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Abstrakt 
 

Predkladaná práca informuje o možnostiach efektívne učiť deti v predškolskom 
zariadení cudzí jazyk. Naratívny formát je typ bilingválneho osvojenia si cudzieho jazyka, 
ktorý vychádza zo základných neurologických a psychologických charakteristík dieťaťa. 
Podporuje jeho zvedavosť a radosť z učenia sa cudzieho jazyka. 
 
Kľúčové slová: osvojovanie si cudzieho jazyka, naratívny formát,  predškolské vzdelávanie 
 
Abstract 
 

This work informs about the ability to effective teaching the foreign language children 
in kindergaten. Narrative format is a type of bilingual acquisition of the foreing 
language, based on the fundamental neurological and psychological characteristics of the 
child. Supports his curiosity and the joy of learning a foreign language.  
 
Key words: foreign langugae aquisition, narrative format, preprimary education 
 
 

1. ÚVOD 
 
Posledné obdobie prinieslo množstvo podnetov pre psychomotorický a kognitívny 

rozvoj detí v predškolskom veku. Materské školy začínajú byť preplnené 
doplnkovými/platenými vzdelávacími aktivitami vrátane výuky cudzích jazykov. Práve výuka 
cudzích jazykov je jedným z kritérií rodičov, pre výber predškolského zariadenia. Na 
Slovensku (a nie len) chýba konceptuálna príprava pre učiteľov cudzích jazykov v 
predprimárnom vzdelávaní. Je nedostatok vedecky podložených  metód pre výuku cudzieho 
jazyka veľmi malých detí a tiež je nedostatok tréningových programov pre učiteľov, k výuke 
cudzích jazykov v predškolských zariadeniach (Taeschner 2005). 
 

1.1 Prečo už v materskej škole? 
 

Skoré učenie cudzieho jazyka je podporované hypotézami zástancov kritického 
obdobia (Lojová, 2005, 2008). Na základe mnohých štúdii prisťahovalcov v USA bolo 
zistené, že pokiaľ sa deti učia cudzí jazyk do troch rokov, sú schopné sa ho naučiť foneticky 
čisto, čím je dieťa staršie tým bude v cudzom jazyku badateľnejší prízvuk materinského 
jazyka. Schopnosť vyslovovať bez prízvuku bola vo výskume dokázaná ešte v období do 8 
rokov. Medzi ôsmym a dvadsiatym druhým rokom učenia sa cudzieho jazyka bola 
zaznamenaný vplyv materinského jazyka na výslovnosť v cudzom jazyku. Po 22 rokoch je 
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výslovnosť v cudzom jazyku silne poznačená materinským jazykom. Dobrú výslovnosť môže 
dosiahnuť aj jedinec, ktorý sa začal učiť cudzí jazyk po dvadsiatom druhom roku no potrebuje 
oveľa viac tréningu a opakovania slov oproti dieťaťu v rannom veku (Fabbro, 2004). Fabbro 
jednoznačne odporúča začať s výukou cudzieho jazyka už v ranom veku a to buď v jasliach 
alebo v materskej škole, teda vo veku 3-6 rokov a to z dôvodu jednoduchšieho osvojovania si 
cudzieho jazyka – hlavne jeho fonetickej ale aj morfosyntatktickej stránky (Fabbro, 2004).  
 

2. EURÓPSKY KONTEXT PROJEKTU 
 
Z potreby vytvoriť koncept a ucelenú metodiku pre učiteľov predškolských zariadení k 

výuke cudzích jazykov vychádza naratívny formát Hocus a Lotus. V rámci programu 
Socrates, koordinovaného Univerzitou La Sapienza v Ríme vznikol výskumný medzinárodný 
tím. Európsky výskum sa konal v Taliansku, Nemecku, Anglicku, Španielsku, neskôr aj v 
Rumunsku. Na základe teoretického konceptu bolo vytvorených 52 príbehov malých 
Dinokrokov (zmiešanina krokodíla a dinosoura) Hocusa a Lotusky, tvorených na základe 
prežitých životných skúseností malých detí. 120 učiteliek z celého Talianska bolo 
zaškolených, aby učilo touto metódou deti. Výsledky troj ročného výskumu ukázali, že deti 
nielen rozumeli cudziemu jazyku, ale aj samé vytvárali nové príbehy. Deti boli požiadané, 
aby pomocou farebnej obrázkovej knižky prerozprávali ľubovoľný príbeh na video. 
Výskumný tím zistil, že 78% detí bolo schopných prerozprávať epizódy viac ako jednou 
vetou a celkovo len 3% detí nebolo schopných prerozprávať epizódy a to ani expresívnou 
formou.  Autori predpokladali, že deti v priemere použijú na prerozprávanie príbehu 33 slov. 
V skutočnosti deti použili po dvoch rokoch učenia v priemere 54,64 slov. Počet použitých 
slov a rozvinutých viet bol priamo úmerný veku dieťaťa, ale aj najmladšie deti dosiahli v 
priemere lepšie výsledky ako výskumný tím očakával. 30% detí použilo na prerozprávanie 
epizód príbehu kompletnú nukleárnu vetu. Kompletné komplexné vety vytvorilo 5% detí. 
18% detí používalo expresívne prvky (napr. Bye- bye) v vyjadreniu epizódy. Sémantická 
analýza ukázala, že deti boli schopné použiť všetky štruktúry (v priemere 38,6 viet v jednom 
príbehu), čo indikuje výborné výsledky.  
 

3. NARATÍVNY FORMÁT - FORMA VÝUKY 
 
V rámci nových konceptov výuky cudzieho jazyka v školách sa už niekoľko rokov 

objavuje pojem narácia – čítanie/rozprávanie príbehov, používanie literatúry v rámci 
jazykovej výučby. Príbehy poskytujú multisenzorické zážitky (vizuálne, fonetické, a čiastočne 
orálne), pomocou ktorých majú žiaci možnosť k holistickému učeniu (Ahern, Bermejo, Fleta, 
2008). Príbehy sú prirodzeným nástrojom osvojovania si materinského jazyka a podobne 
prirodzene pomáhajú v osvojeniu si cudzieho jazyka. Sú dôležitým zdrojom pre nové slová, 
vnímanie intonácie, gramatických štruktúr, reálneho kontextu. „Príbehy pomáhajú deťom 
vyvíjať sa nie len v jazykovej oblasti, ale aj v iných oblastiach svojho života, ako aj 
prispieť k rozvoju pozitívnych postojov detí.“ (Ahern, Bermejo, Fleta, 2008, str. 100). Pred 
samotným čítaním príbehu je potrebné vytvoriť primeranú atmosféru, aby deti neboli 
odpútavané. Vytvoriť množstvo motivujúcich aktivít  pre deti ale hlavne pracovať s hlasom, 
telom, používať mimiku a gestikuláciu ako aj pozitívny a otvorený neverbálny prejav (Ahern, 
Bermejo, Fleta, 2008).  

Formát je definovaný Brunerom (1975, 1990, in Taeschner 2005) ako opakovaná, 
každodenná, rutinná aktivita, ktorá je zdieľaná medzi dospelým a dieťaťom. Takéto 
aktivity sú napríklad kŕmenie, výmena plienok, hranie, čítanie knižky a pod. Aktivity 
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poskytujú deťom zázemia a stabilitu, sú v nich často opakované komunikačné zámery. Jednou 
z podmienok formátu je intersubjektivita – poskytnutie udržania kontaktu medi dvomi ľuďmi. 
Naratívny formát je definovaný ako „krátky príbeh, ktorý je opakovanie zdieľaný 
učiteľom a deťmi a ktorý vykresľuje zážitky z normálneho detstva“. (T. Taeschner, 2004 
str. 19). Jeho východiskom boli štúdie prirodzeného procesu osvojovania si dvoch jazykov v 
rodinnom prostredí a porovnávanie s procesom osvojovania si materinského jazyka v 
monolingválnej rodine a zároveň prepája sériu edukatívnych stratégii a aktivít, ktoré 
napomáhajú rozvíjaniu lingvistických zručností u detí (Taeschner, 2011). Keďže naratívny 
formát vychádza z dobrej komunikácie a dobrého vzťahu, môžeme povedať, že „to nie je len 
nástroj k výuke jazykov, ale je tiež nástrojom, ktorý pomáha facilitovať dobrý 
komunikačný vzťah a teda emócie medzi účastníkmi“ (Taeschner, 2011). 
 

3.1 Priebeh výuky v na hodinách pomocou naratívneho formátu 
 

Pre efektívnu výuku cudzieho jazyka je dôležité dodržať isté princípy: 
 Princíp dobrej komunikácie (Taeschner, 2005, str. 16) je vytvorený dobrým 

vzťahom medzi učiteľom a žiakom. Základom takéhoto vzťahu je intersubjektivita a 
vzájomné vnímanie (Taeschner, 2005, str. 16). Dobrý vzťah sa začína budovať 
očným kontaktom, otvorenosťou a celkovým pozitívnym nastavením prezentovaným 
expresívnymi prvkami a rečou tela (ibid.). 

 Princíp bilingvizmu (Taeschner, 2005, str 17) spočíva v skutočnosti, že pokiaľ deti 
vedia, že učiteľ rozumie ich materinskému jazyku, nemajú motiváciu komunikovať s 
ním v cudzom jazyku.  

 Princíp jazykového progresu (Taeschner, 2005, str 19) zdôrazňuje, že každý jeden 
formát využíva celú škálu vetnej skladby, tak ako je to v reálnom živote, ale slovník 
napreduje postupne v rámci viacerých formátov. Podľa Taeschner (2005) deti pri 
učení cudzieho jazyka prechádzajú tromi fázami: 

 prvá fáza: v tejto sú prezentované len jednoduché slová (nesúce podstatu vety) alebo 
výrazové prostriedky 

 druhá fáza: je charakterizovaná krátkymi vetami tvorenými predikátom a jeho 
argumentom 

 tretia fáza: objavujú sa všetky ostatné štruktúry a dominujúce vety (Taeschner, 2005, 
str. 20) 
Vytvorenie bilingválneho prostredia v monolingválnom svete materskej školy je 

podmienené dodržaním niekoľkých pravidiel. V rámci metódy Hocus a Lotus je vypracovná 
nasledovná stratégia naratívneho formátu vytvárania bilingváleho prostredia pre deti v 
materskej škole (Taschner, Pirchio, Corsetti, Francese, 2006), takzvané facilitujúce prvky 
(Taeschner, 2011):  

1. Vytvorenie magického sveta: deti si oblečú magické tričká. Tričká sú znakom pre 
vstup do parku a do iného sveta. Pôsobia ako kostým v divadle pri skúšaní novej hry. 
Dieťa sa pomocou trička, ktoré má na sebe, vie lepšie identifikovať s  postavami 
príbehu a preniesť z bežného sveta do magického sveta. 

2. Vstup do magického sveta: deti sa chytia sa za ruky a zatvoria oči. Spoločne s 
učiteľom opakujú magickú formulku (počítanie od 1 do 10, alebo od 10 do 20, či od 
20 do 30 a pod. podľa úrovne). Následne otvoria oči a zažívajú spoločne 
dobrodružstvo v parku Hocusa a Lotusky. Táto časť jednoznačne im vydeľuje priestor, 
kedy sa používa len cudzí jazyk. Dieťa získava časový priestor na prípravu k 
používania cudzieho jazyka. 
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3. Acting out – dramatizácia a spoločné prežívanie príbehu. Deti napodobňujú učiteľa v 
dramatizácii, ako aj v prerozprávaní textu príbehu. Záujem a osobné nasadenie učiteľa 
sa prenáša na deti a motivuje ich k opakovanie textu. Dôležité je používanie 
gestikulácie, pre nové slová, využívanie mimických výrazových prostriedkov a 
opakovanie jednotlivých slov v príbehu.  

4. Spievanie pesničky a jej znázornenie.  Učiteľ so žiakmi spoločne spievajú 
minimuzikál a dramaticky, v rytme pesničky, znázorňujú dianie v príbehu. Pohyb, 
psychomotorická aktivita je pre deti v predškolskom veku dôležitým nástrojom nie len 
na uvoľnenie energie, ale aj na prepájanie lingvistických obsahov s realitou. 

5. Pozeranie príbehu na DVD alebo na obrázkoch v knižke pomáha deťom uchopiť celý 
príbeh a porozumieť aj abstraktným slovám (napríklad farby). 

6. Výstup z magického sveta: deti v kruhu sa chytia za ruky, zatvoria oči a spoločne s 
lektorom počítajú od 10 do 1. Otvoria oči, vyzlečú tričká a privítajú sa v slovenskom 
svete.   
Celý priebeh výuky trvá 25 až 30 minút. Učiteľ môže podľa nálady v triede varírovať 

jednotlivé aktivity. Dôležité je, aby deti prišli do kontaktu s cudzím jazykom každý deň. 
Každý príbeh je vhodné zopakovať asi 15 krát – to znamená 3 týždne. Po tomto čase môže 
učiteľ prejsť na nový príbeh. Dieťa sa dostane do kontaktu s príbehom 3x každý deň, čo 
znamená 45x počas učenia sa príbehu. V príbehu sa slová, prípadne časti viet často opakujú. 
Dieťa tak počúva, vníma a aktívne opakuje minimálne 60x každé slovíčko počas 3 týždňov. 
Keďže každý ďalší príbeh opakuje slovnú zásobu z predchádzajúceho príbehu, dieťa si má 
možnosť upevňovať a dobudovávať slovnú zásobu.   

Deti 80% času vyčleneného na výuku rozprávajú cudzím jazykom spoločne s 
učiteľom. Pri tejto metóde odpadá individuálne rozprávanie, kedy jeden rozpráva a druhý 
počúvajú. Všetci rozprávajú súčasne, čo umožňuje aj hanblivejším deťom sa zapojiť. Deti, 
ktoré sa neodvážia prehovoriť, len ukazujú. V rámci materskej školy je práve autoregulácia 
lingvistického prejavu dieťaťa výhodou, nakoľko žiadne dieťa nie je uprednostnené a žiadne 
nie je ukrátené.  
 

4. POZOROVANIE SPRÁVANIA DETÍ A ROZVOJA 
LINGVISTICKÝCH ZRUČNOSTÍ V CUDZOM JAZYKU 

 
Náš experimentálny výskum prebieha na jednej z Bratislavských materských škôl. 

Zahŕňa 63 detí vo veku od 3,5 do 5 rokov. Ide o dve triedy detí, ktoré začali navštevovať 
predškolské zariadenie v septembri 2010 a o jednu triedu detí, ktoré začali navštevovať toto 
predškolské zariadenie v septembri 2009 až v januári 2010. V každej triede sa nachádza 21 
detí. Deti neboli v triedach selektované, do výskumu sa zapojili všetky deti v triede bez 
rozdielu. Deti sú učené v svojej triede za prítomnosti triednej učiteľky každý deň približne 20 
až 25 minút. Základnou aktivitou počas výuky je acting out a spievanie pesničky. V priebehu 
troch mesiacov deti zvládli 4 príbehy. Občasné spätné kontroly ukazujú že deti si pamätajú 
všetky predchádzajúce príbehy a spolu s CD ich spievajú a znázorňujú. Každý deň žiaci spolu 
s učiteľkou prejdú príbeh 2-3krát. 

Učenie každého príbehu prechádza nasledovnými štádiami: 
- Prvý deň – deti opakujú pohyby, slová opakujú len tie, ktoré boli použité v 

predchádzajúcom príbehu a sú im teda známe, alebo tie, ktoré sa často v príbehu 
opakujú. Deti zameriavajú svoj pohľad na učiteľku a jej gestikuláciu. Lingvistický 
prejav je druhoradý. 

- Druhý až tretí deň – deti spontánne opakujú pohyby učiteľky, známe slová a frázy, 
často sa opakujúce nové slová a expresívne výrazy zachytávajú a nahlas vyslovujú. 
Rozvinuté komplexné vety sú zatiaľ bez povšimnutia. 
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- Štvrtý a piaty deň – deti rozumejú príbehu, gestikulujú a znázorňujú. K expresívnym 
výrazom, a samostatným slovám sa pridávajú nukleárne vety a spievané pasáže 
dialógu medzi postami príbehu. Komplexné vety rozprávača sú akceptované len 
niektorými deťmi, väčšina ich ešte nie je schopná zopakovať.  

- Nasledujúci týždeň – deti sú si v príbehu úplne isté, rovnaký spôsob výuky začína byť 
príliš jednoduchý a je potrebné do hodín vnášať rôzne aktivity, ktoré koncentrujú deti 
na text. Deti samostatne spievajú text v mini-muzikály, hovorené pasáže (komplexné 
zložené vety) neopakujú, ale rozumejú im. 

- Posledný týždeň – deti dopredu hovoria text príbehu tvorený jednoduchými vetami, v 
pesničke spievajú vety. Niektoré deti sú schopné prerozprávať aj komplexné vety – 
text rozprávača. Dožadujú sa už nového príbehu. V tomto štádiu prichádza na rad 
opakovanie predchádzajúcich príbehov. Pri opakovaní je vidieť, že deti príbeh 
bezpečne poznajú, dokážu zaspievať a prerozprávať takmer všetky slová a vety. 
Znalosť prerozpávania príbehu je daná schopnosťami dieťaťa a jeho záujmom.  

Celkovo môžeme zhodnotiť, že deti po troch mesiacoch výuky rozumejú príbehom, spievané 
časti mini-muzikálu vedia spontánne odspievať. Pri stretnutiach na ihrisku s deťmi, deti zo 
staršej triedy, komunikujú navzájom v anglickom jazyku pri hre, využívajú frázy napr. „Let´s 
go“, spievajú si časti pesničiek. Celkovo môžeme povedať, že deti zdatnejšie, spontánnejšie v 
komunikácii v materinskom jazyku sú smelšie pri používaní anglického jazyka ako deti, 
ktorých lingvistický prejav v materinskom jazyku je chudobnejší. 
 

4.1 Pozorovanie zmien v správaní – kazuistika 
 

Niekoľké prípady utiahnutých, plachých detí nám ukazujú, ako zapojenie takýchto detí 
do projektu učenia sa anglického jazyka pomocou metódy Hocus a Lotus pozitívne 
ovplyvnilo ich sociálne správanie. Dievčatko 4,3 roka bolo už druhý rok v materskej školy. Z 
dôvodu nespolupráce a utiahnutého charakteru bola preradená do triedy najmladších detí. 
Dieťa ešte v marci 2011 nespolupracovalo, sedelo a len z obďaleč sa pozeralo na spolužiakov 
v triede. Prvý deň experimentálnej výuky sa nezapojilo, len sledovalo čo sa deje. Druhý deň, 
bolo ochotné dať ostatným deťom ruky no tiež nespolupracovalo. Do spolupráce nebolo 
nútené a ani na ňu nebolo upozorňované. Na tretí deň vykonávalo pohyby úplne opačne ako 
všetky ostatné deti – keď deti čupeli ono sa postavilo, keď deti stáli, ono si čuplo. Nasledujúci 
deň začalo spolupracovať a hneď po výuke angličtiny sa začalo s deťmi hrať. Triedna učiteľka 
zhodnotila, že dieťa je rozžiarené a šťastné, čo dovtedy nebývalo. Podobné správanie sa 
prejavilo aj u detí, ktoré z rôznych dôvodov nechodili dlhodobejšie (mesiac, dva) do 
predškolského zariadenia. Aklimatizovanie im trvalo max. 3 dni a na štvrtý deň nebolo badať 
rozdiel medzi deťmi, ktoré chodili na angličtinu dlhšie a deťmi, ktoré len začali. 
 

5. ZÁVER 
 
Naše výsledky z pozorovania ukazujú, že výuka cudzieho jazyka v predškolskom 

zariadení má opodstatnenie. Dôležitým faktorom výuky je osobnosť učiteľa, jeho prístup a 
správna forma výuky. Najprirodzenejším spôsobom učenia u detí v predškolskom veku je 
sociálne učenie a modelovanie. V prípade naratívneho formátu Hocus a Lotus sú modelom/ 
vzorom správania a prežívania pre deti postavy Hocus a Lotus. Deti sa s nimi identifikujú a 
pomocou tejto identifikácie sa učia nielen cudzí jazyk, ale zároveň aj zvládať rôzne sociálne 
situácie, formujú si osobnosť a učia sa pracovať so svojimi emóciami.  
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