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2  PROJEKTOVANIE V PREDPRIMÁRNEJ  HUDOBNEJ VÝCHOVE 

 

     Hudobná výchova predstavuje významnú súčasť edukácie, prostredníctvom ktorej sa už 

v predškolskom období začína, alebo by sa nevyhnutne mala začať  utvárať elementárna 

estetická gramotnosť. Práve obdobie od 3 do 6-tich rokov vývinu dieťaťa predstavuje prvú 

etapu estetického vývoja1, v ktorom sa utvárajú schopnosti vnímania estetických 

a umeleckých podnetov a ich prostredníctvom aj elementy umeleckej expresie. Platónova 

myšlienka, že „umenie má byť základom výchovy“ len podčiarkuje tézu, že hudba je 

najuniverzálnejším jazykom ľudstva. 

V ostatných rokoch sa predprimárna edukácia posunula v zmysle posilňovania jej 

zážitkovosti, a to aj z dôvodu aplikácie metódy projektovania, o čom sa presviedčame práve 

v kurikulách vzdelávacích programov. Projektovanie sa stalo jednou z ciest, ako realizovať 

otvorenosť výučby, ktorá prekračuje hranice triedy a školy smerom ku každodennému 

občianskemu životu a naopak. Projektovanie a jej neoddeliteľná integrovaná edukácia sú 

dobrou cestou k napĺňaniu celostného poňatia kvality života detí. Výsledný produkt v projekte 

je autentický, ukazuje mieru originality a tvorivosti detí a učiteľov. Projektová edukácia2 sa 

tak nevyhnutne spája aj s pojmom projektová metóda, ktorá je komplexná, ktorá integruje rad 

čiastkových metód a využíva rôzne formy práce. Projektovanie je sprevádzané silným 

tvorivým potenciálom, môže byť vo vonkajších prejavoch hlučnejšie, pedagóg musí pohotovo 

reagovať na daný stav, náladu detí a pod. Neznamená to, že projektové vyučovanie sa uplatní 

len v základných alebo stredných školách. Je potrebné zdôrazniť, že princípy projektovania sa 

v podobe prípravy a realizácie projektov uplatňujú práve aj v materských školách. Pri 

projektovaní sa deti učia prostredníctvom vlastných skúseností a prostredníctvom činností. 

Jeho základný charakter, znaky, predstavujú predovšetkým kooperácia, 

samostatnosťa tvorivosť. Projektovanie zasahuje do rozvoja celej osobnosti dieťaťa, ale 

predovšetkým rozvíja sociálne cítenie, hodnotiace myslenie a  posilňuje estetické cítenie. 

V prostredí materských škôl vzniká celý rad zaujímavých projektov  v rámci jednotlivých 

vzdelávacích oblastí. Čiastkové prieskumy3 však poukázali na skutočnosť, že hudobná 

výchovaje zastúpená len sporadicky, väčšinou len v podobe vystúpení detí pri rôznych 

príležitostiach – Vianočná besiedka, Deň matiek a pod. Avšak projektovanie v hudobnej 

výchove vychádza z jej zmysluplnej integrácie samotných hudobných činností s ďalšími 

vzdelávacími oblasťami, a umeleckými elementmi v zmysle polyestetickej výchovy, ale pri 

dominantnom postavení hudby. 

 

 

 
                                                           

1Predestetické obdobie  je do 3 rokov života dieťaťa, druhá etapa predstavuje obdobie 6-12rokov,tretia etapa 12-16 rokov, 

štvrtá etapa je v období adolescencie do 17 rokov. Bližšie in: ZELEIOVÁ, J. Estetická gramotnosť. Dostupné na internete: 

http://dagomaro.tym.sk/downloads.php?cat_id=2&rowstart=0 
2Bližšie pozri napr. v publikáciách  PETLÁK, E. 2004. Všeobecná didaktika; PETRAŠKOVÁ, E. 2007. Projektové 

vyučovanie,  

dostupné na internete:http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/OSPED200801.pdf   

SKALKOVÁ, J. 2007. Obecná didaktika; TUREK, I. 2008. Didaktika. 
3 Napr. GUMANOVÁ, R. 2012. Cesty hľadania kvality súčasnej materskej školy. [Rigorózna práca.] Pedagogická fakulta 

Prešovskej univerzity v Prešove. 2012, školiteľka prof. PhDr. Mária Podhájecká, CSc. 
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2.1  Integratívne aspekty projektovania 

 

     Projektovanie v integratívne chápanej hudobnej výchovy vychádza z aplikácie 

integratívnych aspektov, avšak podstatnejšia je otázka, ako je potrebné vnímať vlastnú 

integráciu, ako aj aplikáciu týchto aspektov a postupov v kontexte hudobnej výchovy  

v predprimárnej edukácii, ako aj v kontexte metodiky hudobnej výchovy. 

Vlastný pojem integratívny aspekt znamená hľadisko, uplatňovanie hľadiska, aplikácia 

hľadiska. Integratívne aspekty hudobnej výchovy predstavujú vlastný princíp integratívnej 

hudobnej výchovy. 

Integratívne aspekty vymedzujeme nasledovne: 

 integrácia v hudobnej výchove → vzájomná integrácia hudobných činností, 

 integrácia vzdelávacích oblastí a ich podoblastí4 (v základnej škole medzipredmetové 

vzťahy) → ich zmysluplná integrácia do hudobnej výchovy, 

 prvky polyestetickej výchovy → integrácia umeleckých prvkov (elementov)5 do 

hudobnej výchovy, 

 integrácia digitálnych technológií6. 

Šašala (2016, s. 196) ) rozširuje integratívne aspekty o ďalší rozmer, a to o digitálne 

technológie. V realizovanom prieskume ešte používa termín informačno-komunikačné 

technológie (IKT) a uvádza zistenia, že „počítačom podporovaná výučba bola spočiatku 

realizovaná najmä v prírodovedných predmetoch, teda v matematike, fyzike, či v chémii. 

Neskôr našla svoje uplatnenie aj v lingvistických predmetoch, v domácom, či cudzom jazyku. 

Integrácia do esteticko-výchovných predmetov je však aj po dvadsiatich rokoch stále niekde 

na začiatku.“  

     Uvedené integratívne aspekty je však potrebné vnímať aj v ich vzájomnom prepojení pri 

akceptácii vývinových zvláštností dieťaťa predškolského veku. V tomto období je pri výbere 

a aplikácii vhodných vyučovacích foriem, metód a prostriedkov veľmi dôležité rešpektovanie 

najmä spôsobu vnímania detí, ktorý poznáme pod pojmom synkretizmus. Na jednej strane 

slovo synkretizmus vysvetľujeme pojmami ako vzájomné prekrytie, či spojenie. Psychológia 

sa týmto pojmom zaoberá v súvislosti s periodizáciou vývinových období dieťaťa, keď je 

predovšetkým pre obdobie predškolského, ale aj časti mladšieho školského veku synkretizmus 

typický v zmysle celostného vnímania okolitého sveta, javov a skutočností. Z iného pohľadu 

môžeme synkretizmus charakterizovať ako prekrytie v zmysle prepojenia jednotlivých 

hudobných činností v rámci hudobnej výchovy. Základná otázka teda znie: Ako sa uplatňujú 

integratívne  aspekty a ich možnosti v hudobnej výchove v materskej škole? Odpoveď na 

túto otázku súvisí so základnými determinantami projektovania. V podmienkach hudobnej 

výchovy v materskej škole môžeme uvažovať o istých druhoch projektov, ktorých obsah je 

                                                           
4 Z hľadiska pojmov to v PVV predstavovala integráciu zložiek, v ŠVP ISCED 0 integráciu tematických okruhov a podľa 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý po pilotnom roku 2015 vstúpil 

do platnosti od septembra 2016, je potrebné tento integratívny aspekt vymedziť ako integrácia vzdelávacích oblastí. 
5 V podmienkach predprimárnej edukácie, vzhľadom na vek detí a úroveň ich psychického vývinu, sa aplikujú len umelecké 

prvky - elementy z oblasti rôznych druhov umenia, nehovoríme ešte o integrácii umení v pravom slova zmysle. 
6PaedDr. Radovan Šašala, interný doktorand na Katedre hudobnej a výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove, školiteľka B. Balcárová. 



41 
 

determinovaný rôznymi faktormi. Poukážeme na charakter projektov, jadro ktorých tvorí 

hudba.  

Materská škola je vzdelávacou inštitúciou, ktorá je zaradená do siete školskej sústavy, a to 

podľa 1. článku zákona č. 245/2008 s jasne stanovenými cieľmi. Ich význam a obsah je 

dokumentovaný v už spomínaných vzdelávacích programoch. Aj v ich intenciách je hudobná 

výchova zameraná predovšetkým na zabezpečovanie rozvoja hudobnosti detí, teda 

predovšetkým: 

 na vytváranie pozitívneho vzťahu k hudbe, 

 na postupné rozvíjanie  hudobných schopností a zručností detí. 

Sledované výchovno-vzdelávacie ciele sa v hudobnej výchove napĺňajú v jednotlivých 

hudobných činnostiach, ktoré však nie sú izolované, ale vstupujú do vzájomných 

podmienených vzťahov a väzieb na báze ich integrácie. Všetky hudobné činnosti v materskej 

škole sa realizujú s rešpektovaním predovšetkým didaktických zásad cieľavedomosti, aktivity, 

názornosti, primeranosti a majú mať tvorivý charakter. Vekové rozpätie od 2-3-och rokov do 

6-tich rokov je z hľadiska fyziologického, ale aj psychického vývinu veľmi rozsiahle. To však 

nie je dôvod na to, aby sa vzdelávacie aktivity, teda aj hudobné aktivity, nerealizovali na báze 

integrácie, alebo, aby aj na pôde materskej školy nevznikali zaujímavé integratívne hudobné 

projekty – integratívne hudobno-edukačné projekty. Práve naopak. Aj predprimárna 

pedagogika odporúča ako jednu z možností využívanie práve metódy projektovania v rôznom 

rozsahu. V materskej škole sa uplatnia predovšetkým: 

 poldenné a celodenné projekty, 

 týždenné projekty, 

 dvojtýždenné projekty, 

 ale aj mesačné projekty.  

Týždenný projekt Kostrub (2005, s. 83) charakterizuje: „vždy pôjde o taký projekt, ktorého 

praktická stránka realizácie a aplikácie začína zvyčajne v pondelok a končí v príslušný piatok. 

Má to svoju logiku – logiku prirodzenej postupnosti: začiatok – koniec“. Uvedený postup je 

však aplikovateľný aj na projekt poldenný, či celodenný, ktorý je pre integratívny hudobno-

edukačný projekt optimálny. Za každých okolností si však hudobný pedagóg musí nielen 

uvedomiť, ale aj plne rešpektovať organizačné formy denného poriadku v materskej škole. 

Deti sa v priebehu dňa stretávajú s množstvom rôznorodých činností, ktoré však môžu byť 

zároveň inšpiráciou aj pre aplikáciu integratívnych postupov. V takomto zmysle je potrebné 

tvoriť kurikulárne projekty, to znamená, že ich základ je postavený na stanovených 

edukačných cieľoch. Turek (2008, s. 192) pojem kurikulum (z lat. slova curro – bežať) vo 

všeobecnej rovine vysvetľuje aj ako „projektovanie a realizáciu životopisu školy, 

vyučovacieho procesu, na ktorom sa okrem žiakov podieľajú aj učitelia a tvorcovia 

vzdelávacích programov“. Vzhľadom na napĺňanie vytýčených cieľov, budeme 

charakterizovať integratívny hudobno-edukačný projekt z hľadiska jeho povahy a rozsahu, čo 

predstavujú jeho druhy: 
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 projekty v rámci vlastnej hudobnej vzdelávacej aktivity7 ako jednej z organizačných 

foriem denného poriadku, 

 poldenný a celodenný hudobno-edukačný  projekt, 

 scénický projekt - projekt väčšieho rozsahu, ktorého proces tvorby je dlhodobejší, jeho 

prezentácia je verejná a pripravuje sa: 

- postupne, v priebehu viacerých hudobných vzdelávacích aktivít,8 

- v ďalších edukačných aktivitách, ktoré vstupujú do projektu,9 

 projekt ako výsledok krúžkovej činnosti. 

 

2.1.1 Fázy projektovania hudobno-edukačného projektu 

 

     Integratívny hudobno-edukačný  projekt môže mať rôzne podoby v závislosti na plnení 

stanovených cieľov, na základe voľby konkrétnej formy a obsahu. Za každých okolností 

predstavuje tvorivý, ale niekedy aj dlhodobý proces, ktorý je charakteristický najmä pre 

tvorbu scénických projektov. Tento proces sprevádzajú isté fázy, ktoré môžeme vymedziť 

v postupnosti krokov: 

 expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva, 

  projekčná fáza – projektové plánovanie, 

  realizačná fáza, 

  scenár – libreto (písomná podoba projektu), 

 evalvačná fáza. 

Fázy a ich význam rozoberieme v ďalšej časti textu a v aplikačnej rovine aj v  konkrétnych 

integratívnych hudobno-edukačných projektoch formou hudobnej rozprávky. Integratívny 

hudobno-edukačný projekt, podľa nášho delenia, môže vznikať a celý proces prípravy a 

tvorby prebiehať aj prostredníctvom kombinácie jednotlivých typov projektov v závislosti na 

sledovanej téme. Za každých okolností však deťom musí prinášať zážitok. Identifikácia 

dieťaťa s činnosťou spôsobí silné emocionálne prežívanie. Nemôžeme sa však uspokojiť len 

s jeho vyvolaním. Znamená to, že už samotná príprava projektu, celý proces realizácie až po 

konečnú fázu evalvácie a prezentácie hudobného projektu v interakcii hudobný pedagóg-

dieťa-hudba má niektoré vlastnosti  zážitkového učenia, avšak obohateného o percepciu, 

prežívanie a recepciu integrovaných umeleckých elementov a zážitkov z vlastného procesu 

tvorby. Keďže aj hudobná výchova má činnostný charakter, v istých situáciách, akými sú 

jednotlivé hudobné aktivity, či fázy prípravy hudobného projektu, môžeme hovoriť „o 

zážitkovej pedagogickej činnosti. Je to niečo, čo som prežil, skúsil, videl, počul, držal a mám 

v sebe ako zvnútornenú autentickú skúsenosť...Jedným z cieľov zážitkovej pedagogiky je tak 

sprostredkovanie zážitku, ktorý v jedincovi umožní rozvinúť techniky sebaobnovy, 

sebarealizácie, sebauskutočnenia, sebarozvoja“ (Hanuš 2009, 41). Zážitok sa tak v hudobnej 

                                                           
7 V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie z roku 2008 sa uvádza pojem edukačná aktivita. 

V Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktorý platí od septembra 2016, je 

tento pojem nahradený pojmom vzdelávacia aktivita. 
8Tu máme na mysli vzdelávaciu aktivitu ako súbor jednotlivých hudobných činností (rytmické, vokálne, inštrumentálne, 

hudobno-pohybové, percepčné, hudobno-dramatické) – hudobná vzdelávacia aktivita. 
9 Ide o využitie integrácie ďalších vzdelávacích oblastí a ich podoblastí ako ďalšieho z integratívnych aspektov.  
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výchove stáva doménou, ktorá sa odvíja od predchádzajúcich, ako aj bezprostredných 

skúseností dieťaťa a dostavuje sa v určitom prostredí, v istej situácii. Vo vzdelávacích  

hudobných aktivitách v materskej škole nesmie hudobný zážitok za žiadnych okolností 

absentovať. Práve naopak, pri vhodne aplikovaných integratívnych postupoch majú deti 

prirodzeným spôsobom preciťovať estetický zážitok. 

 

2.2. Hudobná rozprávka ako forma hudobno-edukačného projektu a možnosti jej 

 projektovania  

     Rozprávka je literárny žáner, krátky epický útvar (pôvodne útvar ľudovej slovesnosti) s 

jednoduchým dejom. Vznikala  už v dávnych dobách a šírila sa najprv ústnym podaním z 

pokolenia na pokolenie. Tematicky čerpá z neskutočného sveta, ale tzv. moderná rozprávka aj 

zo sveta bežných reálií. Zvyčajne sú rozprávky vyjadrením túžby človeka po dobre a 

spravodlivosti. Charakteristickým znakom je viacnásobné opakovanie deja, ustálené formulky 

a zvraty, najmä na začiatku a na konci (Kde bolo, tam bolo...), mnoho prirovnaní, porekadiel, 

prísloví a stále prívlastky. Ústrednou témou je víťazstvo dobra nad zlom. V rozprávke sa 

stretávame s vyjadrením vzťahu k rodičom, súrodencom, potrebou lásky, dôvery, významu 

vzťahov, prekonávaním strachu...to sú atribúty, ktoré odrážajú základné psychické potreby 

detí. Molicka  rozprávky charakterizuje ako „literárny výtvor, ktorý je deťom najbližší...V 

nich sa  mieša reálny svet so svetom fantázie a spoločne vytvárajú skutočnosť, ktorá je pre 

dieťa zrozumiteľná. Dieťa sa prostredníctvom  rozprávkového príbehu zoznamuje so 

situáciami vzbudzujúcimi  nepokoj, ale súčasne v ňom môže nájsť i „zázračné“ riešenie 

svojich problémov. Vo svete rozprávok nachádza priateľov, prežíva, úžasné príhody, 

a predovšetkým sa zbavuje úzkosti. Vďaka rozprávkam môže byť emocionálne zložitých 

situácií príjemné, a dokonca radostné“ (2007, s. 7).  

Pre objasnenie problematiky integratívneho hudobno-edukačného projektu aj formou 

hudobnej rozprávky je potrebné pokúsiť sa hľadať odpovede na otázky: Čo je integratívny 

hudobno-edukačný projekt? Môže byť učiteľka materskej školy tvorcom, či spolutvorcom 

takého projektu aj za predpokladu, že nie je hudobným skladateľom? Pri charakteristike 

projektu má Hatrík (2003, s. 124) na mysli projekt, „v ktorom sa výsledky umeleckej výchovy 

a vzdelávania spájajú a integrujú do vyššej, syntetickej formy a práve vďaka nej potom 

prenikajú ďalej k ľuďom, do verejnosti“ a ďalej dodáva: „Projekt chápem predovšetkým ako 

investíciu, odovzdanie sa“. Uvedené postuláty je možné v plnom rozsahu implementovať aj 

do ponímania projektu v rámci integratívnej hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii. Aj 

pri objasňovaní problému v teoretickej rovine je potrebné brať do úvahy, že do procesu tvorby 

projektu, od nápadu, až po fázu jeho často verejnej prezentácie, vstupujú do vzájomnej 

interakcie deti a učiteľka. Miera ich zastúpenia v úlohe projektanta sa mení, je závislá od 

hudobnej, ale aj všeobecnej vyspelosti detí. To však neznamená, že nemôžu, ba dokonca že 

nedokážu participovať na príprave a realizácii projektu. Opak je pravdou, pričom sú deti, s im 

vlastnou spontánnosťou, často zdrojom sviežich, zaujímavých a často aj vtipných nápadov.  

Integratívny hudobno-edukačný projekt môžeme charakterizovať ako tvorivý proces 

všetkých zúčastnených aktérov a komponentov, výsledkom ktorého je konkrétny výstup na 
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báze integrácie ďalších druhov umenia, pri zachovaní rovnocenného postavenia hudby. 

Názor Zenkla (1994), že hudba je často v postavení Popolušky môžeme doplniť aj o 

skutočnosť, že hudba v integratívnych projektoch často zohráva len funkciu scénickej hudby. 

Nepopierame nesmierny význam tejto funkcie v dramatických žánroch (film, inscenácia, 

rozhlasová hra, v podmienkach školy v literárno-dramatických projektoch), kde však v tomto 

postavení zohráva dôležitú, ale druhoradú úlohu. Pokúšame sa však odpovedať na otázku, čo 

je charakteristické pre integratívny, v pravom zmysle slova hudobný projekt, v podmienkach 

hudobnej výchovy. Za kľúčový moment považujeme zabezpečenie vysokej miery aktivity detí 

takým spôsobom, aby sa táto aktivita transformovala do podoby elementárnej detskej 

hudobnej kreativity. Hudobná kreativita by mala spúšťať mechanizmus tzv. integratívnej 

kreativity, ktorá sa prejaví aj  v oblasti výtvarného, pohybového, či slovného a dramatického 

prejavu a pod. 

     Špecifickou formou hudobno-edukačného projektu je hudobná rozprávka. Rozprávka je 

školou fantázie. Ako literárny žáner sa významným spôsobom uplatní v špecifickej forme – v 

hudobnej rozprávke. Pojem hudobná rozprávka a jeho obsah nie je novodobým fenoménom, 

nebol „objavený“ v 21. storočí. Pri vymedzení jej podstaty v prieniku muzikológie 

a pedagogiky nachádzame celý rad príkladov, ktoré potvrdzujú uvedenú skutočnosť. Pri 

pohľade do dávnejšej i nedávnej histórie hudobnej pedagogiky zisťujeme, že tvorcami, ale aj 

realizátormi hudobných projektov boli (a niektorí dodnes sú ) hudobní skladatelia 

a pedagógovia súčasne. Klasickým príkladom je aj inšpirácia umelca - hudobníka fenoménom 

rozprávky. Rozprávka ako epický literárny žáner fascinovala a fascinuje dodnes 

predovšetkým deti, na strane druhej aj umelcov. Zároveň pedagógovia a psychológovia 

neustále dokazujú a zdôrazňujú jej nezastupiteľný význam v psychickom vývine dieťaťa. 

Rozprávka umožňuje dieťaťu spoznávať svet, na základe konania jej hrdinov rozlišovať, ale 

predovšetkým postupne si uvedomovať rozdiely medzi dobrom a zlom, osvojovať si základné 

mravné hodnoty. Skutočnosť, že rozprávka je fenomén, ktorý zohráva významnú úlohu 

v živote dieťaťa, je neodškriepiteľná. Ako epický literárny žáner fascinuje svojou fabulou, 

štruktúrou a posolstvom nielen deti, ale aj dospelých. Prečo teda nevyužiť jej potenciál 

v integrácii s inými druhmi umenia spôsobom, ktorý by bol pre deti pútavý, zaujímavý, ale 

predovšetkým, ktorý by im formou hry na rozprávku priniesol estetický zážitok. 

Hudobná rozprávka  nepredstavuje len spojenie slova, deja rozprávky a hudby. Bol by to 

príliš zjednodušený pohľad. Práve naopak, je to symbióza deja s hudbou a inými druhmi 

umenia v takej miere, aby hudba, slovo a ďalšie integrované umelecké elementy tvorili 

obsahovú, významovú, ale aj výchovnú a vzdelávaciu jednotu, pri dominantnom postavení 

hudby. Rozprávka je, vzhľadom na vek detí v materskej škole, najoptimálnejšou formou 

integratívneho, v pravom slova zmysle hudobného projektu. Rozprávkový svet je svetom 

fantázie, ktorý ju u detí rozohrá, spolu s predstavami a prežívaním množstvo zážitkov. Fabula 

rozprávky predstavuje nielen tému integratívneho hudobného projektu, ale súčasne fabuluje aj 

priebeh celej organizačnej štruktúry denného poriadku. Už od ranného príchodu dieťaťa do 

materskej školy sa môže ocitnúť v konkrétnej rozprávkovej krajine, ktorá však nepredstavuje 

hocijakú rozprávku, ale je ňou rozprávka hudobná. Aj v tejto forme projektu sa uplatnia 

všetky integratívne aspekty – integrácia hudobných činností, vzdelávacích oblastí 
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a umeleckých elementov. Deti sa stávajú aktérmi hudobnej rozprávky a žijú ňou počas celého 

dňa, vo všetkých jeho organizačných fázach. Manipulujú s rekvizitami, sú oblečené do 

jednoduchých štylizovaných kostýmov, spievajú, hrajú, tancujú, deklamujú repliky 

dialógov,10pohybujú sa v štylizovane upravenom priestore triedy. Ocitnú sa však 

predovšetkým vo svete hudby, ktorý je zároveň úzko prepojený s ďalšími umeleckými 

elemntmi, ale aj so svetom reálií, a to spôsobom, ktorý je výsledkom integratívne stanoveného 

cieľa projektu a témy. 

 

2.3 Projektovanie hudobnej rozprávky v kontexte štruktúry organizačných foriem  

     denného poriadku 

 

     Všetky aktivity v materskej škole sú integrálnou súčasťou denného poriadku. Je založený 

na usporiadaní denných činností, ktorými sa: 

 zabezpečuje vyvážené striedanie činností (optimálny biorytmus, bezstresové 

prostredie), 

 dodržiavajú zásady zdravej životosprávy (zdravý životný štýl), 

 vytvára časový priestor na hru a učenie dieťaťa, 

 dodržiava pevne stanovený čas na činnosti zabezpečujúce životosprávu. 

Denný poriadok v materskej škole obsahuje konkrétne organizačné formy: 

 hra a činnosti podľa výberu detí, 

 pohybové a zdravotné cvičenia, 

 pobyt vonku, 

 odpočinok, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).  

Vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole je základnou organizačnou formou 

vzdelávacia aktivita. Táto aktivita je navodená učiteľkou. „Je to cieľavedomá, systematická, 

zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť. Časové trvanie edukačnej aktivity má 

rešpektovať potreby dieťaťa a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové 

osobitosti a zákonitosti psychohygieny. Vzdelávacia aktivita nesmie deti preťažovať. Je 

spôsobom učenia, ktoré môže byť: 

 spontánne, 

 zámerné, 

 ako situačné rozhodovanie“ (ŠVP pre MŠ). 

V organizačnej štruktúre denného poriadku v materskej škole sa vystriedajú rôzne vzdelávacie 

aktivity, avšak všetky sú rovnocenné a majú svoj vlastný obsah. Pedagogický proces tak 

pozostáva zo súboru výchovno-vzdelávacích činností, ktoré sa striedajú. Tvoria ich: 

 pozorovanie (ako metóda pedagogického diagnostikovania), 

 facilitovanie (napomáhanie, uľahčovanie), 

 situačné rozhodovanie, 

 riadenie činnosti, vrátane spoluúčasti detí na riadení činnosti. 

                                                           
10 Tento postup je vhodný, pokiaľ príbeh hudobnej rozprávky vyrástol na deťom dobre známej rozprávke. 
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Tieto činnosti vstupujú aj do hudobnej vzdelávacej aktivity, ktorá predstavuje systematický, 

riadený edukačný proces a môže sa vyskytovať v ktorejkoľvek fáze organizácie denného 

poriadku v materskej škole.  Hudobná vzdelávacia aktivita a hra súčasne dieťaťu umožňujú 

jeho hudobnú sebarealizáciu v jednotlivých hudobných činnostiach, pri rešpektovaní 

vývinových osobitostí dieťaťa v takom rozsahu, aby nebolo preťažované. Práve naopak, 

hudobné aktivity mu majú prinášať radosť a pozitívne zážitky z detského muzicírovania.  

 

2.3.1Projektovanie hudobnej vzdelávacej aktivity  

 

     Hudobné vzdelávacie aktivity predstavujú priestor, v ktorom sa realizujú a súčasne 

integrujú, v rôznorodom proporčnom zastúpení, jednotlivé hudobné činnosti: 

 rytmické činnosti, 

 vokálne činnosti,  

 hudobno-pohybové činnosti, 

 inštrumentálne činnosti, 

 percepčné činnosti, 

 hudobno-dramatické činnosti. 

Jednotlivé hudobné činnosti  môžu predstavovať  samostatné jednotky, prostredníctvom 

ktorých si deti osvojujú čiastkové hudobné elementy. Ich povaha a rozsah sú závislé od 

stanovených cieľov. Takto si napr. osvojujú novú pieseň, rytmizujú riekanky, alebo sa učia 

niektorý z pohybových prvkov, percipujú pieseň, či skladbu, spoznávajú detské hudobné 

nástroje, ohmatávajú ich a učia sa na nich hrať a pod. Tieto činnosti tak predstavujú len 

fragmenty hudobnej výchovy, ktoré sa však majú vzájomne prelínať, majú sa integrovať. 

Integrácia v tomto prípade neznamená násilné prieniky jednej hudobnej činnosti do druhej. 

Práve naopak. Vzájomné prelínanie jednotlivých hudobných činností je nevyhnutným 

predpokladom k tomu, aby učiteľka viedla deti k vnímaniu a prežívaniu hudby ako 

umeleckého fenoménu na jednej strane. Na strane druhej synkretizmus detského vnímania v  

predškolskom veku je priam predurčením k tomu, aby deti hudbu vnímali, prežívali, ale aj 

reprodukovali, či interpretovali komplexne, vo vzájomnej podmienenosti hudobných prejavov. 

Metodika hudobnej výchovy v materských školách11 prináša celý rad postupov a modelov ich 

aplikácie v hudobnej vzdelávacej aktivite, ale aj v komplexe ďalších aktivít a hrových 

činností. Spev piesne je neodmysliteľne spojený s jej rytmizáciou, alebo spájanie piesne 

s jednoduchým inštrumentálnym, či pohybovým prejavom. V kontexte integratívnych 

aspektov však vôbec nie je podstatné, či sa tieto hudobné činnosti realizujú na báze 

improvizácie, alebo cielene uvedomeným spôsobom. Odporcovia takto chápanej integrácie, 

ktorá prirodzeným spôsobom vstupuje do špecificky hudobnej edukačnej aktivity, môžu 

namietať, že ponúkame veľmi zjednodušený pohľad. Často však zabúdajú na jednu veľmi 

podstatnú skutočnosť, a to na samotné dieťa, jeho spôsob vnímania, akceptácie a prežívania 

                                                           
11Metodika hudobnej výchovy v materskej škole je spracovaná napr. vo vysokoškolskom učebnom texte in: 

DEREVJANIKOVÁ, A. 2009, 2011. Metodika hudobnej výchovy v predprimárnej edukácii a DEREVJANIKOVÁ, A. 2016. 

Hudobná výchova. Metodická príručka k vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. 
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hudby. Synkretizmus ako vlastnosť môžeme považovať v edukácii, teda ajv hudobnej výchove 

detí v materskej škole za jeden z princípov integrácie. Kompetentná učiteľka dokáže vytvoriť 

a s deťmi realizovať celý rad zaujímavých hudobných hier, a to hier, ktoré sú často tvorené na 

báze príbehov zo života, či z rozprávok. Ich hlavnými  aktérmi sú deti, pričom do konkrétnej 

roly môže vstúpiť aj učiteľka, či už ako jedna z postáv, alebo v zastúpení napr. maňušky. 

Uvedená stratégia má v procese kooperácie nesmierny a dovolíme si tvrdiť aj nezastupiteľný 

význam.  

 

2.3.2 Integratívny hudobno-edukačný projekt  

 

     Príprava poldenného, či celodenného integratívneho hudobno-edukačného projektu je 

z hľadiska činnosti hudobného pedagóga náročný proces, ale v konečnom dôsledku pri jeho 

realizácii s deťmi v materskej škole veľmi efektívny. Vyžaduje dôslednú prípravu, ktorá je už 

od začiatku determinovaná: 

 vekovou kategóriou detí, 

 potrebami a záujmami detí, 

 organizačnými formami denného poriadku,  

 zastúpením vlastných integrovaných hudobných činností, 

 rozsahom integratívnych prienikov s ďalšími vzdelávacími oblasťami, či umeleckými 

elementmi. 

Aj napriek uvedeným determinantom si príprava, ale predovšetkým vlastná realizácia takého 

projektu vyžaduje od hudobného pedagóga aj vysoký stupeň flexibility, pretože môže byť 

konfrontovaný aj s často nepredvídateľnými okolnosťami. Nemalú úlohu zohráva naladenie 

detí, ako aj stupeň únavy. Pokiaľ sa hudobný pedagóg rozhodne pre realizáciu poldenného 

alebo celodenného hudobného projektu, potom ho musí implementovať do jednotlivých 

organizačných foriem denného poriadku takým spôsobom, aby sa deti neunavili, ale práve 

naopak, aby sa ich vedomie na sklonku dňa naplnilo bohatstvom emocionálnych aj estetických 

zážitkov. Pre oba druhy  projektov – poldenný aj celodenný, platia rovnaké fázy 

projektovania. Keďže dominantu predstavuje hudba a hudobná výchova, ktorej integratívne 

tendencie sa budú uplatňovať v jednotlivých organizačných formách denného poriadku, 

potom už spomínané teoretické východiská a postupy nadobudnú nesmierny význam už od 

fázy jeho prípravy. Ako v každom projekte, aj pri príprave integratívneho hudobno-

edukačného projektu je potrebné sledovať: 

 určenie konkrétnej témy, 

 obsahové zameranie a naplnenie hudobnej vzdelávacej aktivity, 

 hudobné naplnenie ďalších vzdelávacích aktivít, hier a hrových činností, 

 stanovenie výchovno-vzdelávacieho cieľa a spôsob jeho napĺňania.12 

- v kognitívnej oblasti – čo si  majú deti v projekte osvojiť z hľadiska vzdelávacieho, 

aké kompetencie majú nadobudnúť, 

                                                           
12 Aj napriek tomu, že ŠVP pre MŚ z roku 2016 explicitne už nevymedzuje tieto tri oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa, všetky 

tri však majú byť prirodzenou súčasťou stanovenia výchovno-vzdelávacieho cieľa. 
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- v sociálno-emocionálnej oblasti - čo si majú deti z projektu odniesť z hľadiska 

výchovného, 

- v perceptuálno-motorickej oblasti– ako rozvíjať pohybové a zmyslovo-pohybové 

schopnosti, aké pohybové kompetencie majú získavať, 

 je možné aj stanovenie tzv.  osobného cieľa, ako skutočne osobného zdôvodnenia 

hudobného pedagóga, prečo tento  projekt bude pripravovať a realizovať, 

 stanovenie, obsahové naplnenie a proporcionálne rozloženie aplikácie konkrétnych 

hier, hrových činností a edukačných aktivít, ktoré budú vstupovať do procesu integrácie 

v jednotlivých organizačných formách denného poriadku, 

 výber relevantných vyučovacích metód, foriem, didaktických pomôcok a prostriedkov, 

 nevyhnutný výber vhodného hudobného materiálu,  

 výber edukačného materiálu pre všetky ďalšie vzdelávacie aktivity, ktoré budú 

prítomné v rôznych  fázach a spôsoboch integrácie  vo vlastnej realizačnej fáze 

projektu, 

 forma zvoleného postupu – napr. hudobná rozprávka. 

Keďže sledujeme napĺňanie obsahu poldenného a celodenného integratívneho hudobno-

edukačného projektu, je potrebné, z hľadiska požiadaviek vlastnej pedagogickej praxe, 

poukázať aj na nedostatky, ktoré sa pri príprave aj vlastnej realizácii môžu objavovať. Často 

sa stáva, že najmä v relaxačných fázach dňa sa učiteľky uspokojujú „s pustením nejakej 

relaxačnej hudby“. Za žiadnych okolností, sa výber hudobného materiálu nemôže 

podceňovať takýmto spôsobom. Hudba spĺňa celý súbor rôznorodých funkcií a jednou z nich 

je aj funkcia relaxačná, niekedy integrovaná aj s funkciou terapeutickou. Nie každá hudba, 

ktorá je na CD-nosiči deklarovaná ako relaxačná je vhodná pre konkrétnu vekovú skupinu 

detí v materskej škole. Súčasne je dôležité uvedomiť si aj to, že každá hudba je každým 

dieťaťom akceptovaná individuálne, keďže ju percipuje a recipuje ako jedinečný subjekt.13 

Často sa aj pri projektoch tohto typu stáva, že sa hudba naozaj dostáva len do pozície 

zvukovej kulisy, ktorá v závislosti na dominujúcej edukačnej aktivite stráca už aj svoju 

umeleckú funkciu. Väčšinou ide o prvoplánové chápanie integrácie, zvlášť duálneho 

charakteru. Napr. deti niečo kreslia, alebo vyrábajú, a pritom „počúvajú opäť nejakú hudbu“. 

Tento postup je možný len za predpokladu, že je hudba inšpiračným zdrojom pre vytvorenie 

výtvarného alebo iného produktu, čo však vzhľadom na vek detí nie je tento prípad. Druhá 

možnosť je, ak je výber hudby zámerný, ak hudba svojou sémantikou a charakterom pôsobí 

vo funkcii scénickej hudby k inej aktivite.   

     Tak, ako pri každej činnosti menej znamená viac, o to viac tento atribút platí pre 

integratívny hudobno-edukačný projekt. Inak povedané, nesnažiť sa integrovať „všetko so 

všetkým“, všetky vzdelávacie aktivity, za každú cenu, bez ohľadu na stanovené ciele. Práve 

naopak. K zmysluplnej integrácii je možné dospieť  len vtedy, ak: 

 sú prieniky vzdelávacích aktivít logické a prirodzené, 

 sa nimi sledujú a napĺňajú spoločné ciele, 

                                                           
13Psychologická podmienenosť recepcie hudby bližšie in: BALCÁROVÁ-KALAFUTOVÁ, B. 2001. Recepciahudby. 
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 vlastná realizácia projektu v interakcii a kooperácii prináša deťom uspokojenie,  radosť 

a zážitok. 

Integratívne postupy a aspekty sa v poldennom aj v celodennom hudobnom projekte uplatnia 

od momentu príchodu dieťaťa do materskej školy, až po jeho odchod domov. V jednotlivých 

organizačných fázach denného poriadku tak môže dochádzať nielen k integrácii jednotlivých 

hudobných činností, ale vo vzťahu k zvolenému metodickému postupu sa integratívne 

prieniky môžu zmysluplne naplniť v celom spektre ďalších vzdelávacích aktivít a hrových 

činností. V nich sú prítomné aj integrované, v cieľoch zahrnuté, vzdelávacie oblasti. Za 

každých okolností sa musia rešpektovať vekové osobitosti detí súčasne so zabezpečovaním 

striedania vysokého stupňa aktivity s fázami odpočinku. Aby poldenný aj celodenný projekt 

naplnili aj požiadavku integratívneho hudobno-edukačného projektu, téma a jej  obsah musí 

byť hudobné. Táto sa potom stáva „zlatou niťou“ vo vzdelávacích aj v hrových aktivitách, 

pričom ovplyvňuje aj spôsob ich integrácie.  

Pokiaľ sa učiteľka rozhodne pre realizáciu poldenného alebo celodenného integratívneho 

hudobno-edukačného projektu formou hudobnej rozprávky, potom ho musí implementovať 

do jednotlivých organizačných fáz denného poriadku takým spôsobom, aby sa deti neunavili, 

ale práve naopak, aby sa ich vedomie na sklonku dňa naplnilo bohatstvom emocionálnych aj 

estetických zážitkov. Hudobná rozprávka sa môže stať podnetom na hudobný tematický deň, 

ktorým bude žiť celá materská škola. V takom prípade je celý proces od prípravy až po 

evalváciu projektu v rukách celého tímu učiteliek.  

     Hudobná rozprávka je formou integratívneho hudobno-edukačného projektu, 

prostredníctvom ktorého sa deti ocitnú vo svete hudby, ktorý je zmysluplne integrovaný 

z ďalšími umeleckými elementmi, ktorý je však súčasne úzko prepojený so svetom reálií 

spôsobom, ktorý je výsledkom integratívne stanoveného cieľa projektu a spracovanej témy 

učiteľkou. Hudobná rozprávka sa tak stáva  jedným z prostriedkov, ktorá deťom otvára bránu 

do sveta hudby, do sveta umenia a súčasne sa podieľa aj na utváraní ich špecificky hudobnej, 

ako aj estetickej gramotnosti. 

 

2.3.3 Hudobná rozprávka – scénický integratívny hudobno-edukačný projekt 

 

     Aplikácia integratívnych aspektov v poldenných a celodenných projektov predstavuje 

prípravu na to, aby učiteľka pristúpila aj ku plánovaniu a príprave projektu, ktorý bude 

rozsiahlejší, bude typom scénického, verejne prezentovaného, projektu Je len pochopiteľné, 

že aj stratégia jeho prípravy sa odvíja od vopred stanovených cieľov. Aj keď sme už uvádzali, 

že v procese tvorby projektu je rovnako dôležitý samotný proces, predsa  musí byť vopred 

jasné, kam chceme s deťmi smerovať, prečo to robíme, aký to bude mať význam 

predovšetkým pre deti, prípadne, komu má byť prezentácia projektu určená, teda cieľ musí 

byť jasne definovaný. Už z charakteristiky typu projektu, ktorý sme zjednodušene nazvali 

ako projekt rozsiahlejší, je zrejmé, že proces prípravy a samotnej tvorby si vyžaduje istý 

konkrétny čas. Príprava sa realizuje v rámci viacerých, teda nielen hudobných vzdelávacích  

aktivít. Do tohto procesu tak vstupujú vzdelávacie aktivity, ktoré budú tvoriť jeho prirodzenú 

integrálnu súčasť. Na jednej strane sa uplatní integrácia hudby s ďalšími umeleckými 
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elementmi – výtvarné, literárne, pohybové..., čo predstavuje využitie aspektu prvkov 

polyestetickej výchovy. Na strane druhej je integratívnym  aspektom skôr prienik jednotlivých 

vzdelávacích aktivít z množiny vzdelávacích oblastí. Do procesu integrácie tak vstupuje 

hudba, slovo, pohyb, výtvarné vyjadrenie špecifickým spôsobom. Cieľ projektu napovedá, 

akým spôsobom sa budú realizovať jeho jednotlivé fázy. V podmienkach materskej školy sa 

musíme uskromniť, a to z dôvodu dodržania didaktickej zásady vekuprimeranosti. Aj napriek 

istému obmedzeniu sa nevyhneme dodržania istej postupnosti krokov, ktoré predstavujú už 

spomínané fázy projektovania a ich obsahová náplň: 

 expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva, námet, nápad, 

 projekčná fáza – projektové plánovanie, vlastný proces prípravy projektu po jeho 

častiach v jednotlivých edukačných aktivitách a hrových činnostiach ako dlhodobý 

proces,  

 scenár – libreto (písomná podoba projektu), 

 realizačná fáza 

 evalvačná fáza - ako forma prezentácie a evalvácie súčasne. 

Následná charakteristika jednotlivých fáz integratívneho hudobno-edukačného projektu 

a aplikácia postupov sa uplatňuje aj pri príprave a vlastnej realizácii poldenného 

a celodenného projektu. 

 

 Expozičná a organizačná fáza– zámer, projektová iniciatíva- predstavuje rozhodnutie 

hudobného pedagóga pripraviť projekt. 

 Projekčná fáza – projektové plánovanie – jej priebeh je vo veľkom časovom predstihu pred 

vlastnou realizáciou projektu, pretože je to proces, ktorý si vyžaduje prípravu v jednotlivých 

vzdelávacích a umeleckých oblastiach a  projektovanie prebieha paralelne v interakcii  s 

deťmi v jednotlivých vzdelávacích aktivitách, hrách a hrových činnostiach: 

 námet projektu, téma – vybrať rozprávku – skrátená alebo inak upravená podoba 

prevzatej, existujúcej rozprávky alebo učiteľka vytvorí vlastnú autorskú rozprávku; 

 hudobná stránka – výber hudobného materiálu – vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra– 

hudobná výchova: 

- výber piesní v súlade s témou rozprávky – ich priebežný nácvik, integrácia 

s ďalšími hudobnými činnosťami, 

- výber hudobných skladieb, alebo celých krátkych skladbičiek, ktoré už deti 

priebežne počúvajú v rámci percepčných činností v hudobných vzdelávacích 

aktivitách, výber skladieb, ktoré v rozprávke budú korešpondovať s jej 

sémantikou, dejom a zároveň umocnia atmosféru danej sekvencie rozprávky 

(na CD-nosičoch, prípadne skladby nahrať na CD v poradí, v akom odznejú), 

- nácvik pohybových kreácií, jednoduchých choreografií, rytmizácia textu 

v spojení s pohybom a pod. 

- hra so zvukmi prostredníctvom inštrumentálnych činností, hrou na vhodných 

hudobných nástrojoch na vyjadrovanie nálady konkrétnej situácie. 

 výtvarná stránka projektu– vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova: 



51 
 

- premyslenie a postupná príprava štylizovanej scenérie rozprávky, ktorá sa 

v realizačnej fáze vytvorí v priestoroch triedy, 

- vo výtvarných vzdelávacích aktivitách, spolu s deťmi, príprava jednoduchých 

štylizovaných kostýmov a rekvizít, 

 literárna stránka projektu – po výbere témy – vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

– literárna výchova: 

- spracovanie rozprávky do skrátenej podoby a jej prispôsobenie potrebám 

hudobnej rozprávky, 

- práca s textom rozprávky s deťmi, 

- výber obsahovo zodpovedajúcich básničiek, riekaniek a ich nácvik, prípadne 

nácvik dramatizácie jednoduchých dialógov. 

 ďalšie vzdelávacie oblasti a podoblasti, ktoré sú reálne integrované do projektu; 

 libreto - písomná podoba projektu, scenár: 

- realizuje sa priebežne a jeho podoba sa v procese tvorby  dopĺňa a mení, 

- zaznamenáva vlastný priebeh hudobnej rozprávky: 

- rozprávač, prípadné dialógy, 

- všetky hudobné aktivity detí a znejúcu hudbu v určenom poradí, 

- všetky ďalšie aktivity detí (sebarealizácia v ďalších integorvaných 

vzdelávacích oblastiach a podoblastiach). 

- technická stránka scenára – obsahuje notový zápis piesní, zápis textu 

rozprávky, básničiek, riekaniek, zaznamenáva všetky zmeny v danom poradí – 

jednotlivé hudobné aktivity detí, popis štylizovanej scenérie triedy, výmenu 

rekvizít a pod. 

Pre každú vzdelávaciu oblasť a jej podoblasť je veľmi dôležité vymedziť aj aplikované 

pomôcky a prostriedky a rozpracovaný metodický postup prípravy. 

 Realizačná fáza projektu 

V poldennom a celodennom projekte predstavuje realizáciu hudobnej rozprávky v konkrétny 

deň v priestoroch materskej školy v jednotlivých organizačných fázach denného poriadku, 

teda aj v priestoroch mimo školy, napr. pri pobyte vonku. Aktérmi hudobnej rozprávky sú 

všetky deti triedy v rolách hudobníkov, spevákov, poslucháčov hudby, tvorcov hudobných 

miniatúr, dirigentov, tanečníkov, hercov a pod. v súlade s témou rozprávky. Hudobná 

rozprávka začína vstupom detí do triedy a končí odchodom z materskej školy. Dojmy 

z takého dňa si emocionálne a esteticky prenášajú do svojich domovov, kde všetko prežité 

môžu zdieľať s členmi svojej rodiny. 

V scénickom projekte je realizačná fáza priamou verejnou prezentáciou (podrobne 

rozoberieme v ďalšej časti textu – pozn. aut.). 

 Evalvačná fáza projektu 

Fáza hodnotenia sa začína už v závere realizačnej fázy, kedy by učiteľka mala veľmi 

intenzívne vnímať emocionálne a estetické prežívanie detí. Evalvačná fáza by mala 

nasledovať hneď na druhý deň v niektorej organizačnej fáze denného poriadku, v ktorej 

učiteľka zdieľa zážitky detí, rozhovorom zisťuje, čo sa im páčilo, ako sa cítili a pochváli 

výkony detí s perspektívou opäť niekedy vstúpiť do novej hudobnej rozprávky. 
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2.3.3.1Špecifiká obsahu fáz projektovania scénického projektu 

 

 Expozičná a organizačná fáza projektu  - zámer, projektová iniciatíva 

Na začiatku procesu prípravy projektu je prvým krokom rozhodnutie pripraviť projekt. Toto 

rozhodnutie stavia učiteľku do roly projektanta, ktorý sa stane hlavným facilitátorom celého 

procesu tvorby. Ako hlavný organizátor sa ocitá v postavení dramaturga, ktorý si musí 

uvedomiť všetky podmienky prípravy a procesu tvorby projektu. Hanuš (2009, s. 158-164) 

uvádza niekoľko pravidiel z organizácie prírodného projektu, ktoré je však čiastočne možné 

implementovať aj do prípravy hudobného projektu v materskej škole: 

 aké ciele sledujeme, 

 poetičnosť – aby boli zážitky mimoriadne, s nádychom sviatočnosti a originality, 

 zachovať rytmus podujatia (projektu – pozn. aut.), jeho spád a gradáciu, 

 všetko s mierou, 

 scenár ako predstava o možnom vývoji, 

 začiatok a koniec projektu sú jeho dve kľúčové miesta, 

 motivácia ako kľúčová činnosť organizátora... 

Aj keď je tento spôsob organizácie projektu uvádzaný ako pravidlá dramaturgie vo vzťahu 

k projektom v prírode, uvedené členenie je otvorené aj pre námety ďalších projektov 

v rôznych vzdelávacích oblastiach a podoblastiach. 

V expozičnej a organizačnej fáze sú rozhodujúce dva faktory, cieľ a obsah ktorý bude 

predmetom ďalšej fázy projektovania a druhú rovinu predstavuje jeho téma. 

Rozhodnutie urobiť, pripraviť projekt 

Pri rozhodovaní musí mať hudobný pedagóg - projektant na zreteli dôležitú skutočnosť a to, 

aký mať význam bude mať projekt pre deti. Už v tejto fáze „rozhodovania v myšlienkach“ 

musí rešpektovať špecifiká úrovne ich psychického, ale aj fyzického vývinu, a teda dôsledne 

rešpektovať zásadu vekuprimeranosti. Zároveň musí poznať odpoveď na otázku, prečo chce 

tento projekt realizovať, teda aké ciele chce a bude sledovať. 

Téma projektu 

Vymyslieť tému predstavuje veľmi dôležitý moment prípravy. Mala by byť pre deti pútavá, 

zaujímavá do takej miery, aby jej uverili, aby sa s ňou identifikovali, lebo len pri splnení tejto 

podmienky sa môžu stať aj ony skutočnou súčasťou procesu tvorby. Téma je kľúčovou 

myšlienkou projektu. Ak poznáme cieľ, ktorý budeme sledovať, potrebujeme myšlienku 

realizovať. Námetom môžu byť:14 

 rôzne situácie zo skutočného života detí (medzi rovesníkmi, či v interakcii s 

dospelými),  

 rôzne situácie z reálií prostredia materskej školy, 

 vymyslené príbehy (zo súčasnosti), 

 prevzaté príbehy (ľudová alebo umelá rozprávka). 

 

                                                           
14 Uvedené námety predstavujú len ilustratívny príklad, pretože je to oblasť nevyčerpateľných zdrojov. Učiteľka môže už 

voľbou námetu prezentovať svoju pedagogickú tvorivosť. 
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Paradoxne by sme za východiskový krok mali považovať prezentáciu a jej formu ako 

výslednú podobu projektu. Uvedomujeme si, že sa projekt nemusí vždy spájať napr. len 

s vystúpením. Dôležité je sledovať posun dieťaťa v jeho v kognitívnom, emocionálnom 

a pohybovo-motorickom rozvoji. Avšak pri príprave projektu, evalvácia ktorého je cielene vo 

forme verejnej prezentácie v podmienkach materskej školy, kde sa pracuje v rámci triedy 

s konkrétnou vekovou skupinou, je práve najčastejšie využívanou formou tzv. vystúpenie. Ide 

o formu prezentácie činnosti detí, ktorá je určená predovšetkým ich najbližším rodinným 

príslušníkom. Nevylučuje to však možnosť prezentovania sa aj na verejnosti, čo môže byť 

napr. pri rôznych príležitostiach v rámci obce, alebo dnes už veľmi významný počin v rámci 

projektov integrácie detí a starých ľudí ako jedna z foriem, pravidelné vystúpenia detí 

materských škôl v domovoch sociálnych služieb (v domovoch dôchodcov). Forma prezentácie 

a jej zameranie sa stáva východiskom pre stanovenie cieľa projektu učiteľkou. Až potom 

nastúpi dôležitý moment voľby námetu a podoby projektu. Aj v súčasnosti sme svedkami 

stále neprekonaného spôsobu vystúpení detí, ktoré zjednodušene môžeme nazvať „zborový 

spev a recitácia v polkruhu“. Vôbec tým nechceme znevažovať činnosť učiteliek v materskej 

škole, avšak uvedený spôsob je kopírovaním masových vystúpení a zborových recitácii dôb 

minulých. Končí sa prvé desaťročie tretieho tisícročia. Spoločenský vývin, ale aj akcelerácia 

vývinu dieťaťa sú dostatočnými argumentmi na zmenu prístupu aj v tejto oblasti. Tak ako 

nemôžeme preceňovať, tak ani nepodceňujme zručnosti a schopnosti detí. Rovnako nechceme  

podceňovať ani tvorivý potenciál učiteliek materských škôl. Najnovšie poznatky z oblasti 

metodiky edukácie detí v  predškolskom veku sú dostatočným stimulom na to, aby sa 

kreativita pedagóga prejavila zvlášť pri príprave projektu. Námetom pre vlastnú fázu prípravy 

projektu sa stáva príležitosť, ku ktorej je určená jeho prezentácia. Už do tejto fázy môže 

učiteľka angažovať aj niektorých ochotných rodičov, či starých rodičov, ktorí vstúpia do 

prípravy projektu predovšetkým spôsobom istého materiálneho zabezpečenia – finančná 

podpora, šitie jednoduchých súčastí kostýmov a pod. Významne sa na jeho príprave môžu 

podieľať aj niektorí obyvatelia domovov sociálnych služieb, ktorí môžu prispieť svojou 

skúsenosťou a zručnosťou, pokiaľ im to dovoľuje ich zdravotný stav. Z psychologického 

hľadiska má integrácia detí, a to nielen detí z materskej školy, so starými ľuďmi nesmierny 

výchovný význam. 

 

 Projekčná fáza – projektové plánovanie - vlastný proces prípravy projektu 

     V integratívnom hudobno-edukačnom projekte je potrebné uvedomiť si význam aplikácie 

všetkých integratívnych aspektov, (ktoré sme už uvádzali v súvislosti s problematikou 

integrativity v hudobnej výchove – pozn. aut.) a mieru ich zastúpenia: 

 integrácia v hudobnej výchove → vzájomná integrácia hudobných činností, 

 integrácia vzdelávacích oblastí → ich zmysluplná integrácia do hudobnej výchovy, 

 prvky polyestetickej výchovy → integrácia umeleckých prvkov (elementov) do 

hudobnej výchovy.15 

                                                           
15 V tejto publikácii zatiaľ neaplikujeme štvrtý integratívny aspekt – digitálne technológie vzhľadom na to, že očakávame 

výsledky ďalších výskumov a relevantné vedecké štúdie o tejto problematike. 
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Podoba a rozsah organizačnej prípravy projektu závisí od jeho druhu, ako aj od rozsahu. 

Dôležité je mať neustále na zreteli skutočnosť, že ide o hudobný projekt, jadro ktorého budú 

tvoriť hudobné aktivity a súčasne sa budú integrovať s ďalšími umeleckými elementmi. 

Vymedzíme preto len jeho niektoré stránky, predovšetkým s dôrazom na integráciu esteticko-

výchovných vzdelávacích oblastí. Za každých okolností musí mať pedagóg na zreteli, že 

pripravuje hudobný projekt (nie literárno-dramatický) v pravom zmysle slova: 

Hudobná stránka projektu– vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – hudobná výchova 

Prvou podmienkou je integrácia hudobných činností, ako kľúčového integratívneho aspektu. 

Tieto činnosti budú vo vzťahu k téme a obsahu projektu zastúpené v rôznom rozsahu. Na 

tomto základe sa vymedzia kľúčové východiská: 

 výber hudobného materiálu 

Hudobný materiál predstavujú riekanky, vyčítanky, ľudové, či umelé piesne, ukážky, alebo 

celé skladby (v období predškolského veku len krátke skladbičky, miniatúry)  hudobných 

skladateľov minulých dôb, či skladateľov súčasnosti. Hudobný pedagóg si však musí 

uvedomiť, že téma projektu musí byť totožná s jej obsahom. Zároveň má predstavovať aj istú 

štýlovú čistotu. V praxi sme často svedkami  tzv. „štýlového chaosu“, keď sa vedľa seba 

ocitajú hudobné diela bez ohľadu na ich žáner, keď sa napr. vo folklórne ladenom projekte 

ocitajú skladby z oblasti tzv. populárnej hudby len preto, lebo sú momentálne „in“ a deti nimi 

v danom období „žijú“. Každý hudobný pedagóg by si mal uvedomiť, že precízny a „štýlovo 

čistý“ hudobný materiál sa súčasne stáva aj prostriedkom výchovy, a tým aj postupného 

utvárania estetickej gramotnosti a umeleckého vkusu detí.  

 pomôcky a didaktická technika 

Súčasťou tejto časti prípravy projektu je uvedenie všetkého notového materiálu (len jeho 

pomenovanie), všetky učebné pomôcky (napr. hudobné nástroje a pod.) a didaktické 

prostriedky – technika (CD-prehrávač, počítač prepojený s dataprojektorom a pod.). 

 metodické pokyny 

Predstavujú významnú súčasť tejto fázy projektovania, pretože v tejto jej časti sa uplatnia 

všetky metodické postupy, aplikované v jednotlivých hudobných činnostiach, ktoré je 

potrebné realizovať v dostatočnom časovom predstihu pred vlastnou realizáciou projektu. 

Aby bol hudobno-edukačný projekt zážitkový, je vhodné mnohé čiastkové hudobné činnosti 

realizovať už v predchádzajúcich hudobných vzdelávacích aktivitách – nácvik piesne, 

rytmizácia, osvojovanie inštrumentálneho sprievodu ku piesni (riekanke), nácvik jednoduchej 

tanečnej kreácie a pod.  

Výtvarná stránka projektu – vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra – výtvarná výchova: 

Výtvarná stránka projektu je zvlášť významná pri jeho scénickom spracovaní, ale uplatní sa aj 

pri projekte, realizovanom v prostredí triedy materskej školy. V organizačnej fáze 

projektovania  je preto potrebné vymedziť všetky výtvarné komponenty:  

 pomôcky a výtvarný materiál 

Túto časť prípravy projektu predstavuje všetok použitý výtvarný materiál, jeho množstvo, 

niekedy aj rozmery (výkresy, rôzne druhy farieb, lepidlá, štetce a pod.) 

 scénické prvky 
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Uplatnia sa vo všetkých typoch projektu, avšak v rôznom rozsahu. Najviac sú zastúpené 

v scénických projektoch. Predstavujú prípravu, vyhotovenie predovšetkým štylizovaných: 

- rekvizít, 

- súčastí kostýmov alebo celé kostýmy, 

- elementárnej scénografie– scéna (v prostredí triedy jej špeciálna úprava) a jej podoba, 

jednoduché scénické prvky a pod. 

Pri projektoch menšieho rozsahu je scéna minimalizovaná, alebo ju nahrádza štylizovaná 

výzdoba priestoru triedy.  

 metodické pokyny 

Predstavujú presné návody, výtvarné techniky vyhotovenia jednotlivých scénických prvkov, 

rekvizít, či štylizovaných kostýmov, alebo len ich fragmentov. Keďže výtvarná zložka môže 

byť uplatnená priamo až realizačnej fáze projektu, už v metodických pokynoch je potrebné 

presne vymedziť postup a výtvarné techniky, ktoré budú deti aplikovať vo výtvarných 

vzdelávacích aktivitách (napr. pripravujú drobné rekvizity, dotvárajú niektorú zo súčastí 

scény a pod.), ktoré sa potom prirodzeným spôsobom stanú súčasťou projektu. Táto 

vzdelávacia oblasť je veľmi často integrovaná so vzdelávacou oblasťou Človek a svet práce 

a jej podoblasťou pracovná výchova. 

Literárna stránka projektu – vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia – literárna výchova: 

Keďže integratívny hudobno-edukačný projekt chápeme ako druh projektu v zmysle aplikácie 

integratívnych aspektov, potom je veľmi dôležitým krokom, už vo fáze organizačnej prípravy 

projektu pripraviť: 

 výber konkrétnych literárnych textov (rozprávka, básničky, riekanky...), 

Pri výbere detskej poézie, či konkrétnej prózy je potrebné brať do úvahy aj rozsah z hľadiska 

trvania. Fabuláciu prozaických textov je možné (a často aj potrebné) skrátiť podľa potrieb 

projektu. Za žiadnych okolností sa však nesmie stratiť pôvodná pointa príbehu, aj keď sa 

popri nej začína v procese tvorby projektu často rodiť aj pointa nová. Z hľadiska literárneho 

umenia budú v projekte zastúpené rôzne literárne žánre. Aj tu však platí pravidlo, že menej je 

viac, ako aj zachovanie štýlovej jednoty. Hudobný pedagóg môže byť aj tvorcom vlastného 

autorského príbehu. 

 určiť jednotlivé roly postáv príbehu a rolu rozprávača, recitátora a pod. 

 metodické pokyny 

V nich sa uvádza konkrétna práca s konkrétnym textom na základe metodiky, ktorá 

zodpovedá úrovni dieťaťa predškolského veku. Zároveň sa konkretizuje, ktorý konkrétny text 

a akou metódou si deti osvojujú spamäti (riekanky, vyčítanky, básničky, dialógy). Pre potreby 

scénického projektuje dôležité zaznamenať metodiku osvojovania textov – jednotlivých replík 

jednotlivých postáv, básničiek a pod. 

Ďalšie vzdelávacie oblasti a podoblasti – pokiaľ sú integrované do projektu, sa rozpracujú 

identicky. 

     Nielen námet, ale aj forma projektu môže významným spôsobom ovplyvňovať proces jeho 

prípravy. Do tejto fázy už vstupujú deti, ktoré budú v jednotlivých vzdelávacích aktivitách 

uplatňovať svoje zručnosti a schopnosti. Dochádza tu už ku vzájomnej kooperácii medzi 

deťmi, ako aj medzi  deťmi a učiteľkou. Riadiacim článkom je činnosť učiteľky. Pristúpiť 
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k vlastnej príprave projektu znamená integrovať činnosti v rámci jednotlivých vzdelávacích 

aktivít v dlhšom časovom horizonte. Každá aktivita predstavuje zdanlivo samostatný článok 

(nácvik piesní, tancov, výroba rekvizít, prípadne súčasti kostýmov, osvojovanie textov 

a pod.), ale v konečnom dôsledku smeruje k tomu istému cieľu – prezentovať integratívny 

hudobno-edukačný projekt. Z uvedených dôvodov, veľmi dôležitú úlohu, už v tejto fáze 

projektovania, zohráva motivácia. Deti majú vedieť, prečo sa venujú konkrétnej činnosti. Je 

teda nevyhnutné angažovať ich do prípravy spôsobom, ktorý im prináša nielen zážitok 

z vlastného procesu tvorby, ale tento je súčasne opradený aj rúškom tajomstva, keďže jeho 

prezentácia má byť prekvapením. Isteže sa deti doma pochvália im vlastným detským 

spôsobom. Jednotlivé časti projektu si deti môžu upevňovať hravou formou aj mimo 

vzdelávacích aktivít pri iných činnostiach. Niekedy sa stáva, že učiteľka neodhadne časový 

horizont prípravy, a tak aj do tejto fázy začlení pomoc rodičov. Týka sa to najmä osvojovania 

básničiek, či prozaického textu. Nemalo by sa to stávať, pretože sa z tajomstva prípravy môže 

stať „dril“ zo strany rodiča v obave, aby jeho dieťa nezlyhalo. Za každých okolností sa všetky 

aktivity realizujú na báze hry, v ktorej má každé jedno dieťa triedy svoju rolu, je na ňu hrdé 

a usiluje sa dosiahnuť čo najlepší výkon. Takýto stav kooperácie sa dá docieliť za 

predpokladu funkčnosti nenarušeného vzťahu medzi učiteľkou a deťmi. 

     Realizačnú a evalvačnú fázu uvádzame podrobne v podkapitole 2.4 Scenár – písomná 

podoba projektu. 

 

2.4 Scenár – písomná podoba projektu. 

 

     Proces prípravy integratívneho hudobno-edukačného projektu je dlhodobý, jeho jednotlivé 

časti sa postupne dotvárajú v hudobných vzdelávacích aktivitách, ako aj vo vzdelávacích 

aktivitách jednotlivých vzdelávacích oblastí a ich podoblastí, za spoluúčasti umeleckých 

elementov z rôznych druhov umenia, ako kľúčových integratívnych aspektov. Tu je priestor 

na uplatnenie vysokého stupňa aktivity a tvorivosti učiteľky v spolupráci s deťmi. Jeho 

úlohou, ako facilitátora celého procesu je, aby aplikáciou  zodpovedajúcich metód, foriem 

a prostriedkov motivoval deti spôsobom, ktorý podnieti ich aktivitu a kreativitu v čiastkových 

umeleckých prejavoch (hudobných, výtvarných, pohybových, dramatických...). Primerané 

problémové úlohy, aplikácia prvkov tvorivej hudobnej dramatiky prostredníctvom 

improvizácie, reprodukcie, dramatizácie a interpretácie, vytvárajú predpoklad, že sa deti 

stávajú aktívnymi spolutvorcami projektu. 

     Procesuálnu stránku každého projektu je potrebné zaznamenať aj písomne. Výslednou 

podobou je scenár, ktorý zachytáva jeho priebeh v jednotlivých fázach. Je výsledkom 

aplikácie jednotlivých integratívnych aspektov, prostredníctvom ktorých sa postupne 

štrukturujú jednotlivé časti v interakcii dieťa – učiteľ – hudba - jednotlivé hudobné činnosti - 

umelecké elementy. Scenár v žiadnom prípade nemôže zachytiť celé spektrum vlastných 

hudobných a ďalších umeleckých aktivít detí  a ich tvorivého potenciálu. Scenár je len 

rámcová schéma, ktorá „ožíva“ v samotnom procese tvorby. Písomnú podobu scenára je 

preto nevyhnutné vnímať len ako predstavu o možnom vývoji. Samotnú procesuálnu stránku 

projektu, ktorá má v každej fáze prípravy inú podobu, priebežne sa mení a výsledok je stále 
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iný scenár nedokáže zachytiť v plnom rozsahu. Preto sa v ňom permanentne dopĺňajú 

jednotlivé detaily. Samotná realizácia projektu však nikdy nebude verným obrazom 

písomnej podoby scenára. Uvedenú skutočnosť ilustrujú aj príklady. Hudobný skladateľ 

napíše skladbu (pieseň, inštrumentálna skladba a pod.). Do výsledného produktu v podobe 

notového zápisu vložil všetok tvorivý a umelecký potenciál. Aký je výsledok? Výsledkom sú 

stránky popísaného notového papiera, ale s vysokou mierou umeleckého potenciálu. 

Zdôrazňujeme, len potenciálu. Jeho dielo však začína „ožívať“ v momente, keď sa ho 

zmocňuje interpret (spevák, sólový hráč, orchester, spevácky zbor, dirigent...). Dielo študuje, 

hľadá spôsoby, techniky jeho reprodukcie v podobe interpretácie. Interpretova umelecká 

úroveň sa prejaví v prvom rade v spôsobe interpretácie, ktorý má čo najautentickejšie 

prezentovať v prvom rade zámer hudobného skladateľa a štýl, v akom je hudobné dielo 

napísané. Avšak interpret je súčasne aj umeleckým subjektom, ktorý do spôsobu interpretácie 

vkladá aj vlastný subjekt, vlastný tvorivý umelecký potenciál spôsobom, výsledkom ktorého 

má byť vzácna umelecká symbióza skladateľovho zámeru a vlastnej interpretácie jeho diela. 

A tento moment predstavuje kľúčový fenomén umenia. Verejná prezentácia hudobného diela 

na koncertnom pódiu je výsledok, za ktorým sa skrýva dlhodobý proces prípravy, pri 

aktivizácii tvorivého potenciálu interpreta. Tak, ako notový zápis skladby nemôže zachytiť 

procesuálnu stránku jeho umeleckého zmocňovania sa interpretom, tak ani písomná podoba 

scenára hudobno-edukačného projektu tento moment nezachytí. Analógiou je napr. aj 

filmový, či divadelný scenár. Ožíva v procese tvorby za účasti všetkých zúčastnených aktérov 

(herci, komparz, veľký technický štáb, hlavný kameraman, ďalší kameramani, scénografi, 

animátori, asistenti, asistenti réžie, kulisári, inšpicienti, ...) pod vedením dirigenta - režiséra. 

Často sa stáva, že výsledná realizačná podoba projektu (divadelné predstavenie, film) je na 

vysokej umeleckej úrovni a celý  projekt, alebo aj jeho jednotliví aktéri, sú ocenení 

najvyššími cenami (za réžiu, scenár, kameru, herecké úlohy, scénografiu, hudbu, filmové 

triky...), avšak vlastný proces tvorby samotná písomná podoba scenára neodráža.  

Aj keď sú jednotlivé fázy projektu písomne zaznamenané v scenári, ich obsah je 

determinovaný na jednej strane stanovenými cieľmi, na strane druhej formou prezentácie. 

Spôsob zápisu a realizácie hudobnej rozprávky závisí od niekoľkých faktorov, predovšetkým 

od druhu projektu z hľadiska jeho rozsahu, ako aj od spôsobu jeho realizácie, či prezentácie: 

 poldenný projekt alebo celodenný projekt – hudobná rozprávka v prostredí triedy 

(môže kontinuálne pokračovať aj organizačnej forme pobyt vonku), 

 hudobná rozprávka - scénický projekt prezentovaný v prostredí triedy materskej školy, 

 hudobná rozprávka - scénický projekt prezentovaný verejne (kultúrny dom, domov 

sociálnych služieb, detský domov a pod.) 

Pri scénickom projekte musia byť pôsob a miesto jeho prezentácie jasne vymedzené už v jeho 

cieľoch. 
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2.4.1 Scenár hudobnej rozprávky pre poldenný a celodenný hudobno-edukačný projekt 

 

     Ako sme už uviedli, aj integratívny hudobno-edukačný projekt v materskej škole musí 

korešpondovať s fázami organizačnej štruktúry denného poriadku. Scenár tak predstavuje 

písomnú prípravu na celý deň. Napr. pokiaľ sa v projekte spieva, nemôžeme vynechať 

dychovú a hlasovú rozcvičku. Tieto prostriedky hlasovej výchovy je však potrebné vhodnou 

motiváciou a spôsobom realizácie zakomponovať do príbehu hudobnej rozprávky. Hudobná 

rozprávka ako jedna z foriem realizácie poldenného alebo celodenného projektu je vhodná pri 

rôznych hudobných vzdelávacích aktivitách. Môže sa aplikovať: 

 pri nácviku novej piesne, 

 pri integrácii už osvojených prvkov jednotlivých hudobných činností (piesní, tancov, 

už percipovaných hudobných skladieb, inštrumentálneho sprievodu a pod.), 

 na základe vopred pripravených reprodukcií, či interpretácií z ďalších vzdelávacích 

aktivít... 

Spôsobov je určite omnoho viac, avšak dôležitým činiteľom má byť zabezpečenie 

predovšetkým vysokého stupňa aktivity a elementárnej tvorivosti detí pri ich sebarealizácii v 

prezentácii v jednotlivých hudobných činnostiach a v spektre umeleckých elementov. Spôsob, 

akým učiteľka deti aktivizuje a podnecuje k tvorivým umeleckým prejavom je možné 

v scenári zaznamenať v metodických pokynoch. Integratívny hudobný projekt je od samotného 

začiatku až po jeho evalvačnú fázu priestorom, v ktorom sa v plnom rozsahu uplatňuje nielen 

reprodukcia, ale aj improvizácia a interpretácia Vlastný scenár je už len podkladom, zápisom 

predpokladaného dosiahnutia cieľov projektu v jeho realizačnej fáze.  

 

2.4.2 Scenár scénickej podoby hudobnej rozprávky 

 

     Na rozdiel od aplikácie formy hudobnej rozprávky v poldennom alebo celodennom 

projekte, sa scenár jej scénickej prezentácie pripravuje podstatne dlhšie. Aj v tomto prípade 

do celého procesu vstupujú všetky integratívne aspekty. Pri ich aplikácii sa dlhodobo 

„pracuje“ v ďalších vzdelávacích aktivitách, kde sa pripravujú jednotlivé súčasti, ktoré sa vo 

výslednej podobe odrazia v zápise, v scenári. Aktivity v jednotlivých vzdelávacích oblastiach 

a ich podoblastiach sú priestorom pre tvorivé aktivity detí v jednotlivých hudobných 

činnostiach a v spektre ďalších umeleckých elementov. Napr. pokiaľ sa v hudobnej rozprávke 

má uplatniť inštrumentálny sprievod k piesni na detských hudobných nástrojoch, tak hudobná 

aktivita detí bude zabezpečená nácvikom jednotlivých nástrojových partov a zhrávaním 

„orchestra“ so spevom. Aktivita sa do hudobnej tvorivosti transformuje v momente, keď sú 

deti postavené pred hudobný problém, vybrať vhodné hudobné nástroje vo vzťahu ku 

charakteru piesne, vymyslieť k nej hudobný sprievod, zahrať ho. Na základe prezentácie 

jednotlivcov si samé deti vyberú ten najlepší, ktorý sa potom bude aplikovať v konkrétnej 

časti hudobnej rozprávky na scéne. Uvedený postup si však zo strany učiteľky vyžaduje dať 

deťom priestor na tvorivé zmocňovanie sa hudby prostredníctvom systémového 

a cieľavedomého prístupu v jednotlivých hudobných vzdelávacích aktivitách. Vo výslednej 

podobe scenára a vo vlastnej realizačnej fáze prezentácie hudobnej rozprávky je už len 
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minimálny priestor na improvizáciu. Dominantnou sa stáva čo najlepšia umelecká 

reprodukcia – interpretácia (piesne, tanca, hudobného sprievodu, monológov, dialógov a pod.) 

v priestore na scéne so štylizovanými kulisami, v jednoduchých kostýmoch, s využitím 

rekvizít a potrebného technického zabezpečenia, pokiaľ sa prezentácia scénického projektu 

realizuje na scéne, ktorá umožní dotvoriť projekt aj po stránke technickej. Máme na mysli 

prezentáciu napr. v kultúrnom dome, na malých scénach, kde je výhodou dotvoriť projekt 

napr. aj zmenou osvetlenia scény, spôsobom jej ozvučenia a pod. 

Scenár hudobnej rozprávky je len rámcový zápis integrovaného hudobného projektu. Nie je 

cieľom, ale len jedným z prostriedkov, ktorý predstavuje kľúčovú „kostru“ jeho realizácie. 

Ako sme už uviedli, je len predstavou o možnom vývoji. Najdôležitejšia je cesta, ktorá vedie 

deti umeleckej expresii interpretáciou jednotlivých umeleckých prvkov, k ich estetickému 

prežívaniu, ku zážitku z vlastného procesu tvorby a vo vlastnej fáze prezentácie. Aj keď 

scenár nemôže dokonale zachytiť procesuálnu stránku tvorby projektu, aj napriek tomu má 

svoj význam hneď z niekoľkých dôvodov: 

 zaznamenáva priebeh projektu v jeho jednotlivých fázach, 

 je možné ho priebežne dopĺňať (najmä pri príprave scénickej prezentácie), 

 podobne, ako fotografia, či záznam na DVD, je cennou dokumentáciou tvorivého 

potenciálu detí a hudobného pedagóga, 

 je možné ho aplikovať (po doplnení a aktualizácii napr. hudobného materiálu) aj s inými  

deťmi, 

 stáva sa portfóliom pre tvorbu ďalších projektov. 

Uvedené skutočnosti si je potrebné uvedomiť aj pri štúdiu scenárov poldenných, celodenných 

a scénických integratívnych hudobno-edukačných projektov, ktoré uvádzame v aplikačnej 

časti tejto publikácie.16 

 

 Realizačná fáza projektu a jeho písomná podoba - scenár 

 

Realizačná fáza je úzko spojená s paralelnou tvorbou scenára, napĺňaním jeho obsahu 

a transformácie do samotného procesu realizácie. 

Pokiaľ sú splnené základné podmienky: 

 je známa téma, 

 sú pripravené všetky stránky projektu z hľadiska metodických postupov, ako aj 

rozpracovania jednotlivých integratívnych aspektov (integrácia konkrétnych 

hudobných činností, miera zastúpenia a integrácia konkrétnych vzdelávacích oblastí, 

miera zastúpenia umeleckých elementov), 

potom je nevyhnutné spracovať písomnú podobu projektu – scenár. Aj keď sa tento pojem 

väčšinou spája s predstavou divadelného alebo filmového libreta, ktorého súčasťou sú aj 

poznámky, pri písomnom zaznamenávaní jednotlivých krokov projektu je spôsob takmer 

                                                           
16 Viď: 3. kapitola: Hudobná rozprávka – poldenný a celodenný hudobno-edukačný projekt a 4. kapitola:  Hudobná 

rozprávka – scénické projekty. 
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identický. Divadelný, alebo filmový scenár (máme na mysli dramatický, nie dokumentárny 

žáner – pozn. aut.) obsahuje predovšetkým: 

 osoby a obsadenie, 

 jednotlivé repliky a dialógy postáv,  

 prípadne stručné poznámky o ich pohybe,  

 poznámky o priestore, o podobe scény, jednotlivého obrazu, či filmovej sekvencie 

v interiéri alebo v exteriéri, spôsob osvetlenia, ozvučenia a pod.  

Integratívny hudobno-edukačný projekt však nie je podoba, akú vidíme na divadelnej scéne, 

či filmovom plátne. Nie je výsledkom činnosti veľkého tímu tvorcov. Podľa J. Kašovej (In: 

Bekéniová, 2005, s. 4) má scenár obsahovať: 

  premyslené logické usporiadanie jednotlivých krokov, 

  premyslenú organizáciu a pravidlá, 

  rozvrhnutie v čase, 

 alternatívne varianty, postupy, riešenia.. 

Písomná podoba scenára integrovaného integratívneho hudobno-edukačného projektu vo 

forme hudobnej rozprávky by mala obsahovať základné časti: 

 úvodná časť a projekčná fáza: 

- téma, 

- rozsah projektu (poldenný, celodenný, scénický), 

- forma projektu (napr. hudobná rozprávka), 

- veková kategória detí, 

- výchovno-vzdelávací cieľ, 

- metódy, 

- miesto realizácie projektu. 

  integratívne aspekty a postupy, 

  projektové plánovanie hudobných činností a aplikácia integratívnych aspektov 

 zápis základných údajov v jednotlivých vzdelávacích oblastiach, podoblastiach: 

 realizačná fáza: 

 legenda ku scenáru, 

 popis scény z pohľadu diváka (pre poldenný a celodenný projekt popis organizácie 

prostredia triedy), 

  komplexný záznam integrovaného plynutia hudby, slova, pohybu: 

- záznam monológov a dialógov jednotlivých postáv príbehu, 

- zaradenie interpretácie jednotlivých piesní (ale aj ďalších konkrétnych ďalších 

hudobných činností) v reálnom čase ich interpretácie, 

- presný popis pohybových, či tanečných kreácií – priamo v texte, alebo v prílohe 

scenára, 

- kedy začne znieť  hudba (integrácia hudobných činností detí), jej autor a 

         názov skladby, alebo je scénická hudba aplikovaná ako fragment na 

                   dotvorenie momentálnej situácie na scéne, či časti  príbehu. 

 tzv. technická stránka scenára: 
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Pokiaľ sa projekt bude prezentovať na divadelnej scéne (napr. v kultúrnom dome, alebo na 

scéne divadielka malých javiskových foriem a pod.), potom bude možné zaznamenať  aj 

spôsob ozvučenia a osvetlenia scény.17 Z dôvodu ľahšej orientácie v scenári je dobrou 

pomôckou zápis jeho technickej časti iným typom písma. Pri scénických projektoch väčšieho 

rozsahu, zvlášť, pokiaľ dochádza k výrazným zmenám na scéne, je veľmi vhodnou súčasťou 

scenára grafické zobrazenie podoby scény formou jednoduchého nákresu. Má zaznamenať 

jednotlivé obrazy a ich zmeny: 

 priestorové usporiadanie účinkujúcich na scéne, 

 rozmiestnenie dôležitých rekvizít, 

 umiestnenie základných scénických prvkov, 

 prípadne aj rozmiestnenie dôležitých technických prostriedkov (mikrofóny a pod.) 

Zaznamenanie tzv. technických prvkov v scenári má veľký význam v prípade, že projekt bude 

detailne prepracovaný aj z hľadiska technického zabezpečenia, ako napr. ozvučenie scény, 

osvetľovanie scény apod. V takom prípade musí mať scenár k dispozícii každý technický 

pracovník.  

 Propagácia projektu  

Súčasťou prípravy každého verejne prezentovaného projektu je jeho propagácia. 

Najvhodnejšia forma je príprava pozvánok s programom. Keďže sa prezentuje materská 

škola, alebo jej konkrétna trieda, bude vhodné vyhotoviť aj plagát, ktorý podobne ako 

pozvánka prináša predovšetkým dôležité informácie ako: 

 pozývajúci, ten kto pozýva (deti materskej školy), 

 názov podujatia – z hľadiska výtvarnej kompozície má tvoriť dominantu, 

 pri akej príležitosti sa podujatie koná, 

 v akej podobe je projekt realizovaný (prezentácia detí materskej školy, alebo detí z 

krúžku materskej školy, besiedka, detský koncert a pod.), 

 kto účinkuje (pokiaľ to nie je uvedené na začiatku, alebo v popise projektu, napr.: Deti 

Materskej školy na Fialkovej ul. č. 3, alebo ak je to len skupinka detí, potom uviesť aj 

ich konkrétne mená), 

 prípadne autori projektu, 

 miesto, kde sa bude prezentácia konať, 

 dátum a čas prezentácie projektu. 

Okrem uvedených atribútov má plagát spĺňať aj požiadavky z hľadiska jeho výtvarnej 

podoby. Pokiaľ sa podujatie realizuje na pôde celej materskej školy, napr. pri príležitostiach 

ako sú Vianoce, Deň matiek, rozlúčka najstarších detí s materskou školou a pod., potom 

výrobu plagátu realizuje učiteľka s najlepším výtvarným prejavom, alebo plagát môže byť 

výsledkom kreatívneho využitia počítačovej grafiky. Najcennejším umeleckým artefaktom sa 

však stáva za predpokladu, ak  bude predovšetkým výsledkom kolektívneho výtvarného 

prejavu samotných detí. V takom prípade učiteľ do plagátu „vkladá“ len jeho textovú časť. 

 

 

                                                           
17 Takýto projekt je však už výsledkom činnosti celého tímu projektantov – učiteľov, prípadne sa využíva spolupráca 

s profesionálmi, alebo je prítomná aj kooperácia s rodičmi detí a pod. 
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2.5 Formy prezentácie projektu 

 

     Prezentácia projektu predstavuje jeho výslednú fázu. Špecifiká materskej školy, ktoré sú 

determinované predovšetkým úrovňou psychického, ale aj fyzického vývinu detí, umožňujú 

uvažovať o aplikácii takých foriem, ktoré budú túto skutočnosť nielen zohľadňovať, ale aj 

rešpektovať. Možností nie je veľa, ale v podmienkach činnosti materskej školy sú vyhovujúce 

a postačujúce. Môžeme tu zaradiť: 

 tzv. klasické vystúpenie ako forma prezentácie, 

 prezentácia hudobnej krúžkovej činnosti 

 malá scénická forma prezentácie projektu. 

Tieto formy predstavujú najčastejší spôsob prezentácie zručností a schopností detí. 

Integratívny  hudobno-edukačný projekt má však svoje špecifiká, ktoré by sa mali odraziť 

a rezonovať v každej z uvedených foriem prezentácie.  

 Vystúpenie ako forma prezentácie 

Táto forma projektu je v podmienkach materskej školy najfrekventovanejšia a osvedčí sa vo 

všetkých vekových kategóriách. Najvhodnejšie je jej uplatnenie v kategórii najmladších detí 

a vo veku 4-5 rokov. Neznamená to však, že sa nebude uplatňovať už spomínaný a v praxi 

často zaužívaný stereotyp – deti v polkruhu a prezentujú sa ako tzv. zborový spev plus 

zborová recitácia. Dieťa je v tomto vekovom období veľmi živé a chce sa takto aj  

prezentovať. Je pravdou, že niektoré sa hanbia, alebo sa vo fáze vlastnej prezentácie „zľaknú“ 

a odmietajú predviesť to, čo už dobre zvládli. Skúsené učiteľky materskej školy si však vedia 

poradiť aj takými situáciami. Aby sme sa vyhli istému stereotypu, aby aj príprava vystúpenia 

bola pre deti pútavá, je vhodné siahnuť aj po niektorých prvkoch scénickej prezentácie, a to 

už aj vo fáze vlastnej prípravy. Už na jej začiatku  učiteľka využíva funkciu rolovosti v hre, 

takže deti vystupujú v rôznych úlohách ako  speváci, hudobníci, či tanečníci od samého 

začiatku. Aby sa ilúzia roly posilňovala, nácvik prebieha hravou formou už na „scéne“ – vo 

vhodne upravenej triede. Rozdelením detí sa vytvoria podmienky na logické členenie 

vystúpenia, v ktorom sa bude striedať spev s hudobným sprievodom, tanec, pohyb, či 

hovorené slovo v takom rozsahu, aby bola posilnená hudobná stránka. V najmladšej kategórii 

detí je vhodné, aby aj učiteľka vystupovala v úlohe, ktorá jej umožní byť súčasťou skupiny jej 

detí. Z psychologického hľadiska to má nesmierny význam. Deti sa cítia istejšie, učiteľka im 

priamo „v akcii“ môže pomôcť, spieva a hrá spolu s nimi, pomáha pri tanci, či našepkáva text. 

Vystúpenie môže byť štrukturované ako: 

 monotematický hudobný projekt – keď sa integratívne aspekty uplatnia v celom rozsahu 

a ovplyvnia všetky fázy projektu od námetu, cez jeho prípravu až po realizáciu - 

prezentáciu, 

 forma tzv. „skladačky“, v ktorej deti prezentujú všetko to, čo sa naučili, básne striedajú 

piesne, tanec a pod. 

Druhá podoba sa však už vymyká z rámca charakteristických prvkov integrovaného projektu. 

Vyskytuje sa v prípade, keď si učiteľka uvedomí nevyhnutnosť vystúpiť so svojou triedou len 

preto, lebo sa blíži nejaká udalosť alebo výročie. Takýto prístup však už nemá nič spoločné 

ani s kompetenciami tvorivého pedagóga ani s integratívnym hudobno-edukačným projektom. 
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 Prezentácia hudobnej krúžkovej činnosti 

Prezentácia krúžkovej činnosti v materskej škole predstavuje činnosť v rámci mimotriednej 

hudobnej výchovy. Pokiaľ ide o špecifikum činností, od bežnej hudobnej výchovy sa krúžok18 

odlišuje aj tým, že: 

 krúžok navštevujú spravidla vybrané deti na základe diagnostiky ich hudobných 

zručností a schopností, 

 krúžok nemusia tvoriť deti jednej vekovej kategórie, ale často predstavujú  

vekovo rôznorodú societu.  

Podmienkou činnosti dieťaťa v danom krúžku by mala byť predovšetkým úroveň jeho 

hudobnosti. V podmienkach reálnej pedagogickej praxe sa v materských školách uplatňuje 

krúžková činnosť, najčastejšie ako: 

 spevácky zbor, 

 hra na zobcovej flaute, 

 hra na detských hudobných nástrojoch, 

 rôzne typy hudobno-tanečných zoskupení (ľudových piesní a tancov, moderných 

tancov, niektorých spoločenských tancov a pod.). 

Existencia hudobne zameranej krúžkovej činnosti je determinovaná predovšetkým 

kompetenciami hudobného pedagóga, ktoré predstavujú istú kvalitu hudobných schopností 

a zručností, ďalej  jeho osobným zanietením krúžok viesť, a tak rozvíjať hudobnosť detí 

v širšom rozsahu, než ponúka priestor tzv. „bežnej“ hudobnej edukačnej aktivity v  materskej 

škole. Hudobný krúžok tak môže prezentovať svoju činnosť nezávisle, samostatne. 

Prezentácia sa môže realizovať napr.: 

 formou vystúpenia, alebo besiedky na pôde materskej školy, 

 formou detského koncertu – v materskej škole, alebo napr. na prehliadke detských 

speváckych zborov. 

Z hľadiska činnosti materskej školy je veľkým prínosom, ak sa výsledky integrovaných 

vzdelávacích aktivít a hrových činností a súčasne aj činnosti krúžku implementujú do 

rozsahom väčšieho, napr. scénického projektu. 

 Scénická forma prezentácie projektu 

Ako sme už uviedli pri realizačnej fáze projektovania, každé vystúpenie predstavuje istú 

scénickú formu prezentácie. Nemáme na mysli predstavu klasickej divadelnej scény. Pojem 

scénický v podmienkach materskej školy označuje skutočnosť, že účinkujúci – deti, stoja voči 

prijímateľom - obecenstvu tvárou v tvár. Stoja teda na scéne oproti hľadisku. Scénická 

prezentácia v pravom zmysle tohto slova však znamená realizáciu v priestore scény. Scéna je 

tak na jednej strane priestor oproti hľadisku, na strane druhej je priestorom, v ktorom sa 

odohráva istý príbeh. Priestor má byť výtvarne riešený v zhode s dejom príbehu. Triedu 

materskej školy je potrebné prispôsobiť tak, aby sa scéna vytvorila. Od hľadiska, ktoré 

predstavujú poukladané stoličky, ktoré deti bežne používajú, sa scéna môže vizuálne oddeliť 

napr. kvetmi, ktoré sú počas bežného režimu materskej školy umiestnené na oknách triedy. 

                                                           
18 V materskej škole sa realizuje krúžková činnosť (nie záujmový krúžok, súčasne neuvádzame jeho definíciu), ktorá môže 

byť zameraná rôznymi smermi, teda aj na konkrétne hudobné aktivity. Z uvedeného dôvodu krúžok navštevujú deti nielen na 

základe záujmu, ako je tomu v primárnej škole, ale práve na základe výberu podľa úrovne ich schopností ako podmienky 

funkčnosti krúžku v materskej škole. 
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Ich usporiadanie na zemi tak vytvorí prirodzenú bariéru, za ktorú účinkujúce deti nemôžu 

prejsť. Súčasne vznikne vhodný priestor aj z estetického hľadiska. Podmienkou je, aby boli 

kvety malé, inak by zakrývali výhľad na zvlášť vzrastom malé najmladšie deti. Pokiaľ je 

hudobný projekt pripravený ako príbeh – hudobná rozprávka, potom je na scéne potrebné 

nacvičiť s deťmi príchody, odchody, presuny v rámci deja, musia sa stotožniť s jej veľkosťou, 

aby sa dokázali orientovať pri tanci, musia im byť známe „stanoviská“ sólistov, skupiniek 

spevákov, či inštrumentalistov a pod. Z uvedeného dôvodu je dobré deťom nakresliť, alebo 

farebnou lepiacou páskou vyznačiť značky na podlahe. Zabezpečenie formálnej stránky 

vlastnej prezentácie je predpokladom aj pre úspešné zvládnutie jej obsahu. 

Tradičným postupom je vytvorenie stabilnej scény, ktorá štylizovaným spôsobom zobrazuje 

priestor, krajinu, rozprávku, v ktorej sa odohráva príbeh. Charakter scény by mal 

korešpondovať s dejom. Neznamená to však, že učiteľky v materskej škole začnú vyrábať 

kulisy, aj keď to v reálnej pedagogickej praxi nie je výnimkou. Štylizovaná scéna má 

zachytiť tie najpodstatnejšie znaky prostredníctvom drobných detailov, alebo naopak, 

nejakým dominantným vyobrazením, ktoré sa v priebehu príbehu môže modifikovať, meniť 

a tým zaznamenávať aj zvraty v deji príbehu. Hudobná stránka projektu má predstavovať 

dominantu. Hlavnými aktérmi sú deti v úlohách spevákov, hudobníkov, dirigentov, 

tanečníkov, ale aj hercov. Scénická hudba, ktorá je reprodukovaná prostredníctvom 

záznamovej techniky tak len umocní dej, ako aj hudobnú stránku projektu. Aj keď príprava 

takého projektu vyzerá zložito, je potrebné si uvedomiť, že v podmienkach materskej školy sa 

pripravujú v tzv. zredukovanej podobe. Dôvodom je vek a úroveň zručností a schopností detí.  

Integratívny hudobno-edukačný projekt je jedným z efektívnych prostriedkov umeleckej 

expresie detí. Jeho verejná prezentácia predstavuje súčasne aj evalvačnú fázu – výsledok je 

priamo hodnotený divákmi. Vlastná realizačná fáza formou verejnej prezentácie je pre deti 

veľmi významná. Umožní im prezentovať ich schopnosti a zručnosti v hudobných, ako aj 

v ďalších umeleckých elementoch. Nesmierne dôležitý je však už samotný proces tvorby 

projektu v interakcii deti, učiteľka a umelecké elementy spôsobom, ktorý umožní každému 

dieťaťu sebarealizáciu ako aj sebaprezentáciu. Práve integratívny hudobno-edukačný projekt 

umožňuje uplatniť sa každému dieťaťu so schopnosťami a zručnosťami, ktoré sú mu vlastné, 

alebo v ktorých vyniká. Pokiaľ bude realizačná fáza integratívneho hudobnno-edukačného 

projektu v scénickej podobe, potom je dôležitá deľba činností medzi žiakov, teda rozdelenie 

úloh – hudobníci (speváci, orchester,) tanečníci, herci, prípadní moderátori. Je to dôležité 

z hľadiska využitia kvality schopností a zručností detí podľa ich zamerania. V takomto type 

projektu sa však jednotlivé roly často „miešajú“, pretože integrácia sa prejaví aj v tejto 

skutočnosti. Napr. herci sú súčasne hudobníkmi aj tanečníkmi. Aby bol proces prípravy 

pútavý a súčasne, aby deti videli ako sa napreduje, kľúčové roly musia byť jasne rozdelené. 

V tejto fáze je zo strany učiteľky  veľmi dôležitý pedagogický takt a cit pre mieru. Motivácia 

činnosti má vyústiť k poznaniu, že každý je v projekte rovnako dôležitý. Na druhej strane, a to 

za žiadnych okolností, by pri takejto činnosti nemali vyrastať tzv. „hviezdy“ triedy, ktoré sa 

takto budú správať len za predpokladu, že ich učiteľ vedome „vyrába“. Je pochopiteľné, že 

deti disponujú rôznou úrovňou schopností a zručností, to však neznamená, že pokiaľ vynikajú 

v nejakej činnosti, bude ich učiteľ nekriticky uprednostňovať vo všetkom. Práve naopak, jeho 
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pedagogické majstrovstvo a pedagogický takt sa v takýchto situáciách majú možnosť prejaviť 

v plnom rozsahu takým spôsobom, aby sa nadštandardné výkony nadaných dtí stali 

motiváciou, priam „hnacím motorom“ pre ostatných. 

Už v tejto fáze je možné angažovať do prípravy aj ochotných rodičov, ktorí sa môžu podieľať 

napr.: 

  na príprave jednoduchých štylizovaných kostýmov, 

 pri zhotovovaní niektorých súčastí scény (napr. ak sú potrebné jednoduché stolárske 

práce a pod.), 

  pri zhotovovaní náročnejších rekvizít, ktoré by deti v rámci výtvarnej alebo pracovnej 

vzdelávacej aktivity ešte nezvládli a pod. 

Príprava a realizačná fáza projektu určite prinesú mnoho zaujímavých situácií, reakcií detí, 

objavia sa mnohé cenné nápady. To je veľmi dobrým dôvodom na zdokumentovanie 

jednotlivých fáz projektovania buď v podobe fotodokumentácie, alebo audiovizuálneho 

záznamu na DVD.  

 

 

 

 

 


