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Dramatická výchova v MŠ je jedným z prostriedkov, ktorý napomáha uplatňovať
základné požiadavky edukačného prostredia materskej školy, a to vzhľadom k rámcovému
vzdelávaciemu programu pre predškolské vzdelávanie. Deti predškolského veku sa učia
predovšetkým na základe interakcie so skupinou a vlastných prežitých skúseností. Je tu dôraz
na komunikatívnosť a sebavyjadrenie. Dramatická výchova dáva dieťaťu príležitosť pre
detskú interpretáciu sveta a uvedomenie si, že skutočnosť sa dá meniť, nové správanie je
možné produkovať aj v bežnom živote. Dramatická výchova môže byť so svojou filozofiou,
cieľmi, obsahom a metódami uceleným výchovným systémom.
Jedným z najväčších kladov dramatickej výchovy je, že deti sa učia pracovať so
svojím hlasom, silou, dychom, tempom reči, artikuláciou, melódiou a rytmom. Poznávajú
detskú literatúru našich slovenských spisovateľov (Hevier, Janovic, Válek a pod.). V ľudovej
slovesnosti, v detských riekankách a prekáračkách vnímajú rytmus, melódiu, slovné hračky
i vtip. Učia sa v kolektíve spolupracovať, vzájomne komunikovať, prežívať texty
a vyjadrovať sa verbálne a neverbálne prostredníctvom používania mimiky a gest. Ďalšie
pozitíva, ktoré prináša práca s deťmi v dramatickom krúžku, je odbúranie komunikačnej
ostýchavosti a práca s trémou.
Dramatická výchova je osobnostnou a sociálnou výchovou. K rozvoju osobnosti dieťaťa
dochádza cez komunikáciu a interakcie. Vychádzať z potrieb dieťaťa, ponúknuť dramatickú hru,

v ktorej majú deti radosť z premeny skutočnosti, radosť z úspechu (každé stvárnenie je
hodnotené pozitívne), byť sám sebou v roli, spolupracovať s inými, cítiť spolupatričnosť, to
môžu byť základy rozvíjania osobnosti dieťaťa.
Prostredníctvom

dramatickej

výchovy

môžeme

smerovať

k ideálu

výchovy

a vzdelávania, ktorým je dobrý, múdry, aktívny, šťastný a zodpovedný človek. Východisko je
v jedinečnosti dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Mottom nášho krúžku je: „Úsmev je najkratšia vzdialenosť medzi ľuďmi.“ (V.Borge)

Plán činnosti krúžku - Dramaticky krúžok „ÚSMEV“
Cieľ krúžku: Rozvíjať jazykový prejav a dramatické vyjadrovanie svojich predstáv
v divadelných scénkach. Zdramatizovať rozprávky, pripraviť pásmo k rôznym príležitostiam
(Vianočná besiedka, Deň matiek...) Aktívnou formou pomocou hry, naučiť deti ako správne
tvoriť hlas, zrozumiteľne rozprávať, smelo sa pohybovať po javisku a dať voľný chod svojim
tvorivým myšlienkam a nápadom. Zvýšiť úroveň poznatkov detí v oblasti literatúry.
Čas konania krúžku: Štvrtok 1300 – 1345
Miesto konania krúžku: V. trieda
Vedie učiteľka: Bc. Adamuščinová
Vekové zloženie detí: 5 – 6 ročné
Počet deti v krúžku: 8 stálych členov, 2 náhradníci
Materiálno-technické zabezpečenie: Pomôcky materskej školy, odborná a detská literatúra,
divadlo, kostýmy, bábky, maňušky a pod.

