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9 VÝBER ŽIADÚCICH REÁLNYCH A ZOBRAZENÝCH VZOROV 

 

Dieťaťu sa v procese vývinu jeho osobnosti ponúkajú rôzne modely správania (vzory). 

Problematika reálnych a zobrazených vzorov sleduje u dieťaťa schopnosť orientovať sa 

v týchto modeloch správania (Líšková 2012). Modelom (vzorom) je podľa autorky Líškovej 

(2012) osoba, dvojica osôb, skupina ľudí alebo zviera, ktorej činnosť alebo správanie dieťa 

napodobňuje. Ak je vzorom osoba, potom pri napodobňovaní záleží na jej vlastnostiach ako sú 

napr. (pohlavie, vek, črty osobnosti ...), sociálnom postavení, prestíži a na mnohých iných 

znakoch. Vzor môžeme imitovať alebo sa s ním zidentifikovať. Napodobňovanie správania 

alebo preberanie správania iných sa nazýva imitácia. Uskutočňuje sa len vtedy ak je na mieste 

zúčastnená osoba (vzor). Podľa autorov Lencza a Krížovej (2004) sa tak u dieťaťa vytvára 

kognitívno – emotivný obraz na základe ktorého, hneď alebo po nejakom čase napodobňujeme 

správanie iných. Identifikácia so vzorom je prevzatie, teda osvojenie si záujmov a cieľov iných 

ľudí. Je to voľba určitého vzoru a stotožnenie sa s ním.  

Autorky Ivanová  a Kopinová (2007), definujú pojem reálne a zobrazené vzory takto:  

Reálne vzory – sú ľudia, ktorí reálne žijú alebo žili. Do tejto skupiny zaraďujeme rodičov a 

ostatných členov rodiny, od ktorých dieťa získava a napodobňuje základné vzorce správania. Sú 

prvými vzormi, ktoré deti pozorujú a napodobňujú. Do tejto skupiny patrí aj učiteľka 

a kamaráti, ktorých správanie deti prirodzene a spontánne napodobňujú.  

Zobrazené vzory –  hrdinovia rozprávok a filmov, ktorí sú zobrazení v literárnych dielach a 

dramatickej tvorbe, ktoré najčastejšie sledujeme.  

Ďalšie delenia vzorov podľa autoriek Ivanovej a Kopinovej (2007): 

Pozitívne reálne alebo zobrazené vzory sú významným a efektívnym prostriedkom 

prosociálnej výchovy. Vo svojom okolí vytvárajú a šíria lásku, snažia sa o spravodlivosť a dobré 

vzťahy medzi ľuďmi. Ľudia, ktorí majú určitú autoritu a deti k ním majú pozitívny citový vzťah 

viac ovplyvňujú ich správanie.  

Negatívne vzory sú opak pozitívneho vzoru. Vyskytujú sa  nenápadne, kedy vedomé  

manipulujú s inými ľuďmi. V súčasnosti je veľké množstvo nežiaducich (negatívnych) vzorov, 

ktoré  prezentujú negatívne hodnoty, ako sú napr. agresivita a násilie, zisk víťazstva za každú 

cenu atď. Tieto vzory ponúka hlavne televízia, filmy,  počítačové hry, reklama ale aj niektoré 
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detské rozprávky. Na začiatku príbehu sa nám zdá, že dej je zábavný, veselý a nevinný. Pri 

hlbšom analyzovaní zisťujeme, že princípom je schéma: silnejší, prefíkanejší víťazí nad slabším, 

a nie dobré nad zlým (Líšková, 2012). Dieťa žije, prežíva  to, čo vidí na obrazovke. Identifikuje 

sa s hrdinom, či už záporným alebo kladným. U detí je pôsobenie prosociálnych programov 

výraznejšie, ostrejšie ak pozeranie filmu alebo rozprávky je spojené s následným výkladom 

správania sa osôb. Negatívny vplyv televízneho programu a jeho kvalitu nemôžeme výrazne 

ovplyvniť (Ivanová, Kopinová 2007).   Preto je potrebné viac sa sústrediť na využitie pozitívnych 

vzorov. Nenápadne a jemne usmerňujeme deti, aby svoju pozornosť venovali pozitívnym 

prvkom v príbehoch, rozprávkach a televíznych reláciách (Líšková, 2012). 
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DOBRÁ POSTAVA 

Vek 
3 – 4 roky 

Cieľ 
Vybrať obrázok a povedať  o svojej obľúbenej 

postave z rozprávky.  

Východiska 
štátny vzdelávací program - ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy Identifikuje pozitívne ľudské vlastnosti. 

Identifikuje negatívne ľudské vlastnosti.  

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky Čierno–biele obrázky rozprávkových postáv, 

farbičky 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka rozloží na koberec obrázky 

postavičiek z rôznych rozprávok, ktoré deti   

poznajú (napr. Červená čiapočka, vlk, 

Popoluška, Kocúr v čižmách, Spiderman, 

Snehulienka, čarodejnica atď.) Aktivitu najprv 

začne učiteľka, ktorá si prvá vyberie obrázok 

postavičky a porozpráva o ňom. 

 

2. Úlohou detí je tiež si vybrať jednu postavu 

z ponúknutých obrázkov. Postupne každé 
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dieťa bude hovoriť či je postava na obrázku 

dobrá alebo zlá a prečo.  

 

3. Na záver aktivity učiteľka deti pochváli 

a povie im, že za odmenu si každý  môže svoju 

vybranú postavičku na obrázku vyfarbiť.  

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 
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CHCEL BY SOM BYŤ AKO 

Vek 
5 – 6 rokov 

Cieľ 
Ukázať svoj vzor na fotke a porozprávať o ňom.  

Východiska 
štátny vzdelávací program ISCED 0 

Výkonové a obsahové štandardy 
 

Identifikuje pozitívne ľudské vlastnosti.  

Kompetencie 
psychomotorické, osobnostné 

(intrapersonálne), sociálne (interpersonálne), 

komunikatívne, kognitívne, učebné, 

informačné 

Pomôcky Fotky, magnetická tabuľa 

Postup aktivity - hry 1. Učiteľka deň vopred poprosí deti (rodičov), 

aby si doniesli do materskej školy fotografiu 

alebo obrázok človeka, ktorý je pre nich 

výnimočný, na koho by sa chceli podobať 

(napr. mama, otec, kamarát, slávny spevák, 

športovec atď.)  

2. Deti sedia v kruhu. Učiteľka im ukáže 

fotografiu napr. svojej mamy a povie: „Chcela 

by som byť ako moja mamka, pretože je dobrá, 

milá a usmievavá.“ Úlohou každého dieťaťa je 

postupne ukázať svoju fotografiu 

a porozprávať o nej. Začína vetou: „Chcel/a by 
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som byť ako“. Deti hovoria vlastností osôb, 

ktoré sú pre nich vzormi.   

3. Na záver učiteľka deti pochváli. Fotky, ktoré 

si deti doniesli spoločne pripnú na magnetickú 

tabuľu. Počas dňa v materskej škole sa k týmto 

fotkám môžu deti vrátiť, poprezerať si ich  

a porozprávať o nich svojím kamarátom.  

Po každej časti deti pochválime 

a nezabúdame, že učiteľ robí všetko spoločne 

s deťmi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




