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ÚVOD 

 

Recepcia hudby je dôležitou súčasťou hudobnej výchovy a je jednou z činností 

komplexnej múzickej výchovy na 1. stupni základnej školy. Jej cieľom je nielen 

oboznámiť žiakov s hudobným materiálom, ale prostredníctvom pedagogickej interpretácie 

hudobného diela pestovať estetické cítenie žiakov a formovať ich umelecký vkus. 

Využitím prostriedkov tvorivej dramatiky v receptívnych činnostiach na 1. stupni ZŠ sa 

snažíme poukázať a vyzdvihnúť dôležitosť recepcie hudby a umocniť potrebu využívania 

prostriedkov tvorivej dramatiky, ktoré uľahčia žiakom mladšieho školského veku tie 

hudobné činnosti, ktoré sú v hudobno-edukačnom procese náročné na vnímanie. Pri práci 

s umeleckým dielom sme sa snažili prostredníctvom vytvorených hudobno-dramatických 

kompozícií inštrumentálnych skladieb určených na recepciu hudby v učebnici 3. ročníka 

ZŠ vytvoriť priestor a ponúknuť učiteľom a žiakom príležitosť na to, aby sa do spoločnej 

práce pri vyučovaní mali možnosť zapojiť všetky deti aj napriek rozdielnej úrovni 

hudobných schopností. Zážitkové učenie a emocionálne prežívanie v práci s hudobným 

materiálom sa tak stáva základom pre špirálové získavanie nových skúseností a poznatkov 

pri skvalitňovaní rastu hudobných schopností detí mladšieho školského veku. 

Z realizovaného prieskumu prostredníctvom dotazníka medzi učiteľmi 1. stupňa ZŠ 

vyplynulo, že receptívne činnosti sú na hodinách hudobnej výchovy realizované zo 

všetkých hudobných činností najmenej. Aktívna účasť žiakov pri receptívnych činnostiach 

sa stále javí ako určitý pedagogický problém. Avšak premyslene a citlivo využívané 

prostriedky tvorivej dramatiky pri počúvaní hudby veľmi efektívne napomáhajú tento 

problém riešiť. V edukačnom procese hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ vidíme dostatok 

priestoru na vylepšenie tejto situácie. Práve riešenie tohto problému sa stalo nosným pri 

vypracovaní hudobno-dramatických kompozícií, ktoré majú slúžiť učiteľom ako 

metodický list námetov pre prácu so skladbami určenými na počúvanie v učebnici 

hudobnej výchovy 3. ročníka ZŠ. 

Veríme, že vytvorené námety tvorivej práce s inštrumentálnymi skladbami 

určenými na recepciu sa stanú pre učiteľov 1. stupňa ZŠ možnosťou diferencovanej práce 

s umeleckým dielom. Záleží však na vyučujúcom, na jeho tvorivom prístupe k hudobnému 

materiálu, na pohotových reakciách i na jeho organizačných schopnostiach.  


