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     1 METÓDY PROSOCIÁLNEJ VÝCHOVY 

 

Existuje množstvo výchovno-vzdelávacích metód, ktoré sa aplikujú v materskej škole a 

prístupov k ich klasifikácii. Každý učiteľ by mal mať v metódach prehľad a dokázať ich 

kombinovať tak, aby čo najefektívnejšie podporovali dosiahnutie cieľov. Metódy v prosociálnej 

výchove pôsobia na rôzne zmysly dieťaťa v materskej škole. Metódy, ktoré budú nižšie 

spomenuté môžeme modifikovať a nemusia byť využité samostatne. 

Metódy, ktoré môžeme využívať v prosociálnej výchove: 

1.  Slovné metódy – tieto metódy delíme do dvoch kategórií:  

a) dialogické – ide o rozhovor medzi dvoma a viacerými ľuďmi. Medzi tieto metódy  

patria:  

Rozhovor – ide o určitú formu otázok, ktorými aktivizujeme deti. 

Beseda – je to metóda , v ktorej ide o hromadnú prácu, kde danú úlohu riešia všetky  

deti. 

Dramatizácia – táto metóda je zameraná na získanie zručností ovládať vlastné telo. 

V prosociálnej výchove hranie rolí ma vyvolať iba mierne napätie, pretože vyvolanie silného 

napätia je nežiaduce, ba škodlivé. 

b) monologické – ich zdrojom je reč učiteľa. Je tu veľmi dôležitá spätná väzba detí. Medzi  

tieto metódy patria:  

Opis – mal by byť postupný a systematický. 

Rozprávanie – v tejto metóde je dôležitá hlavne fantázia detí, ich city a predstavy. 

 

2. Názorné metódy - tieto metódy sú založené na názornom predvedení predmetov a 

činností.  

Demonštrácia – ide o predvedenie pomôcok, ako sú modely, obrázky. Tiež tu patrí aj  

zmyslová demonštrácia (hmatová, sluchová a čuchová), v ktorej ide o to, aby deti vedeli 

povedať, čo vnímajú. 

Exkurzia – pod týmto pojmom rozumieme návštevu určitého prostredia.  
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Metóda pochvaly a povzbudenia – v tejto metóde nám ide o povzbudenie dieťaťa a 

jeho aktivity. Ak dieťa budeme v jeho činnosti a práci povzbudzovať, tým podporíme 

jeho spontánny záujem pracovať.  

Metóda samostatnej práce – pri tejto metóde nezohľadňujeme vek dieťaťa. Je 

zameraná na samostatnú a autonómnu prácu, čiže ide o jeho samostatnú tvorivosť. 

 

Medzi najčastejšie metódy využívané v prosociálnej výchove zaraďujeme: 

 Rozhovor 

 Diskusia 

 Riešenie bežných životných situácií 

 Hra – je najčastejšie uplatňovaná metóda v prosociálnej výchove. Základom hry je  

zážitok, aktivita, ktorú dieťa potrebuje. Hra musí mať svoje pravidlá, musí byť založená 

na spontánnosti účastníkov a musí mať vymedzený priestor a čas. Ak hra tieto atribúty 

nespĺňa, nie je možné hovoriť o hre. V prosociálnej výchove je veľmi dôležité, aby bol 

do hry aktívne zapojený  aj učiteľ. 

 Inscenačná a situačná – prispievajú k tvorivosti dieťaťa. Zaraďujeme ich do skupiny  

participačných metód spolu s metódou brainstorming. Veľkou výhodou týchto metód 

je súlad medzi myslením, cítením a konaním detí. 

 Zážitková – pod touto metódou rozumieme cestu k dosiahnutiu stanoveného cieľa  

prostredníctvom osobného zážitku dieťaťa. 

 

Kučerová (1998) rozdelila metódy podľa týchto kritérií: 

 Podľa postavenia vychovávajúceho na metódy priameho a nepriameho pôsobenia. 

 Podľa stránok osobnosti, na ktorú sú  metódy prevažne zamerané. 

 Podľa hlavného prostriedku pôsobenia. 

 Podľa stupňa aktivity vychovávaného. 

 

V prosociálnej výchove môžeme klasifikovať metódy zamerané na osobnosť dieťaťa: 

 Metódy emocionalizácie osobnosti dieťaťa – sem zaraďujeme:  

umelecké vyjadrenie pocitov, hodnotenie, slávnosti a prezentácie. 

 Metódy motivácie osobnosti dieťaťa – zaraďujeme tu posilňovanie pozitívneho  
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správania a podnecovanie nového, pozitívneho správania. 

 Metódy socializácie osobnosti dieťaťa – sú metódy zmien postojov, hranie rolí  

a otvorená komunikácia. 

 Metódy axiologizácie osobnosti dieťaťa – patria tu metódy objasňovania,  

zhodnocovania a zážitku. 

 Metódy kreativizácie osobnosti dieťaťa – sem zaraďujeme bádateľské metódy,  

brainstorming a tvorivé riešenie problémov. 

 

Výber vhodných metód závisí hlavne od cieľa a obsahu vzdelávania v prosociálnej 

výchove. Závisí to do značnej miery od učiteľa, ako danú metódu funkčne použije. Taktiež je 

veľmi dôležitá aj jeho fantázia a tvorivosť pri rôznych hrách v prosociálnej výchove. Mali by 

sme mať na mysli, že každá zvolená metóda v prosociálnej výchove formuje a vychováva dieťa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




