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4 KOMUNIKÁCIA A VYJADROVANIE CITOV 

Prostredníctvom komunikácie je vhodné viesť deti k vyjadrovaniu svojich pocitov, ktoré 

prežívajú. Podľa Martišovej (2014) je potrebné viesť deti  k citlivosti  vo všetkých činnostiach. 

Ide o dlhodobý proces, v ktorom by sa mala učiteľka snažiť u detí podporovať vnímanie 

vlastného tela a vlastných zmyslov. Iba tak dochádza u detí k vnímaniu svojich pocitov. Dôležité 

pre deti je naučiť sa počúvať a vyjadriť svoje pocity prostredníctvom komunikácie. Na to, aby 

dieťa dokázalo slovami vyjadriť čo cíti, je potrebný príklad učiteľky. Tá má byť ochotná vyjadriť 

svoje pocity a tým pomôcť dieťaťu k jeho vlastnej otvorenosti a úprimnosti. Nielen k sebe 

samému, ale aj voči ostatným kamarátom a známym. Je potrebné deťom ukázať, že tento svet 

prináša mnoho dobrého, ale aj zlého. Pocity radosti a smútku sú prirodzené reakcie, za ktoré 

sa netreba hanbiť.  

Prostredníctvom hry je možné prehĺbiť alebo odkryť všetky pocity, ktoré dieťa prežíva. 

Cejpeková (2001) uvádza hru ako významnú činnosť pre dieťa. Vo výchovno – vzdelávacom 

procese plní hra funkciu prostriedku pre rozvoj intelektuálnych schopností, formuje zručnosti 

a návyky, vzťah k sebe samému, k ostatným deťom a ľuďom, k umeniu, k prírode a taktiež 

potláča nežiaduce stránky osobnosti dieťaťa. Hra napĺňa dieťa radosťou, aktivizuje kladné city, 

podporuje učenie a je vývinovou potrebou. Cez hru dieťa poznáva život, formuje prosociálne 

správanie, empatiu, rozvíja zdravé sebavedomie. Zmyslom hry je zážitok, ktorý je pre každé 

dieťa dôležitým ukazovateľom jeho nálady a vnútornej pohody. Veľkým pozitívom hry je, že 

dovoľuje deťom voľne vyjadriť myšlienky, city, názory, imaginatívne riešiť problémy a tiež 

pomáha kultivácii citov, čo je základom edukácie v materskej škole. 
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O MYŠKE 

Vek 
4 – 5 roky 

Cieľ 
Poznať a rozlíšiť emócie prostredníctvom 

príbehu o Myške. Reagovať na pokyny v hre 

„Myšky, myšky premeňte sa“. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy 
Vyjadruje pocity z vypočutej rozprávky. Opíše 

aktuálne emócie. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné, sociálne, 

komunikatívne, kognitívne 

Pomôcky 
Rozprávka o „Smutnej myške Karolínke“ 

Postup aktivity – hry 

 

1. Deti sedia v kruhu, aby každý na každého 

videl. Učiteľka im rozpráva rozprávku 

o smutnej myške Karolínke, ktorá nechcela ísť 

do materskej školy. Po skončení rozprávky 

vedie s nimi rozhovor o danej rozprávke.(Napr. 

„Prečo bola myška smutná? Čo rada robila? 

Boli ste aj vy niekedy smutní a prečo? Kto vám 

pomohol? Kto vás rozveselil? 

2. Potom sa pokúsia túto rozprávku  stvárniť 

pomocou tvorivej dramatiky. Učiteľka vyberie 

jedno dieťa, ktoré bude stvárňovať myšku 
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Karolínku – bude sa tváriť, smutne, nešťastne, 

pretože nechce ísť do materskej školy. Úlohou 

ostatných detí ju je rozveseliť a vysvetliť jej, 

prečo je podľa nich v materskej škole tak 

dobre. Čo sa im páči a prečo sa v škôlke radi 

smejú. Všetky deti napodobňujú smutnú 

myšku, ale vzápätí sa  usmievajú, aby ju 

rozveselili. Učiteľka vysvetľuje, že pocity 

smútku a radosti, šťastia sú prirodzené 

a netreba sa za ne hanbiť. 

3. V ďalšej časti si zahrajú hru: Myšky, myšky 

premeňte sa, a to tak, že sa premenia na 

smutné myšky,  veselé myšky, strachomyšky, 

myšky hanblivky atď. 

4. V závere si deti zaspomínajú, aký bol ich 

prvý deň v materskej škole. 

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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SMUTNÁ MYŠKA KAROLÍNKA 

Denhardtová Michaela, Miková Alžbeta 

Za horami a dolami, uprostred lúky je malá dedinka, kde žijú samé zvieratká. Každé 

zvieratko má svoj domček. V jednom domčeku bývajú zajačiky, v inom zasa sliepočky, psíkovia, 

kravičky, ovečky a takto si tam žijú šťastne a veselo. Celé dni sa hrajú, spievajú a tancujú. 

V tejto dedinke žije aj malá myška, ktorá sa volá Karolínka. Karolínka bola veľmi veselá, 

veľmi rada sa smiala a naháňala.  Karolínka bývala vo svojom domčeku spoločne so svojou 

mamičkou a oteckom. Jedného dňa jej  mamka oznámila, že ona musí ísť do práce a Karolínka 

bude musieť chodiť do materskej školy. Karolínke sa vytratil úsmev z tváre a zosmutnela. 

Karolínka do materskej školy vôbec nechcela ísť. Chytil ju obrovský strach z toho, čo tam bude 

taký dlhý čas robiť a či sa pre ňu rodičia vôbec vrátia. Karolínka radšej odišla do svojej izbičky 

a hrala sa s hračkami. Hranie mala veľmi rada. Potom však prišla mamička a povedala, aby si 

odpratala hračky , lebo je čas spať. Myške Karolínke sa však nechcelo a lenivo sedelo na 

koberci. Mamka jej  povedala, že upratovať hračky bude musieť aj v materskej škole. Karolínka 

sa ešte viac zľakla a začala plakať, že ona do materskej školy nepôjde. Nakoniec po dlhej chvíľke 

zaspala. Mamka ju ráno zobudila včas, aby sa stihla vychystať do materskej  školy. Karolínke sa 

veľmi nechcelo, nuž už sa s tým aj zmierila. Keď ju mamka odniesla do škôlky, jej učiteľka ju 

s úsmevom privítala a ukázala jej ostatné detičky a hračky. Myška Karolínka neverila vlastným 

očiam, koľko detí a hračiek vidí. Veľmi sa potešila, že bude mať nových kamarátov a nové 

hračky, dala božtek mamke a utekala sa hrať. Keď po ňu prišla mamička ešte o niečo skôr ako 

jej sľúbila, nemohla uveriť vlastným očiam. Karolínka bola veselá, usmievavá a spokojná. Od 

prvého dňa sa jej veľmi páčilo a viac sa ísť do materskej školy už nebála. 
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HRUŠTIČKY - TVÁRIČKY 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Vyjadrovať pozitívne i negatívne emócie 

prostredníctvom námetovej hry „Na obchod“. 

Reagovať na zmeny emócií a zotrvať 

v námetovej hre „Na obchod“.    

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy 
Reaguje spoločensky prijateľným spôsobom 

na aktuálne prejavy emócií – pozitívne 

i negatívne. Rešpektuje dohodnuté pravidlá 

spoločensky prijateľného správania. 

Kompetencie 
Osobnostné, sociálne, komunikatívne, 

kognitívne. 

Pomôcky 
Obrázkový materiál (hrušky s tvárami), hračky 

(ovocie a zelenina, iné). 

Postup aktivity - hry 
1. Deťom ukazujem obrázkový materiál 

a rozprávame sa o ňom. Pýtam sa ich aj na iné 

nálady, emócie, ktoré sa snažia znázorniť  na 

vlastných tvárach. Rozprávame sa o tom, ktoré 

emócie sú pozitívne a negatívne a ako na nás 

vplýva nálada ostatných.  

2. Zahráme si námetovú hru: Na obchod 

s potravinami (ovocie a zelenina). Jedno z detí 

je predavač a ostatní sú kupujúci. Využívame 

obrázkový materiál a stále na dvere obchodu 

zavesíme nejakú tváričku hrušky. Kupujúci 
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zákazník vchádza dnu a tvári sa podľa toho, 

aký obrázok hrušky  visí na dverách obchodu. 

Počas aktivity si všímame aká je nálada 

nákazlivá, že do obchodu prichádzajú ľudia s 

rôznou náladou a s rôznym výrazom tváre. 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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TVÁRIČKY  

                                                       

                            Radosť, dobrá nálada                                        Hlad, maškrtnosť                                                            

 

                                 

          Škodoradosť, frajerstvo      Nezáujem, zlá nálada 
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Zdesenie, prekvapenie                                           Tréma, nervozita, hamblivosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




