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         2 SEBAÚCTA 

 

Termín sebaúcta (self-esteem) je celkovo jeden z najstarších pojmov v psychológii a 

prvýkrát ho použil v roku 1890 James, zakladateľ psychológie Ja (Hayesová, 1998). Avšak k 

zisteniu, že sebaúctu ako postoj môžeme merať, došlo oveľa neskôr zásluhou Rosenberga 

(1965, Mruk, 2006), ktorého pojatie sebaúcty je postavené na percepcii vlastného cítenia, 

vedomia vlastnej hodnoty a ocenenia seba samého ako plnohodnotnej osoby. Sebaúctu preto 

definuje ako pozitívny či negatívny postoj k sebe samému, pričom vysoká sebaúcta vyjadruje 

vedomie jedinca, že je hodnotným a dosť dobrým človekom, ktorý rešpektuje seba samého, ale 

necíti sa byť pritom superiórny nad ostatnými. Sebaúctu zároveň Rosenberg (1971) vníma ako 

postojový fenomén utváraný sociálnymi a kultúrnymi silami, kde významnú úlohu zohráva 

proces socializácie. Vychádza pritom z predpokladu, že sebaúcta sa utvára na základe procesu 

komparácie týkajúceho sa hodnôt a diskrepancií. Z tohto pohľadu miera sebaúcty závisí na 

tom, ako jedinec sám seba vníma ako samostatné individum a zároveň ako sa vidí v skupine, 

ktorá je mu podobná (Mruk, 2006). Pre Tomešovú (2005) predstavuje sebaúcta pocit vlastnej 

hodnoty (self-efficacy), vedomie, že moje Ja je hodné úcty. Branden (1992) zase vymedzuje 

sebaúctu ako dispozíciu prežívať seba samého ako človeka, ktorý má kompetencie vyrovnať sa 

s výzvami života a súčasne si uvedomovať, že je hodný prežívať šťastie. Je to vlastne dôvera 

človeka v schopnosť myslieť, učiť sa, robiť rozhodnutia a efektívne reagovať na zmeny. 

Hayesová (1998) pre zmenu hovorí o sebaúcte  (self-esteem) ako o hodnotiacej zložke 

sebapoňatia, ktorá zahŕňa hodnotenie vlastnej ceny a sebaistoty, a vymedzuje voči sebaobrazu 

(self-image), ako prostému obrazu o sebe (sebaobraz obsahuje napr. informácie o telesnej 

stavbe (výška, váha, postava), záujmoch, minulých skúsenostiach apod.). Zaujímavosťou 

zostáva, že doteraz sa nepodarilo dosiahnuť akési zjednotenie v definovaní podstaty tejto 

zložky sebapoňatia. Jednou z hlavných príčin, je azda rozdielnosť prístupov pri skúmaní tohto 

javu, ale i skutočnosť, že sebaúcta v sebe zahŕňa zároveň tri dimenzie: kognitívnu, emocionálnu 

a činnostnú – behaviorálnu (Nakonečný, 1998).  
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A na záver, ak chceme v deťoch pestovať zdravú sebadôveru mali by sme podľa 

Aldortovej (2010) v interakcii s dieťaťom aplikovať následné zásady. 

 Pomáhajte dieťaťu len vtedy, keď o to žiada, a len toľko, koľko chce. 

 Ponechajte dieťaťu slobodu, aby si skúšalo veci po svojom, aj keď viete, že sa mu to asi 

nepodarí (len keby to bolo nebezpečné, navrhnite inú alternatívu). 

 Podporujte detské nápady a nečakajte žiadne výsledky. 

 Vyjadrujte sa láskavo, neopravujte dieťa a nekritizujte, čo robí. 

 Vyhnite sa pochvalám a namiesto toho reagujte na pocity, ktoré dieťa prejavuje, a 

zdieľajte s ním jeho radosť.  

 Vzdajte sa svojich plánov s dieťaťom a vážte si ho presne takého, aké je. 

 Maximálne sa vyhýbajte popieraniu detských prejavov a nápadov.  

 Vyhnite sa akémukoľvek porovnávanie dieťaťa s kýmkoľvek iným. 

 Nechajte dieťaťu mieru zodpovednosti, ktorá vychádza z jeho zrelosti a záujmov. 

 Načúvajte dieťaťu a uznávajte jeho emocionálne prejavy. 

 Rešpektujte vedomosti a múdrosť dieťaťa. 

 Správajte sa k dieťaťu ako k sebe rovnému, pretože to tak aj je. 

 Keď je dieťa rozčúlené, vypočujte ho, snažte sa pochopiť jeho pocity a uistite ho o svojej 

láske a porozumení. 

 Venujte svojmu dieťaťu čas. 

 Keď ste so svojím dieťaťom, nasledujte jeho vedenie a ohľaduplne sa zapojte do jeho 

sveta. 

 Keď vás dieťa žiada o pomoc, reagujte tak rýchlo, ako len môžete a s dobrou náladou. 
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ZVIERATKÁ 

Vek 
3 – 4 roky. 

Cieľ 
Vnímať okolie, svojich rovesníkov, seba 

a uvedomiť si koľko vecí dokážem. 

Východiska 
Štátny vzdelávací program - ISCED 0. 

Výkonové štandardy 
V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých), 

správa sa priateľsky k deťom i dospelým, 

presadzuje sa v hre alebo v činnosti  

spoločensky prijateľným spôsobom, reaguje 

adekvátne na dobré skutky. 

Kompetencie 
Psychomotorické, osobnostné, sociálne, 

komunikatívne, kognitívne, učebné. 

Pomôcky 
Pracovný list - ZVIERATKÁ, CD prehrávač, 

interaktívna tabuľa, PC, audio ZVIERATKÁ – 

zvuky, MAČKA ELZA – riekanka.  

Postup aktivity - hry 
1. Deti s učiteľkou si sadnú na koberec do 

kruhu. Na pracovnom liste deťom učiteľka 

ukáže rôzne domáce zvieratká. Ich úlohou 

bude priradiť ku každému zvieratku vec, ktorá 

k nemu patrí.  

2. Keďže každé zvieratko vydáva nejaký zvuk 

a nejako sa pohybuje, ďalšou úlohou bude 

pohybom, fyzicky napodobniť to zvieratko, aký 

zvuk budú deti počuť. Deti a učiteľka sa 
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pohybujú po triede ako po domácom dvore 

a napodobňujú rôzne zvieratká podľa zvuku, 

ktorý počujú. 

3. Nakoniec sa deti s učiteľkou naučia riekanku 

o zvieratkách. 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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Pracovný list – ZVIERATKÁ 
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Audio – ZVIERATKÁ 

https://www.youtube.com/watch?v=uk3Xyr7n150 

https://www.youtube.com/watch?v=VE5R3k6Xl9Y 

https://www.youtube.com/watch?v=fXfOJ2ZduWE 

MAČKA ELZA 
Damiána Jurašková 

 

Kukuk, kto je za rohom?   (dlane priložené na očiach, otváranie dlaní) 

mačka s bielym chvostíkom.   (kývanie chvostom) 

 

Mňauká stále, mňau, mňau, mňau,  (ruky ako pazúriky, striedanie) 

už ma bolí hlava, aúú.   (chytanie za hlavu) 

 

Labka sem, labka tam,   (skok na pravej a ľavej nohe) 

všetky myšky pochytám.   (tlieskanie rukami na každú slabiku) 

 

Mačka Elza, modelka,   (pyšná chôdza, ruky vbok) 

už len chýba kabelka.  (zodvihnutie kabelky zo zeme-chlapci si v tejto časti 

obzerajú dievčatá-mačičky) 

Kocúr, Emo to sa vie,  

on ju veľmi miluje!  (dievčatá-mačičky stoja na mieste a chlapci si hľadajú 

dievča-mačičku, utekajú k nej a objímu ju) 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uk3Xyr7n150
https://www.youtube.com/watch?v=VE5R3k6Xl9Y
https://www.youtube.com/watch?v=fXfOJ2ZduWE


17 
 

SPRIEVODCA 

Vek 
5 – 6 rokov. 

Cieľ 
Vedieť ukázať a prezentovať materskú školu 

a dokázať opísať jej časti. 

Východiska 
Štátny vzdelávací program - ISCED 0. 

Výkonové štandardy 
Opisuje interiér a exteriér materskej školy 

alebo inej známej budovy. Opisuje známe 

trasy na základe orientačných bodov. Poskytne 

iným pomoc. Presadzuje sa v hre alebo v 

činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 

Kompetencie 
Osobnostné, sociálne, komunikatívne, 

kognitívne. 

Pomôcky 
Pracovný list – SPRIEVODCA, postavička 

kamaráta, CD prehrávač, riekanka o materskej 

škole. 

Postup aktivity – hry 

 

1. Učiteľka s deťmi si sadne do kruhu 

a predstaví im nového kamaráta (postavička 

vystrihnutá z papiera s menom), ktorý dnes 

prišiel do ich materskej školy. Následne na to, 

deti uvidia na pracovnom liste rôzne 

predmety, ktoré patria do rôznych častí 

materskej školy. Ich úlohou bude zahrať sa na 

sprievodcu, postupne si kamaráta podávať 

a priradzovať predmety do jednotlivých 

miestností v materskej škole aj s popisom, čo 
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tam robíme. Takto predstavia celú svoju 

materskú školu. 

2. Nakoniec sa spoločne naučíme riekanku 

o našej škole, v ktorej budeme používať aj 

rôzne charakteristické pohyby pre tú, ktorú 

činnosť v materskej škole. 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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Pracovný list – SPRIEVODCA 
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KAMARÁT 
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POČÚVAJ ŽE KAMARÁT 
Damiána Jurašková 

 

1.  Najprv v herni hráme sa. 

Hopsa, hopsa, hopsasa. (tu budú deti vykonávať pohyb tlieskanie) 

 

V telocviční cvičíme 

Hopi hopi hopsasa.  (pohyb poskakovanie) 

 

2.  V jedálni sa napapám, 

mňamky, mňamky, mňam.  (pohyb ako keď sa je s lyžičkou v ruke)  

 

V umývarke zúbky si  

potom umývam.   (pohyb umývania zubov)  

 

3. V spálni si rád pospinkám, 

psst a už si sen snívam. (ruka pod hlavu kolísanie)  

 

Potom opäť pohrám sa, 

Tra-la-la-la-laj.   (tlieskanie alebo plieskanie na kolenách) 

 

A už domov ide sa, 

kde opäť hrať budem sa. 

 

Jeden, dva, tri, štyri, päť, môj deň v škôlke zbehne hneď. 

 

 




