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Vymedzenie pojmu hra a hrová činnosť

Hra v živote dieťaťa je:

• najprirodzenejšia činnosť, prostredníctvom ktorej     
absorbuje do vlastného vedomia obrovské množstvo 
poznatkov, podnetov, skúseností, 

• prostriedkom, ako dieťa môže vyjadriť vlastné vnútorné 
pocity, postoje, vlastné kompetencie a dať ich najavo 
okoliu.

Hry a hrové činnosti:

• spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové 
aktivity, ich súčasťou sú plánované edukačné aktivity,

• môžu sa opakovať 2-3 krát dopoludnia a popoludní.



Hra dieťaťa v predprimárnom veku sa vyznačuje:
• spontánnosťou
• samoúčelovosťou – motívom hry nie je výsledok, ale 
samotný proces hry
•  symboličnosťou – dieťa v hre vykonáva také úkony, ktoré 
vyabstrahovalo zo skutočnej činnosti dospelých
• tvorivosťou.

V edukácii dieťaťa sa hra uplatňuje ako: 
• forma organizácie života,
•  prostriedok,
•  metóda.



Hra je forma a kľúčová metóda schopná rozvíjať a využiť 

edukačný potenciál a možnosti detí a zvýšiť ich

kompetencie v relatívne limitovanom časovom priestore

Proces riadenia hier 
obsahuje

2.organizovanie

3.motivovanie

4.vedenie

5.vyhodnocovanie

6.kontrolu
(spätnú väzbu)

1.plánovanie



Pohybová hra – Na remeselníkov

Názov hry: Na remeselníkov

Vzdelávacia oblasť: Perceptuálno-motorická, 

Tematický okruh: Ja som, 

Obsahový celok: Ľudia a ich práca

Týždenná téma: Ako pracujú rodičia

Forma: skupinová

Remeselníci pri práci



Čo sledujeme:
- pravidlá, rešpektovanie a spoluprácu pri hre,

- nadväzovanie kontaktov v hre,

- zaujímanie roly - vedúcej, rovnocennej, podradenej,

- tvorivosť v hre,

- správanie sa v hre,

- záujem o hru,

- sústredenie sa v hre,

- schopnosť spoznávať a pomenovať jednotlivé profesie.

V jednej hre je obrovské množstvo cieľov, ktoré sledujeme.



Hry a hrové činnosti v našej MŠ

VŠ: Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať 
ostatných.
VVC/VRÚ: Pri pohybovej hre na remeselníkov dodržiavať pravidlá hry, 
spolupracovať v nej a rešpektovať ostatné deti.
Úloha: Podnecovať predstavivosť symbolickým pohybovým 
naznačením a stvárnením pracovnej profesie.

Edukačné pravidlo:                                    
• vybrať remeselníka vyčítankou,
• napodobňovať pohyby bez slov,
• dieťa, ktoré uhádne remeslo, stáva sa 
remeselníkom.

Edukačný materiál: obrázky rôznych remesiel,
plášte a doplnky

Ukážeme si „ako na to“



 Rozpracovanie zrealizovanej pohybovej aktivity



 Motivácia: V triede na koberci, na základe 

 vlastných skúsenosti a priameho pozorovania 

 ľudských činností rozprávajú o profesii rodičov. 

 Rozcvičenie celého tela: Znázorňovali 

 padanie lístia zo stromov na zem, 

 kolísanie stromov.

„Aké remeslá už poznáme“



EXPOZÍCIA: Jedno z detí ukazuje remeslo, 

ostatné opakujú pohyb a hádajú názov remesla.

FIXÁCIA A REFLEXIA: Samostatne hodnotili 

svoje činnosti, ktoré vykonávali, porovnávali a 

dedukovali , ako a čím ich mohli ešte 

dotvoriť, čo bolo jednoduché a čo ťažké. 

Pochválila som ich a povzbudila.

„Opakujte po mne“

„Ako naši rodičia“

Takto si vyhodnocovali hru. Na magnetickú tabuľu 

pripínali hviezdičky tie deti, ktorým sa hra páčila
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Ďakujem za pozornosť!


