
 

3 
 

PREDHOVOR 

 

 

 

                          „Každé dieťa má právo, aby mu bola daná príležitosť k hudobným zážitkom 

                             formou počúvania a vlastného reprodukovania hudby, 

                               aby sa zvyšovalo jeho vlastné potešenie z hudby a aby bolo vedené 

                                  k väčšiemu porozumeniu pre city a túžby iných ľudí.“ 
 

                                                                                                     Vyhlásenie o hudobnej výchove  

v duchu Deklarácie ľudských práv, čl. II., 

                                                                                       Michigan, Spojené štáty americké, 1966. 

 

 

 

 

     Predškolský vek, teda aj obdobie pôsobenia dieťaťa v materskej škole, je z pedagogického 

a psychologického hľadiska charakterizované predovšetkým hrou. Tento vek je senzitívnym 

obdobím, v ktorom vznikajú a formujú sa mnohé schopnosti. Najprirodzenejším spôsobom 

ich rozvoja je prezentácia dieťaťa, teda aj jeho umelecká prezentácia hrou. V edukačnom 

procese je hra kľúčovou metódou, ale súčasne aj organizačnou formou, ktorá sa uplatní nielen 

v priamej hudobnej vzdelávacej aktivite, ale aj v ktorejkoľvek organizačnej fáze denného 

poriadku v materskej škole. Hudba je tak na jednej strane objektom pôsobenia na detský 

subjekt a na strane druhej je aj umeleckým prostriedkom v hrách a hrových činnostiach. 

V tomto veku je preto nesmierne dôležité, aby bola pre deti aj hudba hrou, aby sa s ňou 

radovali, aby si ju „ohmatali“, aby sa pre ne stala kamarátkou, ktorú spoznávajú, snažia sa jej 

porozumieť a ktorú akceptujú ako prirodzenú súčasť svojho života. To sa však dá dosiahnuť 

len za predpokladu, že medzi dieťaťom, učiteľkou a hudobným dielom sa za konkrétnych 

podmienok, v konkrétnom prostredí vedie skutočný hudobný dialóg prostredníctvom 

hudobnej hry, prostredníctvom hry s hudbou. Hudobná hra, alebo hra s hudbou  predstavuje 

základnú metódu, aktivitu, ale aj formu hudobnej výchovy dieťaťa. Jej princíp vychádza 

z prirodzenosti dieťaťa, ale je založená predovšetkým na percepcii a následnej imitácii 

hudobných prejavov samotnej učiteľky, čo má vyústiť do vlastnej  hudobnej produkcie, 

ktorou je spev, hudobno-pohybová aktivita, hra na detských hudobných nástrojoch, či aktívna, 

zámerná percepcia hudobného diela. 

     Jednou z foriem edukácie, ktorá tento proces zefektívňuje je aj projektovanie. Jeho 

základný charakter, znaky, predstavujú predovšetkým kooperácia, samostatnosť a tvorivosť. 

Projektovanie v hudobnej výchove zasahuje do rozvoja celej osobnosti dieťaťa, ale 

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

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

školou fantázie. Ako literárny žáner sa významným spôsobom uplatní práve v hudobnej 

rozprávke. V prostredí materskej školy je potrebné  pri projektovaní všeobecne, a teda aj pri 

projektovaní hudobnej rozprávky, vychádzať zo základného princípu, kde vo 

výchovnovzdelávacom procese je základnou organizačnou formou vzdelávacia aktivita. Táto 

aktivita je navodená učiteľkou. Zároveň tento proces umožňuje aj tvorbu scénických 

projektov.  

     Publikácia predstavuje námet tvorby integratívnych hudobno-edukačných projektov. 

Pozostáva z dvoch častí. Prvá, teoretická časť, podrobne analyzuje a zdôvodňuje postupy, 
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ktoré sa v projektovaní hudobnej rozprávky uplatňujú, a to na báze zmysluplnej a systémovej 

aplikácie integratívnych aspektov. Tieto umožňujú, pri dominantnom postavení hudby ako 

druhu umenia, integrovať nielen jednotlivé hudobné činnosti navzájom, ale aj v prieniku 

s ďalšími vzdelávacími oblasťami, ako aj s ďalšími umeleckými elementmi v duchu 

elementárnej polyestetickej výchovy. Na teoretické východiská publikácie nadväzuje jej 

aplikačný terén, ktorý najprv predstavuje šesť hudobno-edukačných projektov, aplikovaných 

ako poldenný alebo celodenný projekt v štruktúre organizácie denného poriadku v materskej 

škole. Ďalšie tri projekty sú projektmi scénickými, ktoré smerujú k verejnej prezentácii detí. 

Hudobno-edukačné projekty sú zaznamenané vo forme scenárov, ktoré však v žiadnom 

prípade nemôžu vystihnúť a nahradiť v plnom rozsahu živý proces ich tvorby v reálnom 

prostredí  materskej školy v interakcii hudba – deti – učiteľka. Zachytávajú však procesuálnu 

stránku ich tvorby od prípravnej fázy až po fázu evalvačnú. 

     Publikácia je určená predovšetkým študentom predškolskej edukácie, ako aj učiteľkám 

v materských školách. Predpokladáme, že tvorivá učiteľka bude schopná vytvoriť mnoho 

projektov na rôzne témy spôsobom, ktorý deťom prinesie zážitok z ich vlastnej hudobnej 

expresie prostredníctvom spevu, tanca, hry na hudobných nástrojoch, dramatizácie a pod. 

v spojení s ďalšími druhmi umenia. Nech je táto publikácia považovaná len za vstupnú bránu 

do sveta hudobnej rozprávky. 

 

 

Autorka 

      

 

 

 

 


