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Príčiny školskej neúspešnosti dieťaťa z MRK a úloha 
MŠ pri ich eliminácii

Najčastejšie príčiny:

- jazyková bariéra

- málo podnetné prostredie

- chýbajúce návyky (socio – kultúrne...) 

- adaptácia na nové prostredie



Úloha materskej školy 

- zlepšiť pripravenosť deti z MRK na vstup na primárne     
vzdelávanie (napr.: odstrániť jazykovú bariéru...)

- uplatňovať postupy, spôsoby v rámci edukácie, ktoré 
zlepšia formovania osobnosti deti a  ich kompetencie 

- aktívna spolupráca s rodičmi deti z MRK

- uplatňovať inkluzívne vzdelávanie  



Špecifické úlohy MŠ 

- klásť dôraz na pravidelnú komunikáciu s rodičmi

- vzdelávane pedagogických zamestnancov

- edukačný proces zamerať vo väčšej miere na 
osvojenie  socio – kultúrnych návykov

- rešpektovať socio – kultúrne odlišnosti  



Metódy

- hra

- zážitkové učenie

- slovne

- názorné

- stimulačné

- praktickej činnosti

- jazykových cvičení



Edukačná aktivita:   Zo školičky do školy
Vzdelávacia oblasť:      sociálno – emocionálna
Obsahový štandard:    analyticko – syntetické činnosti   

so slovami
Výkonový štandard:  - vyslovovať správne a zreteľne    

všetky hlásky a hláskové    
skupiny
- uplatňovať schopnosť analiticko –
syntetických hier a činností so    
slovami



Zameranie činnosti

- rozvíjanie komunikatívnych a jazykových kompetencií

- jazykové a rytmické cvičenia

- hlasové cvičenia

- reprodukcia príbehu



Realizácia

Motivácia: 

prerozprávanie príbehu „spoznajme sa s kamarátmi“ 

Pesnička:

Každé ráno  chodíme si do malého domčeka... 



Jazykové a rytmické cvičenia

- čítanie podľa obrázkov

- analýzy slov – deklamácia s vytlieskaním        

rytmizovaním na hudobnom nástroji

/slie-poč-ka.../

- prednes riekanky učiteľkou – napodobňovanie deťmi

/kukku, kuku, kuk.../



Hlasové cvičenie

Hlasové cvičenia pomocou spevu na dvoch tónov /g-e/

kra-vič-ka, mač-ka ...



Dychové cvičenie

Precvičiť správne dýchanie pri speve:  

kto najvyššie vyfúkne perie? /ktoré stratila sliepočka v 
triede/  



Hlavná časť

- motivácia /hra na zvieratka.../ 

- expozičná časť /analýza, deklamácia názvov 
zvieratka/

- fixačná časť /upevňovanie: hra na rýmy/

- hodnotiaca časť /zhodnotenie, pochvala.../

- záver  /pesnička../



Prínos edukačných činnosti

- rozvoj komunikatívnych a jazykových kompetencií

- rozšíriť slovnú zásobu

- odstrániť jazykovú bariéru

- zlepšiť pripravenosť deti na vstup do 1.ročníka ZŠ 
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