
Ako terapeuticky využiť hry a hrové aktivity aj doma s deťmi s ADHD 

Detskí psychiatri a psychológovia 

sú presvedčení, že hra nám dáva 

príležitosť a priestor, kde sa deti 

môžu naučiť sociálnym 

zručnostiam, môžu pomocou nej 

upokojiť úzkosť, či iné negatívne 

psychické prežívanie, uvedomiť si 

seba a svoje potreby, či dokonca 

posilniť sebahodnotenie. Menším 

deťom, ktoré ešte nevedia dobre pomenovať, čo prežívajú a čo sa v nich odohráva, 

umožňuje hra ventilovať, vyjadrovať a odreagovať svoje prežívanie.  

Aj vy rodičia môžete hrou pomôcť vášmu dieťaťu upokojiť emocionálne prežívanie, 

rozvíjať pozornosť a sociálne zručnosti.  

Ak si myslíte, že to dokážu iba odborníci so špeciálnymi terapeutickými programami 

pre deti s ADHD, vedzte, že si môžete pomôcť aj sami s takými hrami ako je 

napríklad Rybolov, Čínska dáma, Cluedo. 

Mnoho populárnych hier môžeme prispôsobiť pre deti s ADHD. Môžeme si 

prispôsobiť pravidlá, alebo začleniť aj iné výzvy a úlohy. 

Rybolov - rozdeľte si hru do krokov: 

 Najprv povzbuďte dieťa, aby sa učilo ako chytať ryby. 

 Keď sa toto naučí, dajte si súťaž, kto nahodí svoju udicu skôr. 

 Pridajte nejakú úlohu na rozvoj pozornosti, napríklad zbierajme iba červené 

ryby, alebo zložitejšie - zbierajme striedavo červené a zelené ryby. 

 Nakoniec upravte hru tak, aby bola aj interaktívna, napríklad nechajte hráčov, 

aby sa medzi sebou dohodli na výmene tých figúrok, ktoré im chýbajú do 

vytvorenia kompletnej zostavy. 

Prečo sú klasické stolové hry najlepšie pre deti s ADHD? 

Počítačové hry môžu byť priveľmi stimulujúce, dráždiace nervový systém dieťaťa. 

Navyše komplikované hry môžu byť pre dieťa zbytočne frustrujúce. 

Viaceré klasické stolové hry môžu 

pomôcť dieťaťu s ADHD rozvíjať 

sociálne aj rozumové zručnosti. 

Čínska dáma – predvídanie 

a očakávanie dôsledkov. Táto hra je 

https://www.skvelydarcek.sk/rodinna-hra-rybolov-45-ryb-kx7582
https://www.babymall.sk/bigjigs-toys-drevena-hra-cinska-dama-p-31348.html
https://www.dracik.sk/hra-cluedo-2/


veľmi vhodná pre deti s ADHD, pretože je jednoduchá a pritom vyžaduje trochu 

stratégie. Úloha je jednoduchá – dostať všetky svoje figúrky z jedného konca na 

druhý. Deti sa však môžu naučiť, že ak začnú riešiť, plánovať a premýšľať nad tým 

kam smerujú, môžu sa tam dostať oveľa rýchlejšie.  

Cluedo – riešenie problémov, organizovanie, plánovanie. V hre ide o riešenie 

kriminálneho prípadu, kedy sa hráči snažia vylučovacou metódou prísť na to, kto 

spáchal zločin. Táto hra nabáda dieťa premýšľať nad informáciami, ktoré má a ktoré 

nemá – čo je naozaj výzva pre deti s ADHD. Budú sa učiť správne používať 

informácie na vyriešenie problémov, a nie iba jednať na základe pocitov a impulzov 

skôr, než vôbec začnú uvažovať o následkoch - čo je pre deti s ADHD bežné. 

V bezpečnom kontexte hry ako je Cluedo, sa deti môžu rýchlo naučiť, že impulzívne 

reakcie sú kontraproduktívne.  

Začnite deň hrou:  

Ak máte možnosť, vybehnite s dieťaťom/deťmi von, pobehajte si po tráve, hrabte 

v zemi, maľujte na chodník kriedami a potom sa vráťte do vnútra, poumývať sa 

a začať bežný deň. Všímajte si, ako takáto ranná rutina zmení celodenné naladenie 

vašich detí. 

Hrajte hry, v ktorých dieťa musí sledovať, kto/čo je na rade: 

Začnite stavať vežu z farebných 

skladačiek – stanovte si pravidlo 

napríklad, že dieťa môže použiť iba 

modrú farbu a vy iba červenú. V každej 

hre, kde dieťa čaká na svoj ťah, sa 

naučí čakať, naladiť sa na tempo, lepšie 

si uvedomovať daný moment. 

Fantazijná hra v izolácii:  

Nielen v našej aktuálnej situácii, ale aj v inej, ak nemôžete ísť tam, kam si prajete, 

využite svoju predstavivosť. Namiesto vysvetľovania, prečo nemôžete ísť napríklad 

do zoo, zmeňte to na fantazijnú hru a začnite: „Kiežby sme mali zoo na dvore. 

Nebolo by to skvelé? Aké zvieratá by sme chceli mať na zoo na dvore? Určite 

krokodíly. A čo žirafy? Áno, a určite aj hrochov. Hej, poďme si nakresliť obrázok zoo 

na našom dvore.“ Vytvorenie takejto fantázie vám pomôže ľahko sa preklenúť cez 

pocity frustrácie a sklamania, ktoré sú často spôsobujú ďalšie nepríjemné správanie.   

S bábkou/máničkou vo vypätej situácii:  

Ak sú deti nahnevané alebo smutné, dobrou pomôckou na zmenu ich pozornosti sú 

bábky/maňušky. Skúste vašou rukou oživiť postavu bábky/maňušky a tak vbehnúť do 



deja a reagovať na to, čo sa práve deje. Ruka, ktorá hovorí smiešnym hlasom 

pomáha deťom navodiť úsmev a predovšetkým pomáha prerámovať celú ťažkú 

situáciu. 

Vytraste to:  

Môže to znieť divne, ale funguje to. Ak vaše dieťa začne mať zlú náladu a naokolo 

začnú lietať sprosté slová, nebojte sa zmeniť vašu obvyklú reakciu. Povedzte svojmu 

nadurdenému dieťaťu: „Ale nie, pozri aké sprosté slová z teba idú. Vytrasme ich 

všetky von hneď teraz“. Zdvihnite svoje dieťa na ruky, skloňte ho smerom k zemi 

a jemne napodobňujte ako z neho/nej vytriasate všetky nadávky.  

Väčšie dieťa, ktoré už na ruky nedvihnete, sa môže zatrepať samo. Skúste 

nekoordinovane pretrepať celé telo, kým vám je to príjemné. Vo vypätých situáciách 

sú napnuté aj naše svaly, hoci to nevnímame (trepanie je základ metódy TRE® 

používanej vo vojnových oblastiach). 

Nasledujte tempo dieťaťa: 

Pre rodičov môže byť niekedy ťažké hrať sa s dieťaťom s ADHD. Štýl hry dieťaťa 

s ADHD sa niekedy vymyká spod kontroly, často nie je schopné dodržiavať pravidlá 

hry alebo vydržať od začiatku do konca - rodič potom stratí nervy so slovami: „Dosť, 

ak  nevieš hrať normálne, nebudeme hrať vôbec!“. V momente, keď sa dieťa 

prestane sústrediť stratí spojenie s hrou, skúste ho znovu citlivo presmerovať k tomu, 

čo ste robili. Prehnanú reakciu si deti vyložia ako „Ty nie si normálny. Nechcem 

s tebou hrať“. 

Deti komunikujú metaforicky 

prostredníctvom hry. Hrou im 

v ťažkej chvíli podávame sladkú 

tabletku, miesto tej horkej. 

Nebojte sa použiť ju a využiť pri 

tom vlastnú tvorivosť. Vaše dieťa 

to určite ocení. 

 

S pozdravom, 

Alexandra Dömötörová – školská psychologička 

psycholog.zsgorkeho@gmail.com  
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