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Kooperatívne učenie:

• vznik – začiatky 20 rokov minulého storočia

• najmodernejší inovačný trend v USA a krajinách OECD

• učenie založené na princípe spolupráce pri dosahovaní cieľa

• zdôrazňuje sociálny aspekt skupinového učenia

• toleruje odlišnosť a zároveň ju využíva

• výsledky jednotlivcov podporuje činnosť celej skupiny

• individuálna viditeľnosť a zodpovednosť za seba a ostatných

• umožňuje členom skupiny sledovať spoločný cieľ 

Základné pojmy:

• spolupráca

• podpora

• zdieľanie



Podstata kooperatívneho učenia:

• práca v malých skupinách

• riešia úlohy

• osvojujú si vedomosti

• prakticky vykonávajú činnosti

• prevláda atmosféra rovnoprávnosti a spolupráce

Tvorenie skupín:

• 2 párové učenie – 6 deti v skupine

• 8 skupín  v triede sa považuje za optimálny

• skupina môže byť homogénna, alebo heterogénna

Zoskupovanie detí do skupín:

• spontánne

• náhodne

• usmerňovane



Pravidlá  spolužitia pri kooperatívnom učení

Požiadavky na dieťa:

• v prvom rade je potrebné deťom vysvetliť pravidlá, resp. požiadavky:

• požiadavka dôvery

• požiadavka pravdivosti

• požiadavka schopnosti aktívne počúvať

• požiadavka plného osobného nasadenia, sústredenia sa na činnosť

Požiadavky na učiteľa:

• učiteľ je organizátorom

• preberá riadiacu činnosť

• učiteľ je poradca

• učiteľ ako usmerňovateľ



Úlohy v kooperatívnej výučbe:

• volené tak, aby každé dieťa cítilo, že je zapojené do činnosti

• pri zadávaní úloh učiteľ  kladie dôraz na kognitívne požiadavky (myslenie, vnímanie, 

pozornosť, predstavivosť)  a sociálne požiadavky (usmerňovanie vlastného správania 

dieťaťom)

• dieťa musí cítiť, že bude mať osoh zo spoločnej práce

Výsledky kooperatívneho učenia:

• rozvoj primeranej sebaúcty

• kultivácia postoja –rešpektu k druhým

• dôležitosť celého kooperatívneho procesu a jeho kvalita, nie iba výsledok

• každé dieťa je niečím cenné, individuálne a tieto kvality jednotlivcov sa navzájom dopĺňajú

• tvorí základ pre vytvorenie u dieťaťa sociálne kompetencie

• formuje racionálne myslenie

• napomáha rozumovému vývoju dieťaťa

• efekt spolupráce -synergie



Kooperatívne učenie rozvíja u dieťaťa oblasť :

• Afektívnu: zvýšenie sebaúcty, pozitívneho seba hodnotenia, zlepšenie adaptability, citovej 

zrelosti, rozvoj úcty k druhým

• Kognitívnu: zlepšenie zapamätania, pracovného výkonu, väčšia sústredenosť na realizovanú 

činnosť, vyššia kvalita myšlienkových operácií

• Sociálnu: rozvoj spolupráce, zlepšenie vzťahov v heterogénnych skupinách, pozitívna 

pracovná atmosféra, akceptovanie rôznych názorov

• Postojovú: zvýšené sústredenie na úlohy, zlepšenie postojov, vyššia motivácia, rozvoj 

tolerovania a oceňovania jedinečnosti druhých, zlepšenie postojov k učiteľovi

Potreba kooperatívneho učenia vyplýva zo zmien spoločnosti

a zmien v používaných technológiách.



Výtvarné činnosti v materskej škole:

• majú nezastupiteľné miesto v materskej škole

• zahŕňajú v sebe dva procesy: 1. Výtvarné vzdelávanie, 2. Výchovné pôsobenie

• deti učíme narábať s výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami, oboznamujú sa s rôznymi 

výtvarnými postupmi a technikami

• pri výtvarnom vyjadrovaní prezentujú svoje pocity a zobrazujú svoje zážitky

• pracovanie podľa predlohy, priestor na rôzne individuálne riešenia, rozvíjanie fantázie a 

kreativity

• vnímame prírodné prostredie, ľudskú tvorbu

• detská kresba je dôležitým výchovným, diagnostickým a relaxačným prostriedkom (Ľ. 

Zabadal,2008,s.26)



Názov edukačnej aktivity: Tulipánová záhradka

Vzdelávacia oblasť: Sociálno-emocionálna

Obsahový štandard: Výtvarné techniky

Výkonový štandard: Kresliť, maľovať, modelovať rôznymi technikami, tvorivo a  

s použitím rôzneho materiálu

Výchovno-vzdelávací cieľ: Maľovať prostredníctvom dlaňovej techniky

Stratégie: Maľovanie, odtláčanie, natieranie farby na ruku, hádanie hádaniek, rozhovor, nalepovanie

Pomôcky: - obrázky jarných kvetov

- hádanky

- výkresy A3, prstové farby, vodové farby, štetce, nádobky na vodu, nožnice, lepidlo,         

obrusy



Realizácia

Motivácia:

• Po triede sú poschovávané štyri obrázky jarných kvetov (snežienka, konvalinka, prvosienka, tulipán)

• Úlohou detí je nájsť obrázky kvetov a pripnúť ich na magnetickú tabuľu

• Ku každému jednému jarnému kvetu deťom poviem hádanku, deti hádajú aký kvet sa skrýva na 

obrázku

A) Rozcvička rúk a prstov

• Spoločne s deťmi si povieme peknú jarnú básničku, počas ktorej si precvičíme ruky a prsty

• Báseň:       Keď slniečko svietilo, 

začali zo zeme vyrastať tulipány.

Pomaličky sa začal púčik otvárať, 

ale ak zašlo slniečko

tak svoj púčik zatvorilo.

Ak zafúkal vetrík, 

svoju hlávku otáčal do pravej a ľavej strany.

Tulipánové listy sa seba dotýkali

a pekne si zatlieskali. 



B) Rozdanie materiálu

• Deťom prichystám pracovné stoly

• Rozdanie obrusov, výkresov formátu A3, na ktorých budú ceruzou vyznačené makety stopiek a 
listov tulipánu, vodové a prstové farby, štetce, nádobky na vodu, zástery, nožnice, lepidlo

C) Pokyny k edukačnej aktivite:

• Rozdelenie detí do skupín po štyroch 

• Oblečenie si záster 

• Rozcvička rúk a prstov

• Vymaľovanie si naznačených stopiek a listov tulipánov na výkrese pomocou vodových farieb

• Natieranie farieb podľa výberu detí na ich dlane 

• Po natretí farby na dlane detí urobiť odtlačok nad vymaľovanú spodnú časť tulipánu

• Odtlačok znázorňuje kvet tulipánu

• Vystrihnutie kvetu- tulipánu

• Spoločné nalepenie vystrihnutých výkresov na veľký plagát 

• Dokreslenie častí prírody vodovými farbami na plagát všetkými deťmi



Záver:

• Vyhodnotenie celej aktivity detí

• Pochválenie detí za ich šikovnosť, pracovitosť, fantáziu

• Upratanie pracovných stolov 

• Vyvesenie tulipánovej záhradky na nástenku
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