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Výchovný program 
PROSOCIÁLNY 

 
Metodický list 

 

Téma: Tvorivosť 
 

Aktivity Dotvorme obrázok. Predvádzame činnosti.  

Ciele Rozvoj tvorivosti, sebavedomia a sebaoceňovania. 

Pomôcky farby , papier, lepidlo a ďalšie výtvarné pomôcky 

Opis činnosti 

Úvod Tvorivosť je jedným z hlavných princípov výchovy. Tvorivosť je 

produkcia nových  a užitočných nápadov, myšlienok, činov. Je to proces, 

ktorý sa odohráva v človeku na základe spolupráce vonkajších 

a vnútorných podnetov. Tvorivosť sa rozvíja len ďalšou činnosťou 

a značne obohacuje osobnosť každého jedinca. Je základom sebaúcty, 

pretože prináša pocit uspokojenie z vlastnej činnosti, ale zvyšuje aj  

sebavedomie, pretože jej rozvíjaním človek spoznáva svoju jedinečnosť 

a kvalitu. Tvorivosť ide ruka v ruke so schopnosťou komunikovať, 

pretože podporuje sebavyjadrovanie.  

Schopnosť komunikovať vedie k úspešnosti. 

Tvorivosťou človek hodnotí sám seba, sám sebe je sudcom v tom, čo 

objavil. To čo človek vymyslí neoceňuje len on, ale nachádza ocenenie aj 

v najbližšom okolí.  

Priebeh práce 

 

Vlastnosť, po ktorej túži asi každý človek je tvorivosť.  Nechceme byť 
nudní vo svojich prejavoch, ani vo svojom živote. Túto vlastnosť však 
človek nezíska tak  že pokojne čaká. Je na to potrebný čas, podnetné 
prostredie a odvaha opúšťať zažité, ak nové je lepšie. Každý jedinec, 
každý z nás dokáže vymýšľať nové a zaujímavé veci. Prostredníctvom 
dnešných aktivít budeme aj my rozvíjať našu tvorivosť. Budeme hľadať 
nové a originálne nápady, riešenia a možnosti. 

Záver  V závere každej aktivity každá skupina prezentuje svoju prácu, 

nasleduje hodnotová reflexia. 

Poznámky Žiakom zdôrazníme, že nie všetci sú výtvarne nadaní, a že nie je 

dôležitá technika kreslenia, ale predovšetkým tvorivosť prejavov. 

Žiaci sa učia spolupracovať, tolerovať, prispôsobovať sa iným. 

Ukážu ako dokážu vymýšľať a pracovať s fantáziou. 
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Príloha 1 
Aktivita: Dotvorme obrázok 

 

Cieľ: Uvedomiť si vlastné tvorivé schopnosti i tvorivé schopnosti ostatných detí 

Pomôcky: hárok papiera s nakresleným prvkom pre každé dieťa, pastelky 

 

Postup: Učiteľ rozdá žiakom papiere s jednoduchým grafickým motívom 

 

 

a vyzve žiakov, aby obrázok dokreslili podľa toho, čo si pod ním predstavujú. Papier 

s motívom si môžu otočiť podľa vlastného zámeru.  

 

Podnety na skupinovú diskusiu: 

 Čo si uvidel na papieri? 

 Poradil si ľahko s dokreslením obrázka? 

 Máš z neho radosť?  

 Ktoré z obrázkov spolužiakov sa ti zapáčili? 

 Pridal by si k nim ešte niečo? 
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Príloha 2 
 

Aktivita: Predvádzame činnosti 

 

Cieľ: Uvedomiť si vlastné tvorivé schopnosti 

 

Postup: Žiaci sedia v kruhu. Učiteľ je v strede a hovorí: „Je noc. Všetci ľudia spia. Ako 

vyzerajú?“ Žiaci  v kruhu napodobňujú spiacich ľudí. Ležia alebo sedia, majú zavreté oči. 

Učiteľ potom povie inú situáciu, napr. sme pri vode, všetci plávame, sme v horách a nosíme 

ťažké batohy, sme hasiči a hasíme oheň, všetci šoférujeme. Náročnejším variantom je 

napodobňovanie povolaní: poštár, kuchár, učiteľ... 

  

Podnety na skupinovú diskusiu: 

 Bolo ťažké napodobniť nejakú situáciu? 

 Ako sa ti to podarilo? 

 Máš z toho radosť? 

 Ako si sa cítil? 

 


