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     3 KOMUNIKÁCIA 

 

Efektívnosť prosociálneho výchovného štýlu v materskej škole nezávisí len od kvality 

vzťahov, ale aj od úrovne sociálnej komunikácie učiteľky.  

Pojem komunikácia je možné odvodiť z latinského slova „communicare“, čo znamená 

„vytvoriť spoločné s niekým“, dať iným myšlienku, nádej alebo poznanie (Dudinská, 2012). 

Komunikácia je základným prostriedkom, prostredníctvom ktorého človek získava a obohacuje 

nové poznatky a informácie potrebné pre svoj život (Chlebeková, 2014). Medzi formy 

komunikácie zaraďujeme štyri zložky medziľudskej komunikácie. Okrem verbálnej, nesmieme 

zabudnúť na neverbálnu (mimika, gestikulácia, haptika, posturika, kinezika a proxemika) 

komunikáciu, paralingvistické aspekty (intenzita hlasového prejavu, výška tónu hlasu, 

sfarbenie hlasu, rýchlosť prejavu, plynulosť, prípadné chyby reči) a komunikáciu činom, 

konaním. Pri neverbálnej komunikácii ide o reč tela, ktorá je pravdivá. Najčastejšie vypovedá 

o emocionálnom stave a postoji daného človeka. Skúsenosť ukazuje, že vo výchovnom 

pôsobení na dieťa v predškolskom veku je rozhodujúca práve zložka neverbálnej komunikácie 

(očný kontakt, úsmev, objatie, pohladenie). Takéto prejavy sú základom 

budúceho prosociálneho správania dieťaťa (Miňová a kol. 2002).  

Mnohé pedagogické i psychologické štúdie sa zhodujú s nasledovnými základnými 

postulátmi v komunikácii, ktorými by sa mali učitelia i rodičia riadiť: 

 Rozprávajte sa s dieťaťom (povzbudzujte dieťa v komunikácii).  

 Volajte dieťa menom (ak dieťa oslovíte menom, vysvetľuje si to ako dôveru so zmyslom 

pre zodpovednosť na rozdiel od anonymnej komunikácie). 

 Pozerajte sa deťom do očí (priamy pohľad znamená záujem o komunikáciu s ním,  príliš 

dlhý očný kontakt by však mohol spôsobiť opačný efekt ako ľahostajnosť, neprítomnosť 

v komunikácii). 

 Nezabúdajte na fyzický kontakt (dotyk, pohladenie) ako náznak „odmeny“ za 

vykonávanú činnosť. 

 Dbajte na spôsob vyjadrovania (tonalita hlasu, mimika, pokojný výraz tváre, hlas bez 

zvýšených tónov). 

 Používajte zrozumiteľné slová (krátka, jednoduchá komunikácia). 
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 Opätovne opakujte požiadavky, ak boli ignorované. 

 Prejavte nesúhlas s nesprávnym konaním dieťaťa a nenechajte sa vyprovokovať. 

 Učte ich slovíčka slušnosti (prosím, ďakujem, prepáč). 

 Ak dieťa nebude plniť svoje úlohy, najťažším trestom pre neho je prísť o odmenu (Mater 

Sociomed, 2014, www.ncbi.nlm.nih.gov). 
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ČAROVNÉ SLOVÍČKA 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Pokúsiť sa rozlíšiť a použiť správne 

zdvorilostné frázy typu: ďakujem, nech sa páči, 

prepáč, prosím. Predstaviť sa deťom 

prostredníctvom hry. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové štandardy 
Predstaví sa deťom i dospelým. Používa 

pozdrav, prosbu, poďakovanie, 

ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu 

situáciu. 

Kompetencie 
psychomotorické, sociálne, komunikatívne, 

kognitívne, učebné 

Pomôcky 
Bábková alebo plyšová hračka, malá lopta, 

pesnička – „čarovné slovíčka“ 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka spolu s deťmi sedia v kruhu na 

koberci. Učiteľka im predstaví „Macka 

Uška“ (akúkoľvek bábkovú alebo plyšovú 

hračku), ktorý prišiel na návštevu do našej 

materskej školy. Deťom prostredníctvom 

Macka Uška povieme krátky príbeh o tom, že 

rád navštevuje materské školy a má veľmi rád 

deti. Avšak náš Macko je čoraz smutnejší, 

pretože zisťuje, že deti nepoznajú „čarovné 
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slovíčka“. S deťmi vedieme rozhovor, čo tie 

čarovné slovíčka asi môžu byť, čo tým Maco 

myslel. Učiteľka sa snaží deti nasmerovať 

k čarovným slovíčkam pomocou otázok (Napr. 

Čo povieš ak niečo dostaneš? Čo povieš ak 

nechtiac udrieš kamaráta? atď.). Zároveň im 

približuje rôzne situácie v domácom prostredí, 

ale aj situácie v materskej škole, kde dané 

slovíčka (prepáč, ďakujem, nech sa páči, 

prosím, mám ťa rád) mohli počuť, použiť. 

2. Učiteľka si spolu s deťmi začne podávať 

v kruhu Macka Uška, ktorého sa pokúsia 

rozveseliť (pohladením, objatím, 

úsmevom, milým slovom alebo pesničkou). Pri 

podávaní Macka Uška nabádame deti 

k používaniu slov – nech sa páči, ďakujem, 

prípadne nebuď smutný macko a podobne. 

3. Učiteľka prostredníctvom Macka Uška 

pochváli deti, že porozumeli, čo znamenajú 

čarovné slovíčka a poďakuje im za 

rozveselenie. Avšak rád by poznal aj mená 

týchto šikovných detí. Úlohou detí je kotúľať 

loptu kamarátovi a predstaviť sa. Pri kotúľaní 

používame slová nech sa páči, ďakujem 

a zároveň sa predstavujú: Ja sa volám... 

4. Na záver ich učiteľka naučí pieseň, pri ktorej 

si môžu aj zatancovať. 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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1. Nech sa páči, ďakujem, čarovné slová, ktoré už viem. 

    Tak si spolu zatlieskajme, na seba sa usmievajme. 

 

2. Prosím, prepáč, mám ťa rád, buď môj dobrý kamarát. 

    Tak si spolu zatlieskajme, na seba sa usmievajme. 
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SEN 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Vedieť znázorniť svoj sen pomocou verbálnej 

alebo neverbálnej komunikácie. Nakresliť svoj 

sen podľa vlastnej fantázie pomocou farbičiek. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové štandardy 
Presadzuje sa v hre alebo v činnosti 

spoločensky prijateľným spôsobom. V dialógu 

vie vypočuť iných (deti i dospelých). Výtvarne 

vyjadruje svoje predstavy. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné, sociálne, 

komunikatívne, kognitívne 

Pomôcky 
Relaxačná pieseň, básnička „Sen“, čiapka, 

výkresy, farbičky. 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka s deťmi sedí na koberci v kruhu. 

Vedie rozhovor na tému „spánok“. (Napr. „Júj 

ako sa mi dnes dobre spalo deti, ešte by som 

si poležala v posteli, a vy? Nechcelo sa vám 

dnes dlhšie poležať pod perinou? Ako sa vám 

najlepšie spí?) Poďme ešte trochu snívať. 

Následne si deti ľahnú na koberec, zatvoria si 

oči a prenesú sa do „krajiny snov“. Kým si deti 

ľahnú na koberec, učiteľka zaspieva pieseň 

(zarecituje text piesne).  

     Zatvorím si očká, snívam krásny sen, 

     všetky zlé sníčky z hlávky vyženiem. 
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     V hlavičke si nechám iba pekný sen, 

O chvíľu ho všetkým v triede rozpoviem. 

2. Učiteľka použije inštrumentálnu pieseň 

„Sen“ počas toho, ako majú deti zatvorené oči 

a snívajú. 

3. Po chvíli keď deti vstanú, učiteľka bude mať 

na hlave „čiapku na sny“ (typická spiaca 

čiapka, ktorú mal aj trpaslík Spachtoš). Úlohou 

detí bude rozprávať o svojom sne, ukázať 

pomocou pohybu a zvuku čo sa im snívalo 

(dnes, včera, predtým) alebo čo by chceli, aby 

sa im snívalo. Každého kto ukáže svoj sen, 

ostatní ho napodobnia. Prvá začína učiteľka, 

ktorá má na hlave „čiapku na sny“. Každý 

začína vetou: Snívalo sa mi, že... Učiteľka 

podáva čiapku ďalej a tak sa všetci vystriedajú. 

4. Po znázornení snov si všetci posadajú za 

stôl, na ktorom sú pripravené výkresy 

a farbičky. Úlohou každého je nakresliť svoj 

alebo iný sen, ktorý sa im páčil. 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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1. Zatvorím si očká, snívam krásny sen, 

    všetky zlé sníčky z hlávky vyženiem. 

    V hlavičke si nechám iba pekný sen, 

    O chvíľu ho všetkým v triede rozpoviem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




