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 AKTIVIZUJÚCE METÓDY V EDUKÁCII V PREDŠKOLSKOM VEKU

 Učenie sa a rozvoj dieťaťa v materskej škole

 Hra je hlavná a formatívna aktivita detstva. Ak je iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľom je znakom procesu 

výučby v materskej škole. Proces výučby je interakciou medzi dieťaťom/deťmi, učiteľom a príslušným obsahom 

edukácie.

 Hra je z pohľadu didaktiky materskej školy efektívnou metódou, stratégiou, edukačným prostriedkom, ako 

i možnou formou učenia sa a rozvoja osobnosti dieťaťa a tiež učiteľovho vyučovania. Hru, ktorú využíva dieťa 

a učiteľ v procese výučby, nazývame didaktickou hrou. Hra má niekoľko funkcií: socializačnú, motivačnú, 

kognitívnu, kreatívnu, komunikatívnu a pod. Každá pedagogicko – didaktická aktivita je vo svojej podstate 

hra. Pedagogicko – didaktická aktivita – hra má a musí rozvíjať komplexne celú osobnosť dieťaťa. Hra je 

jedna z podmienok učenia sa.

 Deti potrebujú rozvíjať rôzne druhy vývinových a učebných stratégií podporujúcich ich učenia sa. Hra koordinuje 

sieť učebných stratégií tak, že ich spája, a tak má učenie pre dieťa zmysel.



 Vhodná sebamotivácia dieťaťa podporovaná motiváciou zvonku sa stáva aktivizujúcim prvkom, psychologickou 
prípravou procesu učenia sa. Dieťa sa prichádza každý deň do materskej školy hrať s niekým, niečím, na niečo atď. 
a nevie, že učiteľ prostredníctvom hier zámerne a nepriamo rozvíja celú jeho osobnosť. Úlohou učiteľa je navrhovať 
a ponúkať deťom široké spektrum hier (pedagogicko – didaktických aktivít).

 Učiteľ podporuje deti v získavaní kvalitných edukačných skúseností na základeprincípu zážitkového učenia sa 
a vyučovania. Tým je zámerne stimulované rozširovanie a skvalitňovanie dôležitých 
kompetencií, spôsobilostí na/pre niečo. Škola musí zabezpečovať možnosť bádať, skúmať, pátrať, manipulovať, 
učiniť vlastnú skúsenosť. A vlastná skúsenosť dieťaťa je neprenosná.

 Metóda ako prostriedok na dosiahnutie cieľa

 V súčasnej pedagogike a didaktike je dieťa chápané ako jedinec – subjekt s dôležitým potenciálom a ako autor 
vlastného učenia sa, ktorý je kompetentný (spôsobilý) vytvárať svoje poznanie a kompetentný ho 
adekvátne využívať. Skúsenosti sa postupne menia na poznatky. Pri dosahovaní svojich cieľov využíva svoje 
skúsenosti získané v mimoškolskom prostredí a z materskej školy dieťa získava kvalitatívne hodnotnejšie 
skúsenosti. Je kontaktované s príslušným obsahom edukácie, zámerným, cieleným a cieľavedomým edukačným 
pôsobením, kvalifikovanými zásahmi do jeho procesov učenia sa a rozvoja, vhodne zvolenými vybranými 
organizačnými formami, stratégiami a aplikovateľnými metódami. Proces výučby je priestor na kladenie otázok, 
hľadanie, pátranie, skúmanie, bádanie, produkovanie poznatkov s prevahou aktívnosti zo strany dieťaťa. Učiteľ je 
ponímanýako podporovateľ detskej tvorby poznania, sprostredkovateľ.

 J. Maňák (In: Obdržálek, 1993) definuje metódu ako koordinovaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných 
aktivít detí /žiakov, ktoré sú zamerané na dosahovanie cieľov edukácie. Dieťa, ako aj učiteľ, využívajú v rovnakom 
čase, v rovnakých činnostiach, za rovnakým účelom rovnakú metódu.



 Pedagogika a didaktika stavia v súčasnosti na metódach, ktoré sú postavené na riešení problémov. Riešenie 

problémov má dve roviny, racionálnu a tvorivú. To vyžaduje voľbu/výber zodpovedajúcich metód zo strany učiteľa, 

v ktorom zohľadní prirodzenosť učenia sa a rozvoja u detí. Metódy majú byť prispôsobované zvláštnostiam, 

špecifikám, osobitostiam dieťaťa v období detstva. V materskej škole má učenie sa a poznávanie pre dieťa 

rys aktívneho riešenia (učebných) problémova (učebných) situácií formou monitorovanej hry.

 Pojem aktivizácia znamená vzbudenie, vyvolanie činnosti a jej usmerňovanieu dieťaťa/žiaka/študenta 

v procese výučby v intenciách cieľov školy, spoločnosti, jedinca. Aktivizujúce metódy potom predstavujú také 

metódy, ktoré podporujú subjekt do činnosti. Možno hovoriť o dieťati ako aktívnom subjekte svojho učenia sa 

a rozvoja. Najprirodzenejšími metódami učenia sa a rozvoja dieťaťa vo veku do ôsmich rokov je metóda hrania 

(sa), metóda skúmania a bádania, metóda pozorovania, experimentovania, metóda diskutovania a pod.

 Najpoužívanejšie metódy výchovno – vzdelávacieho procesu

 Pod pojmom metóda sa rozumie systematická postupnosť činností smerujúcich k dosiahnutiu cieľa. Kritériom 

delenia metód je zdroj poznatkov. Podľa toho sa rozlišujú na : slovné, názorné a praktické metódy.

 Skupiny niektorých  klasických – tradičných metód



POUŽITÉ METÓDY: SLOVNÁ METÓDA-

MONOLOGICKÁ: ROZPRÁVANIE, 

VYSVETĽOVANIE



POUŽITÁ METÓDA: SLOVNÁ- DIALOGICKÁ, 

ROZHOVOR



SLOVNÁ METÓDA: PRÁCA S KNIHOU



NÁZORNÁ METÓDA: POZOROVANIE



Praktická metóda: analyticko- syntetická metóda



FORMY PRÁCE: INDIVIDUÁLNA FORMA



FORMA PRÁCE : SKUPINOVÁ



FORMA PRÁCE: FRONTÁLNA



METÓDA TVORIVEJ DRAMATIKY: HRA NA ŠARKANA



VŠEOBECNO- DIDAKTICKÁ METÓDA: 

REPRODUKTÍVNA METÓDA



POUŽITÉ BIBLIOGRAFICKÉ ODKAZY: 

Z.KNAPÍKOVÁ, D. KOSTRUB, M. 

MIŇOVÁ: AKTIVIZUJÚCE METÓDY A

FORMY PRÁCE UČITEĽKY MŠ. 

VYDAVATEĽSATVO : ROKUS PREŠOV

2002. 

ISCED 0, 2008.

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


