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Dráma vo výchove
Holistický prístup vo výchove s prvkami drámy
METÓDY DRÁMY A TECHNIKY DRÁMY
Metódy drámy sú prostriedky praktických činností a akcií vo výchovno- dramatickej práci.
Dramatická výchova je forma učenia a vyučovania cez SKÚSENOSTI v dramatickej tvorbe a
výraze.
Významnú metodologickú zložku vo svete je podporovať kolaboratívne a zážitkové učenie
(deti sa lepšie učia a pamätajú si, čo zažili).
Hlavnou úlohou je aktívne učenie stavia detí do konkrétnych problémových situácií, ktoré si
vyžadujú spoluprácu, výskum, skupinovú prácu.
Drámou u detí sa rozvíja kreativita, empatia, zodpovednosť, komunikačné schopnosti.

Činoherná práca s deťmi a mládežou má výchovný a terapeutický účel:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

riešenie konfliktov
mediácia konfliktov
praktizovanie asertívneho správania
rozvíjanie empatie
pozitívny prístup k rozvoju seba a iných
rešpektovanie rozmanitosti
rešpektovanie základných ľudských práv

NIE JE NUTNÉ, ABY SA DETI UČILI KONAŤ. Dramatická schopnosť je antropologická
črta, ktorá sa vyskytuje v ranom detstve ako symbolická hra a trvá až do dospelosti a potom
ako schopnosť prevziať rolu. Na tom nie je nič nezvyčajné. (K. Robinson)
Dramatická výchova si nekladie za jediný cieľ snahu o dramatické umenie alebo jeho ľahšie
pochopenie. Dramatická výchova predovšetkým vychováva pre život a je určená všetkým
deťom.
Dramatická činnosť nemá tendenciu zmaniť sa na divadelné predstavenie. Niekedy to môže
byť zážitok pre verejnosť, pre divákov.
Členovia skupiny ZDIEĽAJÚ PROBLÉMY, je to SNAHA A SPOKOJNOSŤ.

DETI SA AKTÍVNE ZÚČASTŇUJÚ KULTÚRY, TVORIA JU A HLAVNE
ŽIJÚ.
DRAMATICKÉ TECHNIKY / STRATÉGIE / KONVENCIE

KOMPLEXNÉ AKTIVITY = KAŽDODENNÉ NÁSTROJE ZAMERANÉ NA UČENIE

OSOBNÝ RAST, VEREJNÉ VYJADROVANIE, LIEČENIE. POMÁHAJÚ
PODPOROVAŤ VYJEDNÁVANIE, POROZUMENIE A TVORIVOSŤ
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-implikuje sa HRANIE ROLE

-Fyzické alebo intelektuálne activity
-Účastníci prevezmú úlohy

-realizuje sa OPAKOVANÍM
AKCIE

-Dodržujú pravidlá

-je to nácvik zručností

Súťaživý charakter
Rozvíjanie osobností

AKO SPRACOVAŤ DRÁMU - DRÁMU PRE POROZUMENIE
• každá procesná dráma je tvorená účastníkmi a vedúcim spoločne z toho
dôvodu, že účastníci môžu svojou účasťou výrazne ovplyvniť vývoj akcie,
• no zodpovednosť za celý priebeh stále padá na učiteľa, ten organizuje a
riadi dramatický proces,
• učiteľ procesnej drámy si musí byť vedomý toho, že pri tomto type práce
nikdy nesmie byť všetko vopred úplne naplánované,
• učiteľ dielne musí odpovedať na nasledujúce otázky
- aký druh príbehu a dramatického sveta tento proces dráma buduje
- aké nástroje a postupy použiť na budovanie príbehu
- akú skúsenosť a formu účasti chcete podporiť,
• učiteľ procesnej drámy musí mať jasne definovaný cieľ (napr. čeliť
problému, zažiť zážitok a pod.)

PRÍSTUP K SPRACOVANIU DRÁMY
• skupinová aktivita: HRA FIKTÍVNYCH POSTAV, PRIESTOROV,
SITUÁCIÍ A PRÍBEHOV
• spracúvanie rôznych obsahov alebo problémov (osobných, sociálnych,
medziľudských atď.)
• bezpečné prostredie
• možnosť zažiť hrané hranie rolí a improvizácia

• prerušenia a časté vstupy a výstupy z vymysleného sveta
• séria epizód
• čas strečingu a koncentrácia
• Dramatické hry majú DOHODNUTÝ RÁMEC(AKÚ ROLE HRÁME?ČO
UROBÍME?ZA AKÝM ÚČELOM?V AKÝCH VZŤAHOCH SME?)

VÝHODY DRÁMY VO VZDELÁVANÍ
-je to „Chôdza v topánkach iného“: Vžitie sa do úlohy inej postavy dáva deťom
príležitosť hrať sa a zažiť život inej postavy v pohodlnom a bezpečnom
prostredí.
Sebadôvera: Keď deti riskujú v edukačnej aktivite a pri výkonoch, naučia sa
dôverovať svojim nápadom a schopnostiam ako jednotlivcov.
KRITICKÉ MYSLENIE A RIEŠENIE PROBLÉMOV: Deti pracujúci v tomto
procese sa učia, ako komunikovať svoje myšlienky a pozerať sa na veci z
rôznych perspektív a formulovať svoje rozhodnutia. Predstavivosť a kreatívne
myslenie: prostredníctvom rozhodovania a tvorivého skúmania majú deti
možnosť hrať sa s nápaditými nápadmi.
SPOLUPRÁCA A SPOLUPRÁCA: Práca v skupinách s ostatnými rovesníkmi
umožňuje deťom spoločne diskutovať, nacvičovať a kombinovať kreatívne
nápady s rovesníkmi na rôznych úrovní.

DRAMATICKÉ HRY
Hra s balónmi
Cieľ: identifikuje niektoré hlásky mena z abecedy
pohybovať sa v priestore v dvojici s balónom
Počet hráčov: párny počet do dvojíc
Pomôcky: balóny
Postup: Na zemi sú pripravené balóny, na ktorých je napísaná prvá hláska z mena detí. Na každom
balóne sa nachádzajú 2 hlásky(pre dve deti jeden balón). Učiteľka povie:“ Balóny ja mám rád,
ktorýže je môj kamarát.“ A deti si hľadajú balón, kde sa nachádza ich začiatočná hláska z mena. Ak
sú deti mladšieho veku, môžeme napísať celé meno alebo nakresliť značku, akú má v MŠ.
Vytvoríme tak rôzne dvojice detí. Potom úlohou detí je premiestniť balón v dvojici bez použitia rúk
napr. hlavou, bruchom, chrbtom.
Poznámka: Na balón vždy treba vyberať detí podľa výšky a veku. Hru je vhodnú hrať vtedy, keď
deti poznajú hlásky svojho mena. V triede mladšieho veku môžu deti hľadať svoj balón podľa farby.

Zázračná vec
Cieľ: uplatniť vlastnú fantáziu
Pomôcky: predmet, ktorý chcete využiť v hre( napr. dáždnik, hudobné nástroje, hračky)
Postup: Deti sedia v kruhu a do stredu položíte predmet. Úlohou detí je premeniť predmet na inú
vec-rekvizitu, ako je určený. Napríklad. Dáždnik sme premenili na metlu, na ďalekohľad, plavidlo,
metlu, varechu. Deti využívajú fantáziu a tvorivosť.
Poznámka: Hra je určená pre všetky vekové skupiny. Predmet , ktorý chcete zmeniť, je ľubovoľný.
Môžete pripraviť podľa témy týždňa.. Napríklad my sme zeleninku pór premenili na trúbku,
tamburínu deti premenili na volant, na koleso.

Slečna Fridolína

Pomôcky: pieseň Fridolína, parochne, sukne, šaty pre tvorivú improvizáciu
Kniha: Derevjaniková A.: Hudobná výchova Hráme sa s hudbou
Cieľ: Hra je zameraná na sebavyjadrenie, rozvoj komunikácie, rozvoj detskej tvorivosti a fantázie.
Postup: Po vypočutí piesne, s deťmi vedieme rozhovor o Fridolíne.
Páči sa vám jej meno? Počuli ste už o takom mene? Ako vyzerala? Prečo išla upratovať do komína?
Aká bola, keď vyšla z komína? Ako sa cítila, keď v&šla z komína?
Po rozhovore deti dramaticky napodobňujú Fridolínu, môžu použiť parochne, oblečenie. Za
sprievodu hudby, deti pohybom znázorňujú počutú hudbu.

ZIP-ZAP-ZOP
Cieľ: Hra je zameraná na vyjadrenie vlastných pocitov a udržiavanie pozitívnych vzťahov v triede
Postup: Deti stoja v kruhu a držia sa za ruku. Na začiatku si dohodneme zašifrované slová:
„ Zip-zap-zop“ a vysvetlíme, čo znamenajú t. j. zip-zap-zop=mám ťa rád. Deti tak vlastné pocity. Úlohou
dieťaťa je najprv povedať zašifrované slovo a spojiť sa očným kontaktom s kamarátom, ktorému chce
vyjadriť kamarátsky vzťah. Úlohou dieťaťa, ktorému je poslané kamarátstvo, musí stisnúť ruky deťom
stojacimi vedľa neho a spolu predpažiť. Hra pokračuje, pokiaľ sa nevystriedajú všetky deti v kruhu.

My WAY
Cieľ: pohybovať sa na základe sluchovej percepcie na základe vopred dohodnutých zvukov a vzájomne
si dôverovať v hre
Postup: Deti vytvoria dvojice a jeden z nich si zaviaže oči šatkou. Úlohou dieťaťa je viesť kamaráta
v priestore na základe vopred dohodnutého znak. Môžu používať zvuky zvierat alebo zvuky dopravných
prostriedkov. Dieťa sa tak pohybuje po triede na základe sluchovej percepcie. Každá dvojica má jeden
dohodnutý zvuk.

Let s travel
Cieľ: uplatniť vlastnú fantáziu a dramatizáciou napodobniť predmet
Pomôcky: Ceruzky, blokový papier,
Postup: Deťom povieme, že cestujeme na inú planétu, pretože naša Zem je už plná ľudí a musíme sa
odsťahovať. Deti si môžu vziať len jednu vec so sebou. Najprv ju nakreslia na papier a potom ju budú
pohybom alebo zvukom dramatizovať. Úlohou ostatných detí je uhádnuť, čo si chce kamarát vziať na druhú
planétu.
Poznámka: Pred hrou si môžete vymyslieť meno inej planéty ,kde poletia a viesť rozhovor, ako bude
vyzerať nové miesto nášho bývania. Čo bude iné alebo rovnaké ,ako na zemi.
Obmena hry môže byť „ Cestujeme na výlet“, kde deti opäť kreslia a napodobňujú jednu vec, ktorú by
si vzali so sebou.

Sticky situation
Pomôcky: blokové lístky
Cieľ: vyjadrenie vzťahov v triede a poznať sám seba a kamaráta
Postup: Deti sedia v kruhu a na lístok si napíšu svoje meno. Po vyzvaní nalepia lístok kamarátovi na
chrbát. Potom sa spočíta, koľko má každý na chrbte nálepiek. Koľko lístkov dostal, toľko informácií musí
povedať o sebe.
Poznámka: Ak dieťa nemá žiadny lístok na chrbte, učiteľ sa ho spýta na informácie z jeho života. Tak
predídeme pocitu neúspechu u dieťaťa.

10 vecí spoločných v skupine
CieĽ: hľadať spoločné alebo rozdielne veci v skupine
Postup: Deti sa rozdelia do skupín podľa vlastného výberu( u nás sa rozdelili do 3 skupín). Vyzveme
deti ,aby hľadali spoločnú vec, znak alebo vlastnosť, ktorú má ich skupina( napr. v skupine sú len dievčatá,
majú biele ponožky). Na začiatok určujú ľubovoľný počet rovnakých vecí a potom im môže učiteľ zadať
presný počet. Na záver môžu vytvoriť jednu veľkú skupinu a hľadať spoločné veci. (ľudia, sme v MŠ, máme
všetci papuče..)Deti si uvedomujú vlastnú jedinečnosť, ale aj význam spolupráce v skupine

Popletené mená
Cieľ: cez sluchovú a zrakovú percepciu určiť slovo
Pomôcky: kartičky s menami, ktoré sú napísané odzadu( napr. Janko- OKNAJ)
Postup: Deti sedia v kruhu a učiteľka nahlas prečíta meno odzadu , aj viackrát. Úlohou detí je
identifikovať meno správne. Dôležité je najprv určiť hlásku na konci slova, a potom určiť, koho meno
je vyslovené.
Postupne môžete zaradiť aj rozprávku s popletenými slovami.
„Ako dedko ťahal repku“- v tejto rozprávke znejú slová jednoducho( babka-AKBAB, dedko-AKDED,
mačka-AKČAM, pes-SEP, myš-ŠYM)

