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2 Prostriedky tvorivej dramatiky 

 

Termín prostriedky tvorivej dramatiky chápeme ako strešný termín, ktorý v sebe 

zahŕňa princípy, metódy a techniky tvorivej dramatiky. Pedagogický princíp chápeme ako 

požiadavku, pravidlo, normu, ktorá vyplýva zo zákonitostí edukačného procesu 

a optimalizuje edukačnú činnosť. Ide o najvýznamnejší atribút systému výchovy, ktorý 

súvisí s výchovnými cieľmi a s procesom plnenia týchto cieľov (Petlák, 2004). Z princípov 

tvorivej dramatiky sme v rámci vytvorených hudobno-dramatických kompozícií uplatnili: 

princíp zážitku, aktivity a skúsenosti, princíp hry v role, princíp tvorivosti a fikcie, princíp 

teatralizácie, princíp objavovania a experimentovania, princíp empatie a princíp 

partnerstva. 

Princíp zážitku, aktivity a skúsenosti – v hudobno-dramatických kompozíciách sme 

sa snažili vytvoriť také pedagogické situácie, aby aktívna činnosť bola pre žiakov potrebou 

a aby sa tak hudba mohla stať prostriedkom komunikácie. Pojmy aktivita, zážitok 

a skúsenosť chápeme vo veľmi blízkom vzťahu. Dieťa si na základe vlastnej aktivity a 

vzniknutých zážitkov vytvára určitú skúsenosť, ktorá sa tým stáva oveľa intenzívnejšou. 

Princíp hry v role – tento princíp je súčasne aj metódou tvorivej dramatiky. 

Vychádza zo spontánnej hry dieťaťa mladšieho školského veku. Vo vytvorených hudobno-

dramatických kompozíciách sme sa snažili vytvoriť priestor na vytváranie situácií 

a experimentovanie v nich. Dieťaťu je vstupom do role umožnené vyskúšať si konanie 

v role niekoho iného, vžiť sa do cítenia a myslenia ľudí, zvierat v rôznych situáciách. 

Princíp tvorivosti a fikcie – tvorivá dramatika akcentuje rozvíjanie tvorivosti 

v najširšom zmysle slova, kladie pred deti predovšetkým divergentné úlohy. Deti hrajú 

fiktívne role, v ktorých si vyskúšajú rôzne životné situácie, prežívajú život niekoho iného, 

môžeme povedať, že vstupujú do druhej skutočnosti. Fiktívne situácie sú prostriedkom 

rozvoja tvorivosti, ktoré navodzuje jednak učiteľ, ale aj deti. 

Princíp teatralizácie – v rámci uplatňovania tohto princípu sme sa vo vytvorených 

hudobno-dramatických kompozíciách snažili prostredníctvom formatívnych cieľov 

vytvoriť také situácie, aby sme pôsobili na celú skupinu, jej členov. Nejde o verejné 

vystúpenie a prezentáciu výsledkov práce, ale o to, aby si deti vedeli naplánovať svoju 

prácu a dokončiť ju, prezentovať svoju vlastnú prácu, správne sa vyjadrovať, 

spolupracovať. 
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Princíp objavovania a experimentovania – pre deti sa v samotnej hre otvára 

priestor na objavovanie a experimentovanie, v ktorom majú možnosť nahliadnuť na danú 

situáciu, problém z rôznych uhlov pohľadu. Môžeme povedať, že väčšina hier a aktivít, 

ktoré sme zaradili do hudobno-dramatických kompozícií môžu byť pre deti experimentom, 

pretože nikdy nevieme s istotou povedať, akým smerom sa bude činnosť ďalej uberať, aký 

bude mať priebeh. 

Princíp empatie – tým, že dieťa vstupuje do rôznych rolí a koná v rôznych 

situáciách, získava skúsenosť aj s rôznymi emóciami. V rámci prípravy jednotlivých 

kompozícií sme sa snažili rešpektovať pocity, zážitky a názory detí a viedli sme ich 

k tomu, aby sa to dialo aj na ich strane smerom k spolužiakom a k učiteľovi. 

Princíp partnerstva – tento princíp chápeme ako vzťah medzi učiteľom a žiakom, 

žiakom a učiteľom, žiakom a žiakom, v ktorom nie je miesto pre nadradenosť, ponižovanie 

a zosmiešňovanie. Ide o partnerský vzťah bez mocenskej autority, ktorý je ale založený na 

určitých vopred dohodnutých pravidlách. Počas prípravy hudobno-dramatických 

kompozícií sme sa nažili vytvoriť pomocou tvorivých aktivít priateľskú atmosféru, kde 

každý názor bol vypočutý, kde mal každý možnosť bez strachu vyjadriť svoje pocity, 

myšlienky. Ide o princíp, bez ktorého tvorivá dramatiky nemôže fungovať. 

Pojem metóda je odvodený od gréckeho slova „methodos“ (cesta, spôsob), čo 

z pedagogického hľadiska naznačuje, že metóda je spôsob alebo cesta, ako postupovať 

v edukačnom procese, aby boli dosiahnuté stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. Je 

súčasťou edukačného procesu. Ide o zložitý, špecifický druh a spôsob činnosti učiteľa 

a žiaka. Metóda je všeobecnosť cesty, určitý predpis a opis činnosti, ako od vstupu prísť 

k výstupu, ako uskutočniť organizáciu činnosti, aby došlo k pozitívnym cieľom (Zelina, 

1996, s. 13). K základným metódam, ktoré sme využili v procese tvorby, prípravy 

jednotlivých hudobno-dramatických kompozícií patria predovšetkým metódy pedagogickej 

interpretácie hudobného diela, ktoré môžeme rozdeliť na: 

• Slovné metódy – výklad, ktorý je zabezpečovaný činnosťou učiteľa a rozhovor medzi 

učiteľom a žiakom, žiakom a učiteľom a žiakmi navzájom. 

• Metódy demonštrácie hudobného diela – priama reprodukcia učiteľom, kedy učiteľ 

spieva, hrá na hudobnom nástroji, tancuje a nepriama reprodukcia prostredníctvom 

záznamovej techniky. 

• Metóda vlastnej pedagogickej interpretácie hudobného diela – sem patria metódy 

analýzy: 
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- štrukturálna analýza – analýza jednotlivých výrazových prostriedkov hudobnej 

skladby, 

- sémantická analýza – analýza obsahu hudobnej skladby na základe využitia 

hudobných výrazových prostriedkov, 

- genetická analýza – stručné informácie o hudobnom skladateľovi, poprípade 

informácie okolností vzniku skladby (Balcárová, 2004, s. 259). 

 

V rámci prípravy ponúkaných hudobno-dramatických kompozícií sme vychádzali 

z členenia metód a techník tvorivej dramatiky, ktoré Valenta (2008, s. 38) zosumarizoval 

do piatich skupín: 

I. Metóda úplnej hry:  jej postupy sú založené na modelovaní bežnej 

mnohorozmernej reality života s využitím aktivít obsiahnutých v ďalších skupinách, plnou 

komunikačnou aktivitou, plnou hrou v role zastupovaním postavy hráčom v rôznych 

dimenziách jeho konania a v rôznych úrovniach rolovej hry. Uplatňujú sa pri nej pohyby 

tela, postoje a pozície v priestore vo vzťahu k osobám, ktoré sú v danom priestore. 

 

I I. Metódy pantomimicko-pohybové: podstatu tvoria aktivity hráčov bez 

použitia zvuku a reči. Cieľom týchto metód je rozvoj koordinácie a estetizácie pohybu, 

operujú v oblasti neverbálnej komunikácie, v oblastiach spojenia pohybu s vnútorným 

životom, s rôznymi kultúrnymi a sociálnymi javmi a situáciami.  

Z tejto skupiny metód sa budeme podrobnejšie venovať metódam a technikám 

tvorivej dramatiky, ktoré sme využili pri zostavovaní hudobno-dramatických kompozícií. 

Zároveň ako príklad uvádzame konkrétnu aktivitu z ponúkaných hudobno-dramatických 

kompozícií. Ide o tieto metódy a techniky: 

Dotyková pantomíma – ide o metódu, ktorá spočíva v odovzdávaní informácie 

dotykom, a to tak z hľadiska príjemcu ako aj vysielajúceho. Táto metóda učí prehlbovať 

hmatové schopnosti, podporuje fantáziu a predstavivosť, pomáha odbúravať bariéry 

v takzvaných zónach osobného priestoru a zvládať stres z priblíženia a dotykov. (Šiesta 

hudobno-dramatická kompozícia – Hádaj, na akom hudobnom nástroji hrám.) 

Naratívna pantomíma – táto metóda ja založená na paralelnej činnosti učiteľa 

alebo určeného žiaka a ostatných hráčov, žiakov. V ponúkaných hudobno-dramatických 

kompozíciách učiteľ rozpráva nejaký dej, príbeh a žiaci podľa jeho rozprávania (narácie) 

hrajú pantomímu, čiže sú v určitej akcii. Táto metóda, pantomíma je zvlášť vhodná pre deti 

mladšieho školského veku, pretože rozprávanie učiteľa je im oporou. Zároveň ponecháva 
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deťom priestor na voľné dotváranie. Metóda aktivizuje predstavivosť a rozvoj pohybového 

vyjadrovania. Cieľovým prvkom tejto metódy je pohyb, akcia. (Tretia hudobno-dramatická 

kompozícia – Ako prichádzajú vtáky na svet.) 

Ozvučená pantomíma - podstatou tejto techniky je spojenie pohybu, ktorým 

stvárňujeme postavu a zvuku. V ponúkaných hudobno-dramatických kompozíciách ide 

prevažne o zvuk extralingvistickej povahy, teda zvuk vytváraný fonačným ústrojenstvom 

človeka. Cieľovým prvkom tejto techniky je podobne ako u naratívnej pantomímy pohyb, 

akcia. Pri tejto technike rozlišujeme dva základné smery – smer, v ktorom je zdrojom hry 

zvuk a smer, v ktorom zdrojom hry je pohyb. V ponúkaných hudobno-dramatických 

kompozíciách využívame paralelne zvuk s pohybom. Žiak sprevádza svoju pantomimickú 

hru zvukovými efektmi, ktorými vyjadrí skutočné osoby, zvieratá, veci. Táto technika 

vytvára skúsenosť so spojením zvuku, pohybu a určitého deja v bežných životných 

situáciách. Rozvíja tvorivosť, koncentráciu. (Druhá a štvrtá hudobno-dramatická 

kompozícia – pri pohybovej improvizácii deti pohybom a zvukom napodobňujú zvieratá a 

vytvárajú atmosféru ZOO a v druhom prípade atmosféru gazdovského dvora.) 

Tanečná dráma – v tejto metóde sa pod pojmom tanec rozumie pohyb, ktorý je 

motivovaný alebo prebudený hudbou. V ponúkaných hudobno-dramatických 

kompozíciách ide o pantomimickú improvizáciu celej triedy, ktorá sa odohráva pod 

vplyvom konkrétnej hudby. Ide o voľný improvizovaný pohyb, ktorý je paralelný s hudbou 

alebo je hudbou inšpirovaný. Cieľom tejto metódy je predovšetkým vyvolanie zážitku vo 

vytváraní väzieb hudba – pohyb. (Prvá a piata hudobno-dramatická kompozícia – Tanec 

škriatkov, Pavana Šípovej Ruženky.) 

Živé – nehybné obrazy -- pre túto metódu sa u nás používa pojem sochy, zmrazenie 

alebo štronzo. Tento prvok autorky Benešová, Kollárová (2002) charakterizujú ako 

nepohyb, teda zastavenie práce svalov. V ponúkaných hudobno-dramatických 

kompozíciách je živý obraz postavený na vlastnej aktivite žiakov celej triedy a na základe 

vopred naznačenej predstavy s tým, že žiaci poznajú tému obrazu. V ponúkaných 

hudobno-dramatických kompozíciách sa praktizuje táto metódu takto: deti na znejúcu 

hudbu pohybovo improvizujú. Technicky bude začiatok, uskutočnenie premeny 

(zmrazenie) riešiť učiteľ signálom – prerušenie znejúcej skladby na CD prehrávači alebo 

zaznie dohodnutý detský hudobný nástroj (napríklad triangel v hre Zamrznuté jazero  tretej 

hudobno-dramatickej kompozície skladby Labuť). 
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III. Metódy verbálno-zvukové: tieto metódy sú založené na zvuku a slove. 

V priebehu použitia nie je možné oddeliť zvukovú a pohybovú stránku ľudského 

správania. Paralelne so zvukom pretrváva reč tela. Z tejto skupiny metód sa budeme 

podrobnejšie venovať metódam a technikám tvorivej dramatiky, ktoré sme využili pri 

zostavovaní hudobno-dramatických kompozícií. Zároveň ako príklad uvádzame konkrétnu 

aktivitu z vytvorených hudobno-dramatických kompozícií. Ide o tieto metódy a techniky: 

Alej – názov metódy je odvodený z anglického slova alley, ktorý prekladáme ako 

alej, ulička. Žiaci sa postavia do dvoch radov čelom k sebe, medzi radmi je širšia ulička, 

ktorou bude prechádzať dôležitá, určená postava hry. Čo alebo koho alej zastupuje závisí 

od obsahu konkrétnej témy hry, aktivity, teda je určená rolová hra, v ktorej sa budú hráči v 

radoch nachádzať. Určené je tiež to, čo majú hráči hovoriť. Z toho vyplývajú aj neverbálne 

prejavy detí. Určená postava hry prechádza uličkou, počúva názory, výroky hráčov 

v radoch, prípadne na ne reaguje. Cieľom tejto metódy je aktivizovať prežívanie, súcit, 

kritickosť. Pomocou tejto metódy si žiaci v rámci tretej hudobno-dramatickej kompozície 

skladby Labuť od C. Saint-Saënsa môžu na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cíti škaredé 

káčatko, keď sa mu všetci na gazdovskom dvore vysmievajú, strkajú doňho. 

Brainstorming (búrka mozgov) – ide o techniku, ktorú Valenta zaradil medzi 

metódy tvorivej dramatiky. Táto technika sa dá použiť v rôznych fázach recepcie hudby. 

Brainstorming vychádza z ľudskej skúsenosti a hľadania nápadov. Podstatou je uvoľniť 

fantáziu, predstavivosť s cieľom nájsť netradičné, originálne riešenie. Hodnotenie nápadov 

prichádza až na záver. My sme túto techniku využili vo štvrtej hudobno-dramatickej 

kompozícii skladby Sliepky a kohúty v hre Čo by bolo, keby ...? a v poslednej kompozícii 

skladby Flauta v rámci záverečného počúvania skladby spojeného s kreslením. Deti 

navrhujú, na čo iné ako na hranie by sme mohli použiť zobcovú alebo priečnu flautu, ako 

alebo čím by sme ju mohli vylepšiť. 

Čítanie – táto metóda nepochybne patrí do tvorivej dramatiky. Vychádzajúc z toho, 

čo tvorivá dramatika očakáva od tejto metódy, sme do hudobno-dramatických kompozícií 

zaradili výrazové, tiež sa mu hovorí aj „krásne“ čítanie básne. V našom prípade je to báseň 

V. Reisla s názvom Flauta, ktorú budeme čítať počas znejúcej skladby od J. Letňana. 

Úlohou čítania je modelovať situáciu, navodiť kladné pocity a príjemnú, priateľskú 

atmosféru založenú na budovaní dôvery. 

Diskusia – ide o metódu, ktorá je chápaná ako dialóg dvoch alebo viacerých osôb, 

v ktorom sa rieši určitý problém, ktorý je podstatou tejto metódy. Je to verbálna aktivita, 

v rámci ktorej sa žiaci učia formulovať svoje myšlienky, rozvíja sústredenosť, citlivosť. 
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Túto metódu sme využili v rámci každej hudobno-dramatickej kompozície, napríklad deti 

riešia problém zlého spolunažívania zvierat v ZOO pri počúvaní skladieb I. Szeghyovej. 

Diskutujú o tom, čo by poradili ošetrovateľom ZOO, ako by túto situáciu mali riešiť 

a podobne. 

Extralingvistická hra – v rámci tejto metódy sme využili techniku zvukových kulís 

a techniku zvukový dialóg. S deťmi budeme vytvárať zvukové pozadie zoologickej záhrady 

(skladby I. Szeghyovej – Opičky šibalky, Namrzený papagáj, Ťaví pochod), gazdovského 

dvora (C. Saint-Saëns - Sliepky a kohúty). Prostredníctvom tejto techniky si deti viac 

uvedomujú možnosti svojho hlasu, učia sa ovládať techniku vytvárania zvukov. Zvukový 

dialóg je rozhovor zložený zo zvukov. V našom prípade deti medzi sebou rozprávajú 

zvieracou rečou v štvrtej hudobno-dramatickej kompozícii skladby Sliepky a kohúty v hre 

Rozprávame sa ako zvieratká. 

Spev a hudobná expresia – je technika založená na speve, ktorý môžeme posilniť, 

doplniť hudobnými nástrojmi alebo inými predmetmi. Hudbou, spevom môžeme dotvárať 

atmosféru dramatickej akcie, podporiť dramatizovanie príbehu, hudbou nastoliť súlad 

a súzvuk medzi aktérmi. Túto techniku sme využili v piatej kompozícii skladby Pavana 

Šípovej Ruženky od M. Ravela, kde bola dramatizácia príbehu o Ruženke podporená 

a posilnená spevom motívu pavany, ktorým sme vstupovali do znejúcej skladby. 

 

IV. Metódy graficko-písomné: tieto metódy dopĺňajú a umocňujú predchádzajúce 

dve skupiny metód. Uvedené metódy sú založené na skutočnosti, že dieťa vytvára určitý 

písomný, kreslený, maľovaný artefakt, ktorý môže vytvárať v role alebo mimo nej. Tieto 

metódy sa z hľadiska procesu výchovnej dramatiky používajú na štartovanie príbehu, 

pomáhajú vytvárať vstupný text, získavať informácie, vytvárať kontext, budovať dôveru, 

vnášať prekvapenia. Z tejto skupiny metód podrobnejšie opisujeme techniky, ktoré sme 

využili pri zostavovaní hudobno-dramatických kompozícií. Zároveň ako príklad uvádzame 

konkrétnu aktivitu z jednotlivých hudobno-dramatických kompozícií. Ide o tieto techniky: 

Schémy – ide o grafické znázornenia rôznych systémov a štruktúr. V našom 

prípade deti graficky zaznamenávajú a tvoria choreografiu k tancu pavana v skladbe 

Pavana Šípovej Ruženky v hre Na choreografov. 

Obrazy – žiaci vytvárajú výtvarný artefakt vo vzťahu k počúvanej skladbe Flauta 

od J. Letňana. 

 



13 

 

V. Metódy materiálno-vecné: základom týchto postupov je práca s istou hmotou, 

materiálom, ktorý nepredstavuje ľudské telo. Žiaci sa učia poznávať možnosti vyjadrenia 

sa prostredníctvom vecí. Pomáhajú pri budovaní atmosféry, prostredia a prostredníctvom 

toho umožňujú charakterizovať postavy, idey, society, pomáhajú zastupovať a modelovať 

realitu. Z tejto skupiny metód podrobnejšie opisujeme techniky, ktoré sme využili pri 

zostavovaní hudobno-dramatických kompozícií. Zároveň ako príklad uvádzame konkrétnu 

aktivitu z ponúkaných hudobno-dramatických kompozícií. Ide o tieto techniky: 

Práca s rekvizitou – rekvizita je pohyblivý predmet, ktorý sa dá ľahko 

premiestňovať. Táto metóda učí poznávať vzťah človeka a vecí, respektíve ako veci môžu 

charakterizovať človeka. U žiakov mladšieho školského veku značne podnecuje 

a prehlbuje zážitok z počúvanej skladby. S rekvizitou deti pracujú pri počúvaní skladby 

Tanec škriatkov od A. Dvořáka. V závere kompozície pri dramatizácii skladby tancujú 

dievčatá so šatkou v ruke a znázorňujú tancujúce víly. Rekvizity budeme používať aj pri 

záverečnom počúvaní skladby Pavana Šípovej Ruženky. V rámci výtvarnej výchovy si 

môžeme zhotoviť dve kráľovské koruny z výkresu a šabľu pre princa z kartónu. 

Práca s priestorom – priestor triedy sa stáva pre deti zdrojom skúseností. 

S priestorom pracujeme imaginatívne reálne, to znamená, že model predstavy priestoru je 

v hlave hráča, priestor je čiastočne pozorovateľný na základe akcie. Deti dávajú 

vytvorenému, určenému priestoru rozmer, iný význam a zmysel a učia sa tento priestor 

dodržiavať a rešpektovať iných hráčov v ňom. 

Tvorivá dramatika vychádza z divadelného umenia a čerpá z neho metódy 

a techniky, ktoré aplikuje v edukačnom procese, pričom rešpektuje aj metódy klasického 

vyučovania hudobnej výchovy, v našom prípade metódy pedagogickej interpretácie 

hudobného diela, ktoré vystriedajú metódy tvorivej dramatiky. Dominantnými metódami 

tvorivej dramatiky, ktoré aplikujeme v hudobnej výchove sú improvizácia 

a interpretácia. V ponúkaných hudobno-dramatických kompozíciách využívame metódu 

hru v role ako na strane žiakov, tak na strane učiteľa, taktiež techniku asociačného kruhu. 

Improvizácia - v tvorivej dramatike je to hra bez scenára, je hlavným zdrojom 

činnostného učenia. Improvizácia ponúka účastníkom autentickú situáciu, ktorú musia 

samostatne a originálne riešiť, čo im poskytuje autentický zážitok (Felix, 2002, s. 27). 

Pravidlá sa môžu vytvárať počas hry, nič v nej nie je vopred dané. Way o nej hovorí ako 

o hre bez scenára. Ďalej dodáva, že „ ...je to činnosť, ktorú zvládnu všetky deti v každom 

veku a s akoukoľvek mierou schopnosti“ (Way, 1996, s. 133). Bekéniová (2001, s. 38) 

o nej hovorí ako o tvorivej metóde hľadania. V tvorivej dramatike sú improvizačné 
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postupy uplatňované z dôvodov psychologických a pedagogických, nie divadelných. 

Jednoducho povedané – nepripravujeme deti na javisko, ale na život. 

Interpretácia - je spôsob stvárnenia nejakej úlohy, piesne, skladby, literárneho 

textu. Jej hlavnou metódou je napodobňovanie. Samozrejme tu nejde len o bezduchú 

reprodukciu bez pochopenia jej zmyslu. Cieľom interpretácie je osvojiť si obraz reality 

a jeho odovzdávanie ďalším generáciám. V tvorivej dramatike však nejde o doslovné 

napodobnenie slov alebo intonácie, čiže reprodukciu, ale interpretácia je skôr istým 

spúšťacím mechanizmom improvizácie (Felix, 2002,). 

Hra v role – Valenta (2008, s. 31) ju charakterizuje takto: „Hranie rolí je výchovná 

a vzdelávacia metóda, ktorá vedie k plneniu osobnostne rozvojových a vecne vzdelávacích 

cieľov prostredníctvom navodenia a príprav, rozohrania a reflexie fiktívnej situácie 

s výchovne hodnotným obsahom. Táto situácia sa uskutočňuje prostredníctvom hry hráčov, 

zastupujúcich svojím správaním a jednaním viac či menej fiktívne objekty, zvlášť postavy, 

ale aj iné bytosti, javy, vrátane možnosti hrať v rôznej miere autenticity seba samého.“ 

Metóda hra v role je považovaná za hlavný východiskový princíp a jadro metód tvorivej 

dramatiky. Východiskom pre hru v role by mali byť situácie, ktoré sú deťom známe, 

respektíve majú s nimi aspoň nejaké skúsenosti. V rámci tejto metódy Valenta (2008, s. 

64) vyčlenil tri roviny: 

- „ rovina simulácie – moje vlastné správanie v rôznych situáciách, 

- rovina alternácie – vyjadrujem správanie niekoho iného, jeho názor, postoj, typ 

správania, črtu osobnosti, táto rovina má blízko k domýšľaniu, 

- rovina charakterizácie – postavu vyjadrujeme tak, že poznáme jej komplexný obraz, jej 

psychiku, vývoj.“ 

Z pohľadu zamerania tejto ponúkanej práce si myslíme, že pre deti mladšieho 

školského veku je najvhodnejšia rovina simulácie a rovina alternácie, pretože im je veľmi 

blízka. 

Učiteľ v role – pri realizácii vytvorených hudobno-dramatických kompozícií by sa 

mal učiteľ snažiť o to, aby bol súčasťou realizovaných akcií, hier, aktivít, pretože to pôsobí 

veľmi pozitívne na deti, ktoré sa nechcú verbálne, či neverbálne prejaviť. Aj Valenta 

(2008, s. 311) medzi cieľmi a funkciami tejto techniky uvádza, že technika učiteľ v role 

umožňuje dostať deti pomerne rýchlo a efektívne do hry. Podstatou tejto techniky je to, že 

učiteľ preberá na seba určitý typ role a stáva sa súčasťou hry, je jeden z hráčov. V tejto role 

učiteľ nezotrváva počas celej vyučovacej hodiny. 
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 Ďalšou dôležitou technikou tvorivej dramatiky, ktorú preferujeme pri realizácii 

hudobno-dramatických kompozícií je asociačný kruh ako základný priestorový útvar 

viacerých hudobno-dramatických aktivít, hier. Asociačný kruh má mnohé pozitíva. Učiteľ 

je súčasťou, členom skupiny, odohráva sa v ňom viacsmerná komunikácia, je v ňom 

dokonalá sluchová aj zraková komunikácia, prevláda priateľská atmosféra a istota. 

Tvorivá dramatika disponuje systémom metód, ktorý je nesmierne štruktúrovaný 

a zložitý. Mnohé z týchto metód je možné aplikovať aj v hudobnej výchove. Myslíme si, 

že používanie týchto metód môže skvalitniť edukačný proces v duchu humánnej 

a demokratickej školy. Spomenuté metódy a formy práce tvorivej dramatiky sa stali pre 

riešenie našej problematiky dôležité ako východisko využitia v hudobno-edukačnom 

procese. 

Vyššie uvedené a charakterizované prostriedky tvorivej dramatiky, ale i elementy, 

prvky a spôsoby boli zakomponované, režijne použité v recepcii hudby a dramatickej akcii. 

Pôjde o využívanie alternatívnych skúsenostných metód, ktoré pomáhajú žiakom 

syntetizovať myšlienky, nápady v tvorivých hudobných činnostiach smerujúcich 

k vnímaniu a poznávaniu konkrétnej hudobnej skladby. 

Pomocou prostriedkov tvorivej dramatiky chceme, aby žiak spoznával svoj vlastný 

sociálny kontext - prejavil svoje skúsenosti a emócie, aktívne sa stretával s hudobnou 

realitou, získaval nové skúsenosti a hudobné zručnosti a spájal poznatky z iných oblastí 

vzdelávania. Zmyslom takto smerovaných činností je uspokojovanie umeleckých a 

hudobných záujmov detí. Práca s hudobným materiálom predpokladá využívať rôzne 

expresívne aktivity, zapájanie sa do tvorby, do dramatickej hry za účelom chápania 

významu a obsahu špecifických hudobných prostriedkov. Úlohou bude spontánne 

i uvedomene využívať prostriedky tvorivej dramatiky v prepojení s rytmom, tempom, 

dynamikou, harmóniou, melódiou, inštrumentáciou. Zámerom je teda začleniť prostriedky 

tvorivej dramatiky do hudobnej skladby tak, aby bol pre vnímanie, chápanie a reflexiu 

hudobnej skladby vytvorený edukačný kontext. 

 

 

 

 

 

 

 


