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Výchovný program 
PROSOCIÁLNY 

 
Metodický list 

 

Téma: Vyjadrenie a komunikácia citov 
 

Aktivity Obliekanie. Tri obláčiky 

Ciele Vedieť identifikovať, pomenovať a vyjadriť svoje city. Naučiť sa 

prisudzovať pozitívne vlastnosti iným. 

Pomôcky farby , papier, lepiaca páska a ďalšie výtvarné pomôcky 

Opis činnosti 

Úvod Emocionalita je súčasťou vyučovacieho procesu. Je súčasťou tak 

výkonu žiaka ako aj učiteľa. City charakterizujú atmosféru 

vyučovacích hodín, vzťah žiaka k učiteľovi, vzťah žiaka k žiakovi. 

Dôležitou úlohou školy je výchova citovo zrelého nie len 

múdreho mladého človeka. Pozitívny vzťah k sebe samému a 

poznanie vlastnej hodnoty, schopnosť realisticky a pravdivo 

vnímať svet, bez prikrášlení a bez predsudkov, to si vyžaduje 

zrelú osobnosť.    

Priebeh práce 

 

Na naše emócie má vplyv množstvo rozličných faktorov. Emócie 

zase spätne vplývajú na náš organizmus a na naše správanie, či 

reakcie voči okoliu k ľuďom, situáciám, veciam. Základom 

komunikácie je naučiť sa poznať, pomenovať a vyjadrovať city. 

City vyjadrujeme prostredníctvom všetkých neverbálnych 

prejavov, ovplyvňujú naše dýchanie, srdce, zblednutie či 

sčervenanie. Môžu pôsobiť negatívne, oslabiť nás, ale môžu nás 

aj posilniť.  

Na dnešnom stretnutí budeme bližšie spoznávať svoje city, ale aj 

city iných. City sú vlastné len človeku, obohacujú a skrášľujú nám 

život. 

Žiakov rozdelíme do skupín a pracujeme na aktivitách. 

Aktivita: Obliekanie 

Aktivita: Tri obláčiky 

Viď   Príloha 1, 2 
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Záver  V závere každej aktivity každá skupina prezentuje svoju prácu, 

nasleduje hodnotová reflexia. 

Poznámky Žiakom zdôrazníme, že nemajú nikoho zosmiešňovať, ide o 

bombardovanie pozitívnymi vlastnosťami. Žiaci sa veľmi pobavili 

pri zhotovovaní oblekov. Počas aktivity sa vytvorila príjemná 

atmosféra, ktorá následne ovplyvnila nasledujúcu aktivitu, keďže 

väčšina žiakov kreslila do obláčikov pozitívne emócie. V závere 

žiaci skonštatovali, že ich veľmi potešilo pozitívne hodnotenie. 
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Príloha 1 

 

Aktivita: Obliekanie 

 

Cieľ: Vytvárať priaznivé prostredie prostredníctvom pozitívneho ocenenia druhého. 

Pomôcky: prúžky papiera, farbičky, lepiaca páska 

 

Postup: Zamyslite sa nad spolužiakmi okolo seba a nad tým čo o sebe navzájom viete. 

Žiakov rozdelíme do skupín po štyroch. Každá skupina dostane prúžky papiera(toľko, aby 

každý žiak mohol napísať dva prúžky pre každého člena skupiny) Každý žiak napíše dve 

kladné vlastnosti, dve veci, ktoré sa im na žiakoch z ich skupiny páčia, alebo ktoré obdivujú, 

napr. máš pekné vlasy, pekne kreslíš a pod. 

Napísané prúžky nalepia lepiacou páskou na tú osobu v skupine, ktorej tieto vlastnosti patria. 

 

Podnety na skupinovú diskusiu:   

 Ako sa vám páčil experiment? 

 Ako ste sa  v takomto obleku cítili? 

 Bolo ťažké prísť na niečo pekné, čo by sme mohli o druhom napísať? 

 Ako sa cítite teraz? 
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Príloha 2 
 

Aktivita: Tri obláčiky 

 

Cieľ: Žiaci dostanú šancu všímať si city iných, ale aj lepšie si uvedomiť vlastné pocity 

Pomôcky: farbičky, papier 

 

Postup: Na tabuľu napíšeme zopár vlastností, napríklad: sklamaný, šťastný, spokojný, 

zlostný. Je to normálne, každý deň v nás môžu prevládať iné city. Tak ako sa cítime, tak aj 

vnímame okolitý svet, ľudí Ak prevládajú pozitívne emócie, aj horšie veci vnímame 

a prijímame ľahšie a javia sa nám ako menej zlé. V prípade, že v nás prevládajú negatívne 

emócie, aj malé problémy nám pripadajú neriešiteľné a deň je čierny. 

Požiadame žiakov, aby do obláčikov zapísali svoje pocity a vymaľovali ich farbou 

prislúchajúcou ich pocitom 

 

Podnety na skupinovú diskusiu:   

 Ako sa vám páčil experiment? 

 Ako ste sa cítili? 

 Ako sa cítite teraz? 

 Čo by ste chceli ešte povedať? 

 

 


