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1 Osvojovanie si cudzieho jazyka v rámci predškolského a  primárneho 
vzdelávania 

 

Kapitola o osvojovaní si cudzieho jazyka predstavuje perspektívu učiaceho sa – 

v našom prípade perspektívu dieťaťa navštevujúceho materskú školu a žiaka na 1. stupni 

základnej školy. Východiská tejto perspektívy nachádzame v neurovedách, kognitívnej 

a vývinovej psychológii, aplikovanej psycholingvistike a sociolingvistike. Preto pri 

skúmaní procesov a znakov učenia sa cudzieho jazyka budeme vychádzať z aktuálnych 

poznatkov, ktoré tieto vedy prinášajú, pokúsime sa zhodnotiť existujúce postoje 

odborníkov  k zadefinovaniu najvhodnejšieho veku dieťaťa pre osvojovanie cudzieho 

jazyka vrátane tzv. teórie kritického veku. Vzhľadom na vekové špecifiká detí 

predškolského a mladšieho školského veku si priblížime charakteristiku procesov učenia 

sa, typických pre daný vek a ich vplyv na osvojovanie si cudzieho jazyka. 

 

1.1 Základné teoretické prístupy vo vzťahu k osvojovaniu si cudzieho jazyka 
dieťaťom predškolského a mladšieho školského veku 

Vývinová psycholingvistika, ako samostatný vedný odbor skúmajúci osvojovanie 

jazyka dieťaťom, priniesla do problematiky zásadnú otázku: Osvojuje si dieťa jazyk 

výhradne učením vo forme vytvárania sústavy návykov rečového chovania alebo zohráva 

v tomto procese podstatnú úlohu istý vrodený mechanizmus, ktorý sa pri interakcii 

s prostredím uvedie do činnosti? Otázka vychádza s dvoch krajných stanovísk, smerov – 

behaviorizmu a generativizmu, resp. nativizmu ako súčasti generativizmu. Behavioristické 

koncepcie interpretujúce osvojovanie jazyka dieťaťom ako postupné utváranie rečových 

návykov, pričom vychádzali z predpokladu, že verbálne správanie sa nijako neodlišuje od 

iných druhov správania. Zatiaľ čo krajne behavioristické nazeranie na osvojovanie si 

jazyka dieťaťom bolo samotnými behavioristami prehodnotené a posunuté bližšie 

k uznaniu významu vrodených predpokladov v procese osvojovania si jazyka, nativizmus 

sa stal základnou teóriou osvojovania jazyka a postupne sa začali objavovať jeho početné 

modifikácie (Nebeská, 1992). Rigoróznejšiu pozíciu v rámci nativistickej teórie zastáva 

práca jedného z „otcov“ modernej lingvistiky, N. Chomského, ktorý definuje tzv. 

univerzálnu gramatiku ako vrodené, biologicky determinované princípy, ktoré predstavujú 

autonómnu časť ľudskej mysle aj ľudského mozgu. Podľa Chomského sa teda dieťa už 

rodí s určitým očakávaním, ako bude jazyk, s ktorým sa dostane do kontaktu vyzerať, ide 

o tzv. innate hypothesis. Ako dôkaz tohto vrodeného mechanizmu nativisti predkladajú, 
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okrem iného jav jazykovej kreativity, keď dieťa dokáže nielen porozumieť vetám, ktoré 

nikdy predtým nepočulo, ale navyše je schopné takéto vety aj samo vytvárať. Ďalším 

dôkazom nativistickej teórie je prehnané dodržiavanie pravidiel jazyka (tzv. 

overgeneralisation), zhruba v období medzi druhým a tretím rokom života dieťaťa. 

Prejavuje sa to nezvládnutím výnimiek z gramatických pravidiel, napr. časovania 

a skloňovania slovies,  napr. „Ja budem stojiť“, namiesto budem stáť; „ja sa bám“ 

namiesto bojím. Menej rigorózni nativisti uznávajú okrem vrodených predpokladov aj 

vplyv prostredia, napríklad rečovú stimuláciu zo strany rodičov.  

Tretím prístupom k osvojovaniu si materinského jazyka je tzv. interakcionistický 

prístup alebo teória vzájomného pôsobenia, ovplyvňovania, ktorá proces osvojovania 

jazyka chápe ako vzájomnú komplexnú interakciu prostredia a vrodených schopností 

dieťaťa (Harťanská, 2004). V analógii s tromi najvýznamnejšími teoretickými prístupmi 

k výkladu „vyrovnávania sa človeka so svetom, resp. jeho adaptácie na svet“ ako učenie sa 

charakterizuje  Pupala (2001, s. 180), je možné interakcionistický prístup zadefinovať aj 

ako kognitivistický, pričom jeho základné línie budú totožné s dielom J. Piageta a jeho 

stupňami kognitívneho vývinu dieťaťa, a L .S. Vygotského, ktorý zdôraznil sociálny pôvod 

vyšších psychických funkcií a rozlíšenie dvoch rovín kognitívnej rozvinutosti dieťaťa – 

úrovne aktuálneho a úrovne najbližšieho vývinu.  

Vo vzťahu k osvojovaniu si jazyka, či už materinského alebo cudzieho, je snáď 

najvýznamnejším prínosom teória J. Piageta a jeho nasledovníkov, zdôraznenie 

individuálneho prístupu k dieťaťu a spochybnenie tradičného predpokladu, že myseľ 

dieťaťa je „tabula rasa“. Podľa Piageta je osvojovanie si jazyka kognitívnym 

a perceptuálnym procesom, ktorý nadväzuje na jednotlivé obdobia kognitívneho vývinu. 

Jazyk dospelých je už socializovaný, zatiaľ čo jazyk detí, najmä v predškolskom a ranom 

školskom veku, vykazuje prvky egocentrizmu. Egocentrická reč sa prejavuje 

predpokladom dieťaťa, že všetkému, čo povie, ostatní porozumejú, lebo to, čo vie ono 

samo, vedia predsa všetci (vychádzajúc z vlastného, pre daný vek typického 

egocentrického postoja k svetu). Piaget (1926) rozlišuje tri fázy egocentrickej reči:  

1. echoláliu, opakovanie vlastných a cudzích zvukov, slov a viet, bez špecifického 

významu; 

2. monológ – napríklad pri hre, „rozprávanie sa sám so sebou“; 

3. kolektívny (alebo sociálny, duálny) monológ, pri ktorom sa dve alebo viacero detí 

strieda v konverzácii, avšak v skutočnosti neprebieha významová výmena, ide len 

o produkciu monológov. 
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Egocentrická reč sa na konci predoperačného obdobia postupne vytráca a nahrádza ju 

tzv. sociálna reč, ktorá je odrazom intelektuálnych procesov, v ktorých sa pozornosť 

upriamuje na prostredie. Zmyslom sociálnej reči je teda komunikácia a interakcia 

s prostredím. V porovnaní s egocentrickou rečou stúpa význam úspešnosti komunikácie, 

ktorá sa odzrkadľuje v porozumení. Sociálna reč v sebe zahŕňa pragmatické, sémantické, 

gramatické a fonemické aspekty jazyka. 

Aktívnu úlohu učiaceho sa zdôrazňoval aj L. S. Vygotský, na rozdiel od Piageta však 

autor  pripisuje  význam sociálnym aspektom pri osvojovaní si jazyka dieťaťom prakticky 

už od narodenia. Prvé zvuky, slová a vety sú podľa neho prejavom snahy o získanie 

pozornosti a dosiahnutie naplnenia nejakej požiadavky.  

Pravdepodobne najvýznamnejšou myšlienkou Vygotského v našom kontexte je 

koncept zóny aktuálneho a najbližšieho vývinu (Vygotský, 1976), ktorá je definovaná ako 

„diferencia medzi úrovňou riešenia úloh s pomocou a pod vedením dospelých a úrovňou 

riešenia úloh dostupných samostatne“ (Vygotsky, 1976, s. 86). Výsledkom ďalšieho 

spracovávania tejto tézy sa pozornosť upriamila na úlohu spolužiakov, rodičov a učiteľov 

v zvyšovaní a zefektívňovaní snahy detí o porozumenie.  

  

http://lifecircles-inc.com/Learningtheories/social/Vygotsky.html�
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1.2 Neurovedy, ideálny a kritický vek na osvojovanie si cudzieho jazyka 

Najnovšie poznatky neurovied spojené s rozmachom neinvazívnych zobrazovacích 

technológií umožňujú vedcom priamo pozorovať, ako učenie u ľudí prebieha a vyvodzovať 

o tom isté poznatky, ktoré dotvárajú obraz načrtnutý vývinovou a kognitívnou 

psychológiou. Jedným z najzákladnejších poznatkov neurovied v oblasti osvojovania 

jazyka je skutočnosť, že praktické činnosti zvyšujú mieru učenia sa, a že miera skúseností 

nadobudnutých v komplexnom prostredí korešponduje s mierou štrukturálnych zmien 

v mozgu (Bransford, 1999). 

Ďalším dôležitým poznatkom je, že pri učení sa jazyka malé deti nespracúvajú len 

zvuky, ale aj neverbálne prejavy hovoriaceho, jeho zámer. Pritom používajú kombinovane 

sféry oboch mozgových hemisfér: pravej (riadiacej intuíciu, umelecké sklony, atď.) aj 

ľavej (logickej, kognitívnej), a to v dokonalej harmónii. Výsledkom takéhoto komplexného 

učenia sa detí je, že už vo veku piatich rokov ovládajú významnú časť slovnej zásoby, 

gramatických pravidiel a znalostí o fungovaní jazyka (Trevarthen, 2004). 

Zrejme práve táto zdanlivá ľahkosť, s akou si malé dieťa osvojuje materinský jazyk, 

viedla a vedie širokú verejnosť, ale aj kľúčových aktérov v oblasti školstva k neustálemu 

prehodnocovaniu a znižovaniu vekovej hranice, od ktorej sa dieťa prvýkrát stretáva 

s cudzím jazykom. Otázka, či skorý kontakt s cudzím jazykom zabezpečí rovnakú ľahkosť 

pri jeho osvojovaní ako je to u materinského jazyka však odborníkov rozdeľuje do dvoch 

táborov. 

Zástancovia zavedenia výučby cudzieho jazyka od útleho veku argumentujú 

nasledovnými zisteniami: 

- výskumy potvrdzujú postupné znižovanie schopnosti osvojiť si prirodzenú 

výslovnosť a zvládnutie zvukového systému daného cudzieho jazyka po 

dosiahnutí istej vekovej hranice, konkrétne 6 – 7 rokov (Cohen, 2004); 

- skoršie zavedenie výučby cudzích jazykov vytvára predpoklady pre 

prirodzenú automatizáciu základných cudzojazyčných subzručností 

a poskytuje väčší časový priestor pre rozloženie nezmenenej kvantity učiva –

vyššia kvalita a trvácnosť poznatkov (Lojová, 2008); 

- čím komplikovanejšie neurónové siete si učiaci jedinec pri rôznom 

a dlhodobejšom používaní naučeného vytvára, tým sú poznatky trvalejšie – 

vychádza sa z poznatkov o tzv. „brain-based learning“ (Jensen v Lojová, 

2008); 
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- magnetickou rezonanciou sa dokázalo, že deti mladšieho školského veku 

používajú na osvojovanie materinského i cudzích jazykov rovnakú časť 

mozgu v porovnaní s 15 a 16-ročnými deťmi, ktoré pri používaní 

materinského jazyka používajú ľavú časť mozgu a cudzie slová automaticky 

zaktivujú pravú mozgovú hemisféru, čo je v konečnom dôsledku náročnejší 

proces. (Trevarthen, 2004). 

Na druhej strane odporcovia skorého zavádzania cudzích jazykov upozorňujú, že 

- v krátkodobej perspektíve dosahujú starší žiaci lepšie výsledky z dôvodu 

rozvinutých kognitívnych schopností (Singleton, Ryan, 2004); 

- skoré zavedenie výučby cudzích jazykov môže zapríčiniť rýchlejšiu stratu 

motivácie u detí (Burstall v Hanušová, Najvar, 2008); ide najmä o prípady, 

keď nie sú splnené niektoré kritériá ranej výučby, čo  mô že v iesť k zlej 

skúsenosti a následne negatívnym postojom detí k jazyku; 

- výsledky výskumov dokazujú, že skorý začiatok sám osebe nezaručuje nič, 

dôležitými faktormi sú kvalitná výučba (kvalifikovaný učiteľ), dĺžka trvania 

a intenzita učenia, podpora prostredia a kontinuita (Blondin et al, 1998). 

Hypotéza kritického veku alebo kritického obdobia je jedným z kľúčových 

argumentov, uvádzaných autormi venujúcimi sa problematike osvojovania si cudzieho 

jazyka u detí a dospelých. Táto hypotéza stojí na rozhraní medzi dvoma krajnými 

stanoviskami, ktoré sme uviedli vyššie a prvýkrát ju vo svojej publikácii Biologické 

základy jazyka (1967) sformuloval kanadský lingvista Eric Lenneberg. Autor v nej 

vychádza z procesu lateralizácie mozgových hemisfér dieťaťa, ktorý sa končí v puberte, 

čím dochádza k strate automatického osvojovania si jazyka (prostredníctvom špecifickej 

kapacity v mozgu) a prechodu na formálny proces učenia sa jazyka (Průcha, 2010). Táto 

teória bola ďalšími výskumami doplnená o popis fáz lateralizácie, pri ktorých sa striedavo 

vyvíja ľavá a pravá hemisféra, čo je možné aplikovať pri stanovovaní ideálneho veku na 

začatie výučby cudzích jazykov, s ohľadom na jednotlivé špecifiká, ktoré tá-ktorá fáza 

prináša (Trevarthen, 2004). 
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1.3 Znaky učenia sa a ich presah na oblasť cudzích jazykov 

V nadväznosti na vyššie uvedené teoretické a výskumné východiská považujeme za 

užitočné pripomenúť si základné znaky učenia sa, ktoré budeme analyzovať z pohľadu 

učenia sa cudzím jazykom. Vychádzame zo znakov učenia sa, ktoré definoval De Corte 

(1995) a aplikujeme ich na oblasť učenia sa jazykov a na vekovú kategóriu predškolského 

a mladšieho školského veku: 

a) Učenie má konštruktívny charakter  

Vychádzajúc zo sociálno-konštruktivistického modelu deti nie sú len pasívnymi 

prijímateľmi informácií, nový jazyk si budujú zo skúseností, ktoré už nadobudli zo sveta 

v ktorom žijú. Preto sa pri osvojovaní jazyka rýchlejšie a ľahšie naučia slová, ktoré 

pomenúvajú niečo, čo už z vlastnej skúsenosti poznajú alebo k čomu majú citový vzťah. 

b) Učenie ma kumulatívny charakter 

Nové poznatky sa budujú na základe starých. V aplikácii na osvojovanie si cudzieho 

jazyka deťmi pri procese osvojovania si cudzieho jazyka dieťa vychádza z poznatkov 

o materinskom jazyku a z nich si odvodzuje nové významy a nové zručnosti. 

c) Učenie podlieha sebaregulácii 

Pri osvojovaní si cudzieho jazyka, rovnako ako pri učení sa vo všeobecnosti, si učiaci sa 

postupne začína uvedomovať tento proces a sledovať a kontrolovať svoje aktivity spojené 

s týmto učením. Čím je vyššia sebaregulácia, tým väčšiu kontrolu majú deti nad 

osvojovaním si cudzieho jazyka, a to v praxi znamená vyššiu koncentráciu a motiváciu. 

U detí predškolského veku a mladšieho školského veku však vnútorná motivácia ešte 

absentuje, učenie sa zefektívňuje najmä vtedy, ak z neho deti majú radosť, ak je pre nich 

atraktívne, zábavné, zaujímavé. Pokrivčáková (2008) na základe výskumu štruktúry 

vnútornej motivácie mladších žiakov k učeniu sa cudzích jazykov navrhuje nasledujúce 

odporúčania pre pedagogickú prax: 

- vzhľadom na vysokú podporu a spoluprácu zo strany rodičov je vhodné 

hľadať spôsoby zapojenia rodičov do vyučovania cudzích jazykov; 

- učiteľ cudzieho jazyka by mal venovať dostatočnú pozornosť autodiagnostike 

a autoevalvácii svojho vyučovacieho štýlu a svojej osobnosti a ich vplyvu na 

pozitívnu  interakciu so žiakmi; 

- zvýšenú pozornosť sa odporúča venovať aj výberu didakticky vhodných 

a atraktívnych učebných pomôcok; 
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- je potrebné zvážiť frekvenciu a didaktický efekt aktivít a metód založených na 

súťaživosti a práci vo veľkých skupinách z dôvodu mierne negatívneho 

postoja voči nim zo strany žiakov na elementárnom stupni (Pokrivčáková, 

2008, s. 59). 

d) Učenie je intenčné 

V praxi učenia sa cudzích jazykov to znamená, že stanovenie si cieľov, k splneniu ktorých 

učenie vedie, mení tento proces na efektívnejší a zmysluplnejší. Deti predškolského 

a mladšieho školského veku sú prirodzene zvedavé a veľmi rady, ba až s nadšením sa učia 

(Scott, Ytreberg, 1993). Ich cieľom je teda naučiť sa niečo nové, vždy však očakávajú 

pochvalu a uznanie. 

e) Učenie je kolaboratívne  

Učenie sa cudzieho jazyka je v prvom rade sociálnym procesom, v školskom prostredí 

prebieha v skupinách alebo triedach, a tento sociálny aspekt má na učenie sa zásadný 

vplyv. V spolupráci, spoločnom objavovaní, riešení problémov, v diskusii získava dieťa 

spätnú väzbu, nevyhnutnú pre jeho rýchlejšie napredovanie. 

f) Učenie je individuálne 

Učenie sa je vždy individuálnym procesom, aj keď prebieha v skupine. Každé dieťa má 

svoj vlastný rytmus, vývin a potreby, ktoré sa prejavujú aj pri osvojovaní si cudzieho 

jazyka, a ktoré je potrebné zohľadniť a rešpektovať. Učiteľ cudzieho jazyka, preto musí 

vychádzať z poznania, že rozhodujúci je osobný rozvojový potenciál každého dieťaťa. 

 

1.4 Charakteristika a vývinové špecifiká detí predškolského a mladšieho 
školského veku v súvislosti s osvojovaním si cudzieho jazyka 

V kapitole 1.2 sme upozornili na vek dieťaťa ako na základný činiteľ vývinu detskej 

reči. Nebeská (1992) uvádza, že „vekom dieťaťa je daný stupeň jeho motorického, 

kognitívneho, sociálneho i verbálneho vývinu, pričom uvedené zložky vývinu sa navzájom 

ovplyvňujú a podporujú.“ Lojová (2005) sa vyjadruje konkrétne k problematike cudzích 

jazykov v predškolskom veku, kde za najzákladnejšie východisko pre hľadanie odpovedí 

na pedagogické otázky, spojené s výučbou cudzieho jazyka v tomto veku považuje 

poznanie vývinových osobitností dieťaťa predškolského veku. 
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Rothová (1998) prehľadne spracovala jednotlivé oblasti vývinu dieťaťa a vyvodila 

z nich pedagogické závery, pričom problematiku aplikuje na dve vekové kategórie detí:  

3 – 6 rokov: „very young children/learners“ a 6 – 9 rokov: „young children/learners“. Toto 

rozdelenie v našich podmienkach zodpovedá predškolskému a mladšiemu školskému veku. 

 
Tabuľka 1 Oblasti vývinu dieťaťa (Rothová, 1998) 

 
Vývin dieťaťa 

 
Oblasť vývinu 

Vek dieťaťa Pedagogické 
odporúčania 3-6 6-9 

Pohybová 
koordinácia 

- stále vo vývine, to má     
za následok silnú potrebu 
fyzických prejavov 

- svaly sú silnejšie 
a odolnejšie 
- väčšia kontrola nad 
telom 

- aktivity by mali byť 
rôznorodé a mali by 
rozvíjať hrubú  (behanie, 
skákanie, atď.) a jemnú 
motoriku (vystrihovanie, 
modelovanie, atď. 
- učiteľ by mal pamätať 
na to, že fyzické zmeny 
môžu deti zneistiť 

Emócie -veľmi nestabilné: môžu 
sa vyskytnúť náhle 
vrtochy a záchvaty hnevu 
- dieťa sa cíti neisté  
a všemocné zároveň 
- nevie vyčkať, čo 
spôsobuje stavy frustrácie 

- dieťa začína 
spolupracovať s inými 
- lepšie zvláda 
emocionálnu 
ambivalenciu 
- zaujíma sa o pohlavné 
rozdiely 

- aktivity by mali byť 
krátke a rôznorodé 
- učiteľ by mal byť 
láskavý a vyrovnaný, 
a mal by byť schopný  
obnoviť psychickú 
rovnováhu dieťaťa 
a sústavne deti 
posmeľovať   

Inteligencia - Nastupuje symbolické 
myslenie (dieťa vie 
skutočný objekt nahradiť 
obrázkom alebo hrou) 
- myslenie je subjektívne 
a egocentrické 
- dieťa nerozlišuje medzi 
fantáziou a realitou 

- dieťa je realistickejšie 
a racionálnejšie 
-stáva sa objektívnejším 
- objavuje náhodu 
- otvára sa vonkajšiemu 
svetu 

- v aktivitách sa 
odporúča používanie 
hračiek, ktoré imitujú 
reálny život (hračkárske 
autá, napodobeniny 
jedla, atď.) 
- aktivity pre 6-9-
ročných by mali 
rozširovať ich obzory 
a rozvíjať abstraktné 
s logické myslenie, 
kreativitu a 
predstavivosť 

Jazyk - v materinskom jazyku 
sa vie dieťa jasne 
vyjadriť do 3-4 rokov 

- správne časuje vo veku 
6 rokov, časy však chápe 
až vo veku 8-9 rokov 

- aktivity by mali 
rozvíjať ústne a písomné 
zručnosti 

Spoločenskosť - dieťa je egocentrické, 
subjektívne a závislé 
- prvé kontakty 
s rovesníkmi sú 
ambivalentné (dieťa 
môže byť k jednej a tej 
istej osobe agresívne 

- iniciuje vzťahy s 
rovesníkmi 
- strieda obdobia ticha so 
sústavným rozprávaním 
- zvládne jednoduchú 
prácu v skupine od veku 
7-8 rokov 

- učiteľ by mal 
uprednostňovať 
skupinové formy práce, 
aby podporil družnosť, 
zdieľanie a koncentráciu 
detí 
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a priateľské zároveň) 
- začína si uvedomovať 
svoj potenciál (schopnosti 
aj obmedzenia) 
- hrá sa paralelne s inými 
 

- skupina mu 
zabezpečuje pocit 
bezpečia a sebavedomia 
- od dospelých sa učí 
hodnotám 
 

- pri 6-9-ročných deťoch 
je potrebné zamerať sa 
na ich hodnotový 
rebríček 
- učiteľ by si mal byť 
vedomý, že pri staršej 
vekovej skupine sú 
konflikty s dospelými 
normálne 

Správanie - dieťa mimoriadne rado 
komunikuje, aby sa 
odlíšilo od ostatných 
- rýchlo sa pre veci 
zapáli, ale je 
nesystematické 
- nemá vždy záujem 
pracovať na navrhovanej 
aktivite 
- je fyzicky agresívne, aj 
bez motívu 
- berie hračky iným 
deťom, čo je jeho spôsob 
sebautvrdzovania 
- prerušuje aktivity, aby 
na seba upútalo 
pozornosť 

- veľmi aktívne deti sa 
pomaly stávajú 
pokojnejšími 
- zvyčajne radi čítajú 
a píšu 
- často obdivujú učiteľov 
a myslia si, že učiteľ vie 
všetko 

- učiteľ by mal podporiť 
komunikáciu 
- mal by zvládnuť 
presvedčiť dieťa, aby 
vykonalo požadovanú 
aktivitu (napr. navrhnúť, 
aby ju spravilo neskôr) 
- učiteľ by mal zvládať 
agresívne správanie, bez 
toho, aby zareagoval 
prehnane 
- mal by sa snažiť byť 
dobrým vzorom pre 
staršie deti 

 
 
Špecifiká detí predškolského veku, najmä uvedená zvýšená potreba fyzickej aktivity, 

limitované motorické zručnosti, krátke udržanie pozornosti a koncentrácie, nestabilné 

emócie a egocentrizmus, potreba hry a učenia sa prostredníctvom vykonávania činností, 

a schopnosť pomerne presnej zvukovej imitácie determinujú metodické prístupy učiteľa 

cudzieho jazyka v materskej škole smerom k väčšej variabilite, rýchlemu striedaniu, 

prispôsobovaniu aktivít, k častému opakovaniu, hrovej činnosti a k dôrazu na zvukovú 

stránku jazyka (prostredníctvom rečňovaniek, piesní, rozprávania príbehov a rozprávok, 

atď.) V predškolskom kontexte je navyše nevyhnutné zohľadniť holistický prístup, dôraz 

sa kladie na komplexný rozvoj dieťaťa po stránke emocionálnej, osobnostnej a sociálnej, 

a to rovnako platí aj pre osvojovanie si cudzích jazykov. Efektivita osvojovania cudzieho 

jazyka  stúpa aj stimuláciou čo najväčšieho počtu zmyslov dieťaťa – s ohľadom na prioritu 

zmyslového poznávania u detí predškolského veku. 

Mladší školský vek už umožňuje posun k rozvíjaniu ďalších zručností v cudzom 

jazyku, najmä písania a čítania, s rozvojom logického a analytického myslenia, dlhším 

udržaním pozornosti, väčšou emocionálnou stabilitou, schopnosťou efektívnejšej práce 
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v skupinách a lepším poznaním okolitého sveta, v jazykovej výučbe nachádza uplatnenie 

ďalší rad aktivít metód, ktoré tieto vekové vývinové charakteristiky rešpektujú a reflektujú.  

Konkrétnym metódam a prístupom vyučovania cudzieho jazyka v predškolskom 

a mladšom školskom veku sa venujeme v kapitole 2.1.4. 

  


