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        5 TVORIVOST 
 

Tvorivosť môžeme všeobecne charakterizovať ako vrodenú schopnosť človeka, ktorej 

cieľom je produkovať nové nápady, riešenia, myšlienky, ktoré sú prospešné pre spoločnosť 

alebo človeka samotného. Zelina (1995) vymedzuje tvorivosť ako interakciu subjektu s 

objektom, v ktorej subjekt mení okolitý svet a vytvára nové, významné hodnoty, ktoré sú 

užitočné pre subjekt, skupinu ľudí alebo populáciu. U väčšiny ľudí sa prejavuje počas celého 

života. V praktickom živote je veľmi dôležitá, pretože je jedným z prostriedkov, ktoré rozvíjajú 

prosociálne správanie. Bruteničová, Valachová (2011) tvrdia, že je nevyhnutné aby bola 

základom práce učiteliek v materskej škole, pretože ich snahou je viesť deti k tvorivosti.   

Môžeme teda povedať, že ak je učiteľka tvorivá, môže u detí rozvíjať tvorivosť v 

každodenných aktivitách v materskej škole. Musí si uvedomovať, že každé dieťa, ktoré má pred 

sebou, má špecifické osobitosti. Zároveň musí vedieť, čo môže od jednotlivých detí očakávať, 

teda aké sú možnosti rozvoja každého jedného dieťaťa, ako sa k nim má učiteľka správať, aby 

objavila schopnosti, ktorými deti disponujú, a tieto schopnosti rozvíjala a zdokonaľovala ich 

primeranými prostriedkami. Avšak Turek (In Bruteničová, Valachová , 2011) hovorí: „Tvorivosť 

sa v nijakej činnosti nemôže rozvíjať pod nátlakom, na príkaz. Tvorivá osobnosť potrebuje 

slobodu pre svoju prácu, slobodu vyjadrovania, slobodu byť sebou samým.“ 

Karnsová (In Bruteničová, Valachová , 2011) uvádza desatoro pre učiteľa, ktoré môže 

slúžiť k rozvoju tvorivosti: 

1. Nešetrite chválou. 

2. Dajte deťom možnosť vedenia a voľby. 

3. Vo všetkom hľadajte klady. 

4. Buďte zodpovedný a veďte k zodpovednosti.  

5. Uznávajte cenu. 

6. Zamerajte sa na to, čo je nutné, aby daná otázka bola vyriešená správne, lepšie alebo 

inak. 

7. Pomáhajte si navzájom k správnemu riešeniu. 

8. Sami konajte tak, ako si prajete, aby sa správali deti. 

9. Viac sa hrajte, viac sa smejte a robte veci spoločne. 
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10. Sprostredkujte deťom okamihy, na ktoré budú spomínať celý život.  

Prostredníctvom prosociálnej výchovy môžeme deti s uplatnením tvorivého prístupu 

naučiť chápať a akceptovať iných, a takisto vytvárať predpoklady na rozvíjanie tvorivosti v 

medziľudských vzťahoch, vrátane riešenia problémov. Ivanová, Kopinová (2007) poukazujú na 

axiómy tvorivosti, ktoré vychádzajú z definícií tvorivosti: 

 Tvorivý môže byť každý človek  - každé dieťa môže byť tvorivé 

na svojej úrovni rozvoja poznania, myslenia, osobnosti.  

 Tvorivosť sa môže prejavovať v každej činnosti - tvorivosť nie 

je len vedecká, umelecká, technická, ale uplatňuje sa aj v 

medziľudských vzťahoch.  

 Tvorivosť je „cvičiteľná“ funkcia - dá sa rozvíjať - je to možné 

už u malých detí v rodine alebo v materskej škole.  

 Tvorivosť je náročná práca - tvorivý proces núti dieťa veľa 

premýšľať a učiť sa, poznávať, zbierať informácie, pozorovať a 

hľadať nové riešenia.  

Tvorivá práca predpokladá iniciatívu, a tak isto vedie k iniciatíve. Škody spôsobené 

chybnou výchovou v útlom detstve, ktoré sa prejavujú zakríknutosťou a pasivitou, môžeme v 

materskej škole naprávať motivovaním detí k tvorivosti a iniciatíve. Mali by sme mať na pamäti, 

že človek, ako tvorca seba, svojho ja, svojej osobnosti, je sám najdôležitejším objektom 

tvorivosti. 
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MOJE VYMYSLENÉ ZVIERATKO 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Vymyslieť a nakresliť svoje zvieratko a 

predstaviť ho ostatným deťom.  

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Spája časti obrázkov lepením. Dotvára tvary 

kresbou (maľbou). Pomenuje výsledok. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné 

Pomôcky Obrázky (oči, uši, nos, zuby, ústa/papuľa) v 

rôznych farebných, tvarových a veľkostných 

prevedeniach, výkresy, lepidlá, nožnice, 

farbičky. 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka a deti sedia na koberci v kruhu. V 

strede kruhu sú na zemi položené obrázky (oči, 

uši, nos, zuby, ústa/papuľa) v rôznych 

farebných, tvarových a veľkostných 

prevedeniach. Učiteľka sa s deťmi rozpráva o 

rozprávkach. Vo všetkých knihách/rozprávkach 

sú postavy, či už dobré alebo zlé, v niektorých 

sú dokonca aj zvieratká, ktoré môžu byť 

strašidelné alebo smiešne, a tiež môžu byť 

dobré a zlé. Úlohou detí je vybrať si z 
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ponúknutých obrázkov také, ktoré sa mu páčia 

a pomocou nich zhotoviť svoje vymyslené 

zvieratko. Deti majú na stole pripravené čisté 

výkresy. Ak si vyberú fragmenty tváre, ktoré by 

ich zvieratko malo mať, sadnú si ku stolu a 

snažia sa vytvoriť pomocou svojej fantázie 

úplne nové zvieratko. Fragmenty tváre 

nalepujú na papier a zvyšok tela a tváre 

dokresľujú farbičkami. Ak majú svoje zvieratká 

namaľované, opäť si s učiteľkou sadnú do 

kruhu na koberec a každé dieťa postupne 

predstavuje svoje zvieratko (ako sa volá, čo 

dokáže, aké má časti tela...) - ak je to potrebné, 

učiteľka dieťaťu pomáha. Na záver učiteľka 

deti pochváli a vzniknutým výtvorom dopisuje 

mená detí, ktoré daný obrázok vytvorilo, 

poprípade, ak dieťa svoje zvieratko 

pomenovalo, napíše tam aj jeho meno. 

Obrázky sa môžu dať na výstavu (nástenku). 

 

Po každej časti deti pochválime a nezabúdame, 

že učiteľ robí všetko spoločne s deťmi. 
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OBRÁZKY  
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OPÍŠ MI TO 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Opísať neverbálne (pantomimicky) alebo 

verbálne predmet alebo situáciu. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Presadzuje sa v hre alebo v činnosti 

spoločensky prijateľným spôsobom. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné , sociálne, 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky Papiere (formát A4) s obrázkami, Väčší 

gombík. 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka si vopred pripraví hracie pole (5x4 

hárky papiera) - poukladá si obrázky vytlačené 

na formáte A4 obrázkom dole, aby ich nebolo 

vidieť (1 hracie políčko = 2 hárky s obrázkom, 

teda 2 rôzne obrázky). Detí sedia na koberci/na 

stoličkách v polkruhu. Učiteľka začína hru ako 

prvá. Hodí gombík tak, aby pristál na jednom z 

papierov. Pozrie si obrázok a snaží sa znázorniť 

daný predmet alebo činnosť, pri ktorej sa 

predmet používa verbálne alebo neverbálne 

(pantomimicky). Deti hádajú, čo znázorňuje. 

Učiteľka podáva gombík  prvému dieťaťu z 

kraja a dieťa robí to isté. Vezme si jeden z 

papierov, na ktorých hodený gombík pristál a 
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snaží sa svoj  predmet predviesť pantomimicky 

(ak to nebude vedieť, môže ho opísať aj slovne 

napr. na čo sa používa, čo sa s ním robí). V hre 

sa vystriedajú všetky deti. Na záver deti 

pochválime. 

 

Po každej časti deti pochválime a nezabúdame, 

že učiteľ robí všetko spoločne s deťmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




