
71 
 

10 SPOLUPRÁCA, POMOC, DAROVANIE, DELENIE SA 

 

Lepejová (2010) uvádza, že prosociálny človek je taký, ktorý sa k ostatným ľuďom 

správa ako k potenciálnym priateľom, čiže zachováva tzv. zlaté pravidlo mravnosti: Čo chceš, 

aby robili tebe, rob aj ty druhým. Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty druhým. 

Prosociálne správanie prináša hlboké uspokojenie tomu, kto daruje alebo pomáha. 

V tomto zmysle dar poteší aj toho, kto dáva - možno nie menej ako obdarovaného. Prosociálne 

správanie málokedy ostane bez odozvy. Úsmev býva opätovaný úsmevom, nezištná pomoc 

vyvoláva tendenciu k reciprocite. Od toho je len krok ku vzniku priateľstva (Lenz, Krížová 1993). 

Spolupráca, pomoc, darovanie, delenie sa je cieľovou rovinou prosociálnej výchovy. 

Dáva zmysel všetkým predchádzajúcim témam a súčasne je nimi podmienená. Všetky doposiaľ 

uvedené sociálne zručnosti sú predpokladom a integrálnou súčasťou prosociálneho správania. 

Spolupráca (kooperácia) je v tomto rebríčku najmenej náročnou formou prosociálneho 

správania, pretože je to správanie výhodné pre obe zainteresované strany. Bez spolupráce nie 

je možný spoločenský pokrok ani život spoločnosti. Predpokladom aj podmienkou je iba ochota 

spolupracovať, urobiť prvý krok a riskovať eventuálne sklamanie. Pomoc, darovanie, delenie 

sa je náročnejšie, pretože priame výhody má iba ten, komu pomáhame alebo ho obdarúvame. 

V konečnom dôsledku prosociálne správanie prináša hlboké uspokojenie a potešenie aj tomu, 

kto pomáha, daruje alebo sa delí. Napokon, prosociálne správanie málokedy zostáva bez 

odozvy. Nezištná pomoc vyvoláva tendenciu reciprocity (Ivanová, Kopinová, Líšková 2005). 

Prosociálne správanie sa môže v správaní prejaviť v určitých formách, ktoré bližšie 

opisuje Olivar (1992): 

1. Spolupráca  

Spoluprácu niektorí autori nezaraďujú do prosociálneho správania, pretože údajne 

vykazuje očakávanie odmeny ako nevhodný prvok. Táto skutočnosť sa odôvodňuje tým, že 

„prvý krok,“ ktorý je k spolupráci potrebný, sa uskutočňuje bez premýšľania o možných 

výhodách, ktoré môžu zo spolupráce vyplynúť. Tu treba zdôrazniť, že nikdy, ani pri spolupráci, 

neexistuje absolútna rovnosť medzi vkladom a ziskom. Preto patrí dlhšie trvajúca spolupráca 

do prosociálneho správania.   
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2. Delenie sa 

Delenie sa predpokladá, že človek nie je závislý na všetkom, čo má. Už tu je tiež 

implicitne obsiahnutá schopnosť zriecť sa niečoho v prospech druhej osoby. Človek tak niečo 

stráca, ale v skutočnosti zažíva radosť z darovania. Uspokojenie potreby druhého je pre neho 

tiež satisfakciou.  

3. Pomoc  

Pomoc je už výrazne explicitnou formou prosociálneho správania. Aj keď sa s ňou 

stretávame v tzv. pomáhajúcich profesiách, nie vždy je motivácia pomoci rovnaká. Prosociálna 

pomoc odhliada od prípadného zisku (pri pomáhajúcich profesiách vo forme finančnej 

odmeny) a je sústredená len na dobro druhého. Človek, ktorý už má vžitý tento spôsob 

konania, patrí medzi tých, ktorí nezištne pomáhajú druhým, a to aj neznámym osobám (pani, 

ktorá spadne na chodníku, slepec prechádzajúci cez ulicu, staršia osoba v prostriedku 

hromadnej dopravy a pod.).  

4. Darovanie  

Aj pri darovaní sledujeme výrazne explicitne prosociálny prístup. Dar je symbolom 

zrieknutia sa časti seba, a teda výrazom lásky. Od tohto druhu treba odlíšiť tzv. „danajský 

dar“ keď sa daná osoba chce zbaviť nejakého nepohodlného predmetu (Olivar 1992).   
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VEVERIČKA PIPIŠKA 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Vedieť sa podeliť a spolupracovať s druhým, 

uvedomovať si dôležitosť pomoci druhému.  

Východiská 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové 

štandardy 

Poskytne iným pomoc, obdarí druhých, podelí 

sa o veci. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky 
Rozprávka o veveričke Pipiške, obrázok 

veveričky,  

Postup aktivity - hry 
1. Učiteľka deťom prečíta rozprávku 

o veveričke Pipiške. Po prečítaní rozprávky sa 

bude s deťmi rozprávať o príbehu. 

Prostredníctvom rozhovoru a otázok navedie 

deti na to, aby si uvedomili, aké dôležite je 

pomáhať si, podeliť sa, darovať niečo 

druhému a spolupracovať medzi sebou. 

Učiteľka kladie deťom otázky typu:  Bolo 
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správne, že sa veveričky podelili s Pipiškou 

o svoje oriešky? Prečo? Čo urobila malá Lili, 

aby zachránila Pipišku?  Potom dáme deťom 

obrázok s veveričkou Pipiškou, ktorý bude 

rozstrihnutý na rôzne geometrické útvary. 

Úlohou detí bude spoločne pospájať časti, 

z ktorých vznikne obrázok. 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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VEVERIČKA PIPIŠKA 
 

Bernadeta Krivá 

 

Kde bolo, tam bolo, bol jeden krásny hustý les. V strede lesa boli tie najkrajšie stromy 

na svete a práve tu  žili veveričky. A bolo ich veľmi veľa. Každá z nich mala svoj malý domček 

v kmeni stromu. Jeden malý domček mala aj malá veverička Pipiška. Keď sa začalo leto 

a slniečko svietilo, všetky veveričky si usilovne zbierali oriešky do svojej komôrky v domčeku 

na strome. To preto,  aby počas tuhej zimy mali čo jesť. Každá veverička usilovne pracovala, 

deň čo deň zbierala každý oriešok sebe, ale aj iným veveričkám. Len malá Pipiška sa túlala po 

lese.  Šantila na konároch, vysedávala pod stromom,  vyhrievala sa na slniečku a behala okolo 

jazierka. To všetko a ešte mnoho iných vecí zaujímalo Pipišku celé leto, kým jej príbuzné 

usilovne pracovali. Niekoľkokrát ju veveričky dokonca volali, aby  im prišla pomôcť zbierať 

oriešky, ale ona si ich nevšímala.  Prešlo leto, jeseň a zrazu nastala tuhá zima. Veveričky sa 

uchýlili do svojich domčekov na strome. Urobila tak aj malá Pipiška. Prešiel deň, dva a zrazu si 

malá Pipiška uvedomila, že je veľmi hladná. Otvorila dvierka do komôrky a čo vidí? Ani jeden 

oriešok tam nie je: ,,Hiiiiiiii!” zhíkla Pipiška. ,,Čo len teraz budem robiť?“ V tom okamihu Pipiška 

prišla na to, že nemá čo jesť. A prečo to tak bolo? Nuž preto, lebo na prácu nemala čas a 

nechcela pomôcť zbierať oriešky ostatným. Ale keď sa konečne spamätala z toho, že v komôrke 

nič nemá,  rozhodla sa, že pôjde o pomoc požiadať svojich kamarátov. Pipiška chodila od 

domčeka k domčeku, ale nik jej nechcel pomôcť, každý ju odháňal a kričal: ,,To máš za to, že si 

bola lenivá!“ Pipiška zosmutnela a sadla si do svojho domčeka. Zrazu niekto zakopal na dvierka: 

„Otvor, Pipiška, to som ja, malá veverička Lili. Priniesla som ti mojich päť orieškov. Viem, že si 

ich nezaslúžiš, ale mali by sme si pomáhať a vedieť sa o svoje veci podeliť.“ Pipiška sa veľmi 

potešila, poďakovala Lili a sľúbila jej, že už sa polepší. Keď sa to dopočuli aj ostatné veveričky, 

prišlo im Pipišky ľúto. A tak každá zobrala zo svojej komôrky päť orieškov a darovala ich  Pipiške. 

Jej sa naplnila komôrka a ostatným veveričkám tie oriešky ani nechýbali. Pipiška bola šťastná 

a ďakovala všetkým veveričkám, že vďaka nim už nemusí zomrieť od hladu. Sľúbila im, že už 

nikdy nebude lenivá a vždy im bude pomáhať. A len čo prišlo leto, Pipiška ako prvá vybehla zo 

svojho domčeka a začala zbierať oriešky. Nazbierala si plnú komôrku a dokonca pomáhala 
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zbierať oriešky druhým. Takto sa malá veverička Pipiška naučila, že má vždy pomáhať druhým 

a aj to, že je dôležité vedieť sa podeliť, pretože práve to jej zachránilo život. 
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OBRÁZOK VEVERIČKA PIPIŠKA 
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SLADKÝ DOBRÝ SKUTOK 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Vedieť sa podeliť o sladkosť a obdariť ňou 

kamaráta.   

Východiská 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové 

štandardy 

Obdarí druhých, podelí sa o veci, reaguje 

adekvátne na dobré skutky. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky 
Sladkosti, košík, papier, temperové farby. 

Postup aktivity - hry 
1. Učiteľka deň vopred poprosí deti (rodičov), 

aby si doniesli do materskej školy nejakú  

sladkosť, ktorú majú rady. Potom deti 

motivuje príbehom o veveričke Pipiške.  

Následne si posadajú do kruhu na koberec a v 

strede bude košík. Každé dieťa si zoberie svoju 

sladkosť k sebe. Učiteľka sa s nimi bude 

rozprávať o tom, či vedia, čo je to detský 

domov. Vysvetlí im, že tam bývajú deti, ktoré 

nemajú mamku a ocka, ale zato majú kopec 

kamarátov okolo seba a milé pani 
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vychovávateľky, ktoré sa o nich starajú. Keďže 

detí je tam veľa a nemajú až toľko veľa peňazí, 

aby si nakúpili sladkosti, môžeme im pomôcť 

aj my. Preto sa aj my dnes zahráme na také 

veveričky, ktoré pomôžu deťom z detského 

domova.  

2. Každé dieťa zoberie svoju sladkosť, príde ku 

košíku a povie, prečo by chcelo niekomu 

darovať svoju sladkosť. Potom ju vloží do 

košíka a pokračuje ďalšie dieťa. V závere sa 

košík naplní sladkosťami a učiteľka poďakuje 

deťom, že dokázali darovať svoju sladkosť. 

3. Potom sa vytvorí veľký list, na ktorý pani 

učiteľka napíše vety, ktoré deti vyslovili pri 

darovaní sladkostí. Každé dieťa si potom otlačí 

na list svoju dlaň ako podpis. Neskôr list 

a košíček pošleme deťom do detského 

domova.  

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 

 

 

 

 

 

 

 




