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8 EMPATIA 

 

 Slovo empatia pochádza z gréčtiny a znamená silnú emóciu, vášeň. V dnešnom vnímaní 

sa empatiou myslí schopnosť človeka vžiť sa do emocionálneho stavu iného človeka. Vidieť 

jeho očami, počuť jeho ušami a cítiť jeho srdcom (http://www.ludskaempatia.estranky.sk).  

 Empatia je schopnosť vžiť sa do nálad a pocitov druhého človeka. Snaha predstaviť si 

seba na mieste druhého človeka a v jeho prežívanej situácii. Základom empatie je 

sebauvedomenie. Čím sme otvorenejší k vnímaniu vlastných pocitov, tým lepšie ich dokážeme 

rozpoznať a pochopiť u druhých ľudí. Z toho vyplýva, že človek si musí najprv uvedomiť svoje 

emócie, až potom môže porozumieť emóciám druhých (Goleman 1997). 

 Dôležitú úlohu v rozvoji empatií u detí má empatická učiteľka. Ak chce učiteľka naučiť 

deti empatickému správaniu, najprv sa musí ona sama správať empaticky a tým byť príkladom 

pre deti. Učiteľka by sa mala dokázať vcítiť do pocitov a potrieb dieťaťa. Byť empatická 

neznamená prijímať problémy detí za svoje, ale byť k nim otvorená a ochotná pomôcť.  

 V materskej škole vstupuje učiteľka do vzájomnej interakcie s rôznymi ľuďmi. Sú nimi 

nielen deti, ale aj kolegyne a rodičia. Iný druh empatie použije učiteľka vo vzťahu k dospelým 

a iný k deťom, ktoré majú osobité vnímanie sveta. Každá situácia môže mať aj iný emocionálny 

náboj pre zúčastnené osoby. Učiteľka by teda mala prejaviť empatiu inak dieťaťu a inak 

rodičovi (Mertin, Gillnerová 2003). 

 Veľký význam v rozvoji empatii majú hry, prostredníctvom ktorých sa deti učia väčšej 

citlivosti jeden k druhému, k ťažkej situácii, ktorú niekto prežíva, čiastočne eliminujú nevhodné 

správanie medzi sebou. Dieťa so silnou schopnosťou vcítenia sa má sklon byť menej agresívne 

a viac sa venuje spoločným aktivitám (pomoc a spolupráca). Inak povedané, čím je človek 

empatickejší, tým sa stáva prosociálnejším (Migátová 2009).  

 Podporiť empatiu u detí nám môžu pomôcť nasledujúce príklady na hry, ktoré  podporujú 

rozvoj empatie v predškolskom veku: 

• hry na posilnenie sebaúcty, 

• hry na rozvoj reči a počúvania, 

• hry na vnímanie vlastného tela, 

• hry na rozvoj schopnosti súcitenia, 
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• hry na rozvoj zmyslového vnímania, 

• hry na uvedomenie si vlastných emócií, 

• hry na všímanie si emócií u druhých ľudí.  

 

 Pre rozvoj empatie môže učiteľka v hrách využiť tieto stratégie:  

1. Ukázať deťom, že svet vnímajú zmyslami a naučiť ich vnímať svoje telo. 

2. Hovoriť s nimi o ich pocitoch, čo prežívajú. 

3. Posilňovať ich sebaúctu a vytvárať pocit bezpečia. 

4. Mali by sme rozvíjať verbálne vyjadrovanie detí a podporiť aj počúvanie. 

5. Hrami môžeme posilňovať sociálne zručnosti, predovšetkým kooperáciu. 

6. Vytvárať umelé situácie, ktoré vedú k trénovaniu empatického vnímania.  

7. Jednou z hlavných stratégií je osobný príklad učiteľky (Pfeffer 2003, Svobodová 

2007). 
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ČO SI KTO MYSLÍ 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Identifikovať a vcítiť sa do citového stavu detí 

na obrázku. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Vyjadriť citový stav prostredníctvom slovnej 

citovej reakcie. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky Obrázky rozličných detských emócií, farebné 

kartičky 

Postup aktivity - hry 
1. Učiteľka si pripraví obrázky rôznych 

ľudských emócií.  Postupne deťom ukazuje 

rôzne obrázky dvoch kamarátov ako sa k sebe 

správajú (napr.  usmievajú sa, hádajú sa alebo 

sa objímajú).   

2. Deti si musia jednotlivé obrázky dobre 

popozerať. Ich úlohou je povedať ako sa 

správajú kamaráti na obrázku, aké prežívajú 

emócie a k jednotlivým obrázkom priradia 

farebné kartičky (žltá, oranžová, červená - pri 
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pozitívnych emóciách, fialová, modrá a čierna 

- pri negatívnych emóciách). Učiteľka sa 

postupne pýta jednotlivých detí na ich reakcie 

na obrázky.  

3. Učiteľka po aktivite deti pochváli zato ako sa 

dokázali vcítiť do prežívania detí na obrázku.  

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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FAREBNÉ KARTIČKY 
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 HÁDAJ AKO SA CÍTIM 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Identifikovať aktuálny citový stav podľa 

chôdze a mimiky dieťaťa. 

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Vnímať a vcítiť sa do aktuálneho citového 

stavu. 

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky CD- prehrávač a CD s relaxačnou hudbou. 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka sa detí opýta, ako sa dá vyjadriť 

radosť, smútok, hnev, hanblivosť atď. 

(emócie). Povie im, že emócie sa dajú vyjadriť 

aj chôdzou a výrazom tváre. Aktivitu začne 

učiteľka tým, že si vyberie jednu emóciu 

a znázorni ju. Potom vyberie jedno dieťa, 

ktoré pôjde za dvere. Učiteľka mu povie 

emóciu a jeho úlohou je vymyslieť ako 

ju vyjadrí svojou chôdzou a výrazom tváre pri 

vstupe do triedy. 

2. Vybrané dieťa odíde za dvere s učiteľkou 

a tam mu môže dopomôcť v znázornení 

emócie. Ostatné deti potom hádajú, akú 
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náladu dieťa znázorňuje. Môže to byť emócia 

radostná, nahnevaná, bojazlivá, pokojná, 

smutná... Ak je emócia negatívna, dieťa, ktoré 

emóciu uhádne, navrhne ako danému dieťaťu 

pomôcť. Kto prvý uhádne emóciu, vystrieda 

dieťa a ide za dvere. Takto aktivita pokračuje 

striedaním detí. 

3. Nakoniec učiteľka deti pochváli, 

že identifikovali emóciu a dokázali sa vcítiť do 

emócie. Na záver deťom môžeme pustiť 

relaxačnú hudbu a úlohou detí je sa vcítiť do 

jej melódie pohybom alebo tancom.  

 

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi.  
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EMÓCIE 

 

 

RADOSTNÝ 

 

SMUTNÝ 

 

NAHNEVANÝ 

 

BOJAZLIVÝ 

 

HANBLIVÝ 

 

NERVÓZNY 

 

PREKVAPENÝ 

 

ŠŤASTNÝ 

 

LÁSKAVÝ 

 

UTRÁPENÝ 

 

UNAVENÝ 

 

ZAĽÚBENÝ 

 

 

 

 




