
Workshopy: 

doc. PaedDr. Ivana Rochovská, PhD. – PaedDr. Dagmar Krupová 

Zážitkové spoznávanie umeleckých diel v materskej škole  

Anotácia: 

Workshop je zameraný na interpretáciu diel vizuálneho umenia. Možno ho nazvať ako výtvarná 

výchova aj pre nevýtvarníkov. Deti zažívajú radosť, keď skúmajú, aký odkaz ukryl umelec do 

svojho diela, a vzápätí, keď sa samy hrajú na umelcov. V rámci workshopu predstavíme 

overený projekt Umelci v materskej škole, v ktorom sa deti zážitkovými metódami 

oboznamovali s dielami významných slovenských aj svetových umelcov. Súčasťou budú aj 

tvorivé aktivity pre učiteľky. 

Ján Sládek 

Mozog a telo - vzrušujúce spojenie 

Anotácia: 

Brain Education / vzdelávací program pre spojenie tela a mozgu je celosvetovo uznávaný 

systém zameraný na efektívne využívanie nášho potenciálu ako i posilnenie tela a mysle a 

zlepšenie kognitívnych schopností. Systém BE v piatich krokoch napomôže vytvoriť nielen 

kreatívne a produktívne prostredie, ale samotným účastníkom pomôže vytvoriť pocit radosti, 

zdravia a šťastia. Vedeckým výskumom podložené výsledky v amerických školách poukazujú 

na zlepšenie všetkých hlavných skúmaných kritérií (emocionálne, správanie v skupine, 

kognitívne výsledky ako i pocity radosti a šťastia u účastníkov) a to nielen pre samotných 

žiakov ale i učiteľov. Systém je založený na aplikácii vhodných hier/cvičení do každodenných 

aktivít a programu tak, aby sme mohli zlepšiť konkrétnu činnosť mozgu - sústredenie, pamäť, 

kreativita, emocionálna pohoda a ďalšie. Aktuálne je možné program vyskúšať v ucelenej 60 

minútovej podobe. Program je určený nielen pre samotné deti ale aj ich učiteľov, ktorým dokáže 

pomôcť efektívnejšie a ľahšie pracovať so skupinou detí.  
 

PaedDr. Žaneta Gužíková 

Ako sa stať lepším človekom  

Anotácia: 

Workshop je zameraný na psychosociálnu oblasť dieťaťa s využitím výchovno- preventívneho 

programu s názvom Druhý krok. Vedie k lepšej spolupráci, ohľaduplnosti voči druhým, k 

ovládaniu svojich citov a  morálnemu riešeniu problémov. Znázornením situácií dosiahneme 

porozumenie svojim emóciám, dokážeme s nimi narábať a  konštruktívne riešiť sociálne 

situácie vo svojom živote.  
 

Mgr. Adriana Kováčová – Mgr. Janka Sýkorová – Mgr. Vladimír Fedorko, PhD. 

„TAKE ME OUT“ – ZOBER MA VON 

Anotácia:  

Vyrastali sme v dobe, kedy hra a pobyt vonku boli prirodzenou súčasťou nášho detstva. Dnes 

je všeobecne známe, že mnohé deti tráviť čas vonku možnosť nemajú. Oboznámte sa s 

programom plnohodnotného využívania pobytu vonku na podporu rozvoja osobnosti detí a 

objavte možnosti, ktoré ukrýva váš školský dvor či najbližšie okolie. Zoberte deti s nami von! 


