VZDELÁVANIE K MEDIÁLNYM KOMPETENCIÁM
PRE UČITEĽKY V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

INTERAKTÍVNA PRÍRUČKA PRE MEDIÁLNU VÝCHOVU
V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ

Projekt- Kit@:
Detské svety sú mediálne svety.
Aby si deti uvedomili užitočnosť a pôsobenie médií, potrebujeme takých odborníkov
v predprimárnom vzdelávaní1, ktorí majú praktické poznatky o mediálnej výchove a
sú schopní implementovať ich do svojej pedagogickej práce s deťmi.
Cieľom projektu je implementácia inovatívnych riešení pre rozvoj mediálnych
pedagogických kompetencií s využitím digitálnych médií a podpora mediálnej
gramotnosti u detí.
Odborníci v oblasti predprimárneho vzdelávania potrebujú praktické rady ohľadom
mediálnej výchovy a konkrétne praktické príklady na každodennú prácu s deťmi.
Koncept školenia vo forme interaktívnej modulárnej príručky vznikol v rámci
projektu Erasmus + Kit@. Tím spolupracujúcich odborníkov z piatich európskych
krajín (Kit@ Konzorcium) pomohol zostaviť a preskúmať obsah tohto vzdelávacieho
kurzu o mediálnej výchove. Príručku dopĺňa online výučbová platforma, príklady
praktických aplikácií a nedávna štúdia o situácii pedagógov v oblasti mediálnej výchovy
v krajinách zúčastnených partnerov2.
Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke projektu: http://kita-project.eu.

1

V medzinárodnom kontexte je vzdelávanie detí od narodenia až po vstup do základnej školy
označované ako vzdelávanie v ranom detstve. Podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED sú
vzdelávacie programy pre tieto deti označené ako úroveň ISCED 0. Na úrovni ISCED 0 ďalej
rozlišujeme dve kategórie vzdelávacích programov. Kategória 01 patrí vzdelávaniu detí od
0 do 2 rokov. Kategória 02 prináleží vzdelávaniu detí od 3 rokov po začiatok nástupu detí na
primárne vzdelávanie. Keďže vzdelávanie detí vo veku od 3 do 6 rokov v Slovenskej republike
prevažne zabezpečujú materské školy, v texte interaktívnej príručky odkazujeme na učiteľky
materských škôl a na materské školy. V každom prípade je príručka určená všetkým
odborníkom, ktorí pracujú s deťmi vo veku od 3 do 6 rokov aj v iných inštitúciách a
zariadeniach ranej starostlivosti ako je materská škola.
V Slovenskej republike je v materských školách prevaha učiteliek, z tohto dôvodu v texte
neodkazujeme na učiteľov materských škôl. Nechceme ignorovať skutočnosť, že aj muži
začínajú nachádzať uplatnenie v tejto profesii, avšak toto rozhodnutie sme urobili len
z dôvodu zabezpečenia prehľadnosti textu.
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Úvod
Deti dnes vyrastajú v mediálnom svete a zažívajú prítomnosť (digitálnych) médií vo
svojom spoločenskom a rodinnom prostredí ako niečo bežné. Napodobňujú dospelých
pri narábaní s médiami, pozorujú a prenášajú videné do svojich vzorcov správania.
Deti zvyčajne používajú médiá úplne prirodzene, bezstarostne a intuitívne. Často však
veľmi rýchlo pochopia, ako sa technické zariadenia obsluhujú, čo si dospelí často
zamieňajú s kompetentným používaním médií. Deti sa však musia naučiť vyberať si
vhodné médiá a nahliadať na ne kriticky, musia mať možnosť o médiách hovoriť.
V záplave médií, ktorá sa k nim dostáva, potrebujú pomoc dospelých s ich správnym
používaním. Preto je dôležité začať podporovať mediálnu gramotnosť už u mladších
detí a učiť ich zodpovednému a kritickému prístupu k médiám.
Deti používajú médiá s nadšením. Rôzne médiá a mediálny obsah prebúdzajú u nich
zvedavosť, uspokojujú ich hlad po vedomostiach a poskytujú im množstvo informácií.
Médiá preto ponúkajú deťom ďalšiu možnosť prístupu k svetu a pomoc v orientácii
v ňom. Špeciálne mediálne projekty môžu u detí podporiť ich rozvojové možnosti,
umožnia im hlbšie preniknutie do rôznorodých tém. Pri aktívnom a kreatívnom
využití médií si deti môžu nielen rozšíriť záber svojich aktivít, ale môžu spoznávať aj
samotnú tvorbu mediálnych produktov. Samozrejme, tieto cesty neotvára len samotná
práca s médiami. Detské vnímanie, chápanie a používanie médií by mal vždy
sprevádzať niekto dospelý, aby im pomáhal vytvárať zmysluplný kontext.
Materské školy môžu podporovať deti pri posilňovaní mediálnej gramotnosti a
využívaní médií a poskytnúť im prvotný základ pre ich kreatívne, produktívne a
zmysluplné využívanie.
Vo vedeckých a spoločenských diskusiách existujú veľmi rozdielne prístupy
k narábaniu a využívaniu médií v predprimárnom vzdelávaní. Odlišný je pohľad na
vplyv médií na deti, aj keď existuje zhoda v tom, že médiá sú súčasťou každodenného
života detí. Jeden prístup sa snaží ochrániť deti pred mediálnymi vplyvmi do najväčšej
možnej miery, a preto by podľa neho mali MŠ deti pred médiami chrániť. Iný prístup
považuje za nevyhnutnosť včasné a udržateľné narábanie s médiami a ich obsahom.
Obe stanoviská sú určite opodstatnené. No kým konzervatívny a ochranársky prístup
bráni deťom v získavaní dôležitých mediálnych skúseností, príliš angažovaný a
optimistický prístup často zanedbáva adekvátne riešenie existujúcich rizík. Pri
využívaní médií v predprimárnom vzdelávaní je dôležité nájsť vhodný kompromis.
Na jednej strane by sa mali prijať preventívne a regulačné opatrenia na zamedzenie
možných rizík. Na druhej strane by mali mať mladšie deti možnosť získavať vlastné
mediálne skúsenosti podľa stupňa svojho vývinu, pričom by ich mali pri tom
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sprevádzať dospelí. Oba prípady si vyžadujú preskúmanie témy médií. Ak budú deti
zapojené, posilní sa tým aj ich mediálna gramotnosť.
Účelom tejto interaktívnej modulárnej príručky je dosiahnuť rovnováhu medzi týmito
dvoma postojmi pri narábaní s médiami v predprimárnom vzdelávaní. Prezentujeme
v nej k deťom priateľské a aktuálne spôsoby posilňovania mediálnej gramotnosti.
Nasledujúca kapitola začína stručným prehľadom obsahu a štruktúry príručky.
Obsahuje aj niekoľko užívateľských tipov.

Úvod
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Štruktúra a odporúčania na použitie
Táto príručka ponúka učiteľkám v predprimárnom vzdelávaní flexibilnú a
individuálnu koncepciu v oblasti mediálnej výchovy. Je určená odborníkom
v predprimárnom vzdelávaní, ktorí pracujú s deťmi vo veku od troch do šiestich
rokov. Tento vzdelávací program môžu využívať úplní začiatočníci, ale aj tí, ktorí
patria v oblasti mediálnej výchovy k pokročilým.
Štruktúra vzdelávania vo forme interaktívnej príručky je modulárna. To znamená, že
každá téma z oblasti mediálnej výchovy pre deti predškolského veku predstavuje
jeden kompaktný celok – modul. Obsahuje spolu deväť modulov, teda deväť
tematických oblastí, ktorými je možné prechádzať postupne v stanovenom poradí
alebo flexibilne, v závislosti od záujmu učiteliek a ich predchádzajúcich skúseností.
Deväť modulov je rozdelených podľa obsahu a logiky takto:
Moduly 1 a 2 poskytujú vo všeobecnosti základné vedomosti o mediálnej výchove a o
nových mediálnych technológiách.


Modul 1 – Základný modul mediálnej gramotnosti
Modul 1 poskytuje základné poznatky o význame mediálnej gramotnosti
v predprimárnom vzdelávaní. Sú tu predstavené prvotné prístupy k mediálnej

výchove v materských školách a zariadeniach ranej starostlivosti. Patrí k nim
napríklad Koncepcia mediálnej gramotnosti Dietra Baackeho, prehľad toho, prečo
sa mediálna výchova v predprimárnom vzdelávaní považuje za dôležitú,
nahliadnutie do právnych rámcov, či návrhy na dobrú spoluprácu s rodičmi.


Modul 2 – Základné poznatky o nových mediálnych technológiách
V tomto module vám predstavíme najdôležitejšie základy nových mediálnych
technológií. Je zameraný predovšetkým na ľudí, ktorí nemajú žiadne alebo
majú len nízke vedomosti o počítačoch. Odporúčame vám použiť modul 2 na
zopakovanie si vedomostí. Nájdete tu odkazy na používanie nových
mediálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Stručne sa v ňom
venujeme aj používaniu tabletu v materskej škole a v zariadeniach ranej
starostlivosti .

Moduly 3, 4 a 5 sa zaoberajú detským mediálnym svetom vo všeobecnosti a
mediálnymi témami, ktoré ovplyvňujú najmä deti, ako sú napríklad mediálni
hrdinovia alebo reklama . To sú témy, o ktorých sa dá s deťmi v rámci
predprimárneho vzdelávania diskutovať bez použitia (digitálnych) médií.

Základný rámec mediálnej gramotnosti
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Modul 3 – Náhľady do mediálneho sveta raného detstva
Modul 3 poskytuje pohľady do mediálneho sveta raného detstva. Predstavujeme

v ňom mediálne zariadenia v domácnostiach s ktorými sa deti stretávajú,
diskutujeme o rôznych typoch médií i o tom, ako ich deti vnímajú. Ďalej ukazujeme,
ktoré mediálne skúsenosti môžu byť pre deti zaťažujúce a aké vlastnosti médií treba
zvažovať pri ich výbere pre deti.


Modul 4 – Hrdinovia z médií
Modul osvetľuje detský svet mediálnych hrdinov a ich funkciu spoločníkov detí.
Okrem iného sa zaoberá tým, ako môžu hrdinovia z médií napomáhať deťom
orientovať sa v živote. Navyše sa tu rieši aj vzťah medzi fiktívnymi a reálnymi
hrdinskými vzormi.



Modul 5 – Reklama
Modul 5 informuje o svete reklamy a ukazuje, ako reklama oslovuje deti. Venuje
sa rôznym reklamným médiám a formám a ukazuje, že aj mladšie deti dokážu
rozpoznávať reklamu. Čiastočne uvádza do právneho rámca.

Moduly 6, 7, 8 a 9 predstavujú špeciálne stratégie tvorivého, produktívneho
a zmysluplného využívania médií deťmi predškolského veku v materských školách
(MŠ). Každý modul sa týka každodenného života v MŠ a ukazuje nielen možnosti
využitia médií v tomto prostredí, ale aj ich výhody a príležitosti na vzdelávanie a
rozvoj, ktoré poskytujú.


Modul 6 – Fotografia
V module 6 sú prezentované pedagogické postupy práce s fotografiou vo vzťahu
ku každodennej praxi. Predstavíme si dôležité základy práce s fotografiou, ako aj
aplikáciu App Pic Collage.



Modul 7 – Stop motion a video
V module 7 sú prezentované pedagogické postupy práce s technikou Stop
Motion a videom vo vzťahu ku každodennej praxi. Vysvetľuje sa v ňom, čo
rozumieme pod pojmom stop motion film. Priblížime vám v ňom aj aplikácie
Stop Motion Studio a program Windows Movie Maker.



Modul 8 – Audio
V module 8 sú prezentované pedagogické postupy práce so zvukom vo vzťahu
ku každodennej praxi v predprimárnom vzdelávaní. Zoznámime vás s
dôležitými základmi práce so zvukom v programe Audacity.
Základný rámec mediálnej gramotnosti
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Modul 9 – Kódovanie
Modul 9 sa zaoberá programovaním, alebo inak povedané návrhmi štruktúr
programovania s použitím jednoduchých zdrojov a tém. Sú v ňom vytvorené
jasné prepojenia s každodenným životom v MŠ. Modul vysvetľuje i fungovanie
aplikácie ScratchJr.

Niektoré pojmy odkazujú na iné časti príručky alebo na externé webové stránky. Tieto
pojmy preto nebudeme vysvetľovať viackrát, aj keď sa nechystáte študovať všetky
moduly. Externé stránky umožňujú získať poznatky, ktoré presahujú obsah
prezentovaný v tejto príručke. Zabezpečuje to individuálny, flexibilný a interaktívny
spôsob učenia. Aby sme zohľadnili aj prax, Mária, učiteľka v materskej škole, nám
poskytne tipy, kde a ako je možné aplikovať obsah príručky v každodennej praxi.

Ahoj. Volám sa Mária. Mám 28 rokov a som učiteľka v materskej škole v malom meste.
Mám na starosti skupinu detí vo veku od troch do šiestich rokov. Spolu s deťmi v našej
materskej škole už niekoľko rokov produktívne a tvorivo využívame médiá.
Rada by som sa s vami podelila o moje praktické znalosti. Dúfam, že vás budem
inšpirovať vo vašej práci.
Budem rada, ak tiež objavíte, aké zmysluplné môže byť využívanie digitálnych médií
v predprimárnom vzdelávaní.

Základný rámec mediálnej gramotnosti
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Téma mediálnej výchovy v rámci tejto koncepcie vzdelávania je nezávislá od
učebných plánov a kurikula. Mediálna výchova sa považuje za prierezovú tému, ktorú
je možné využiť vo všetkých disciplínach a pri všetkých vzdelávacích cieľoch.

Môj tip: Prosím, pozorne si prečítajte, čo hovorí o mediálnej výchove vaše kurikulum
a zvážte, ako môžete pomocou tohto vzdelávania dosiahnuť vaše vzdelávacie ciele
a zároveň obohatiť koncepciu vašej MŠ.

Základný rámec mediálnej gramotnosti
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E-learningový portál Kit@:
Obsah tejto príručky sa nachádza aj na portáli Kit@ e-learning. Všetky moduly sú
prezentované vo výučbovom prostredí a sú doplnené o interaktívne cvičenia. Na
záver si môžete spraviť test z obsahu všetkých modulov a získať tak osvedčenie o
účasti na tomto vzdelávaní.
Praktické príručky:
Táto príručka a platforma e-vzdelávania prepájajú moduly 3 až 9 s vhodnými
praktickými príkladmi a pracovnými nástrojmi, ktoré môžete využiť ako podnety pre
vlastnú pedagogickú prácu. Odporúčame prispôsobiť obsah, metódy a časový rámec
vašim požiadavkám. Čím individuálnejšie sa na jednotlivých príkladoch pracuje, tým
úspešnejšie sa mediálna výchova môže uplatniť v každodennej praxi.
Odporúčania na používanie:
Tento interaktívny a modulárny vzdelávací program je možné absolvovať pomocou
príručky na platforme Kit@ e-learning alebo kombináciou oboch. Moduly môžete
používať jednotlivo v súkromí či po dohode v MŠ. Na moduloch však môžete pracovať
aj spoločne s kolegami, prípadne sa môžu zapojiť iní zamestnanci školy. Pár kolegov
sa môže zaoberať jedným modulom a potom ho môžu odprezentovať iným kolegom
v rámci vopred dohodnutého stretnutia. Týmto spôsobom je možné vymieňať si
názory a overiť v praxi ponúkané aktivity. Kurz podporuje vzdelávanie v komunite a
umožní vám zostaviť individuálny a individuálne štruktúrovaný vzdelávací plán
prispôsobený potrebám a podmienkam vašej MŠ.

Prajeme vám veľa radosti a úspechov pri absolvovaní vzdelávania Kit@. Teší nás,
že sa v predprimárnom vzdelávaní venujete téme mediálnej výchovy, čím
získavate ďalšiu dôležitú odbornú kvalifikáciu.

Základný rámec mediálnej gramotnosti

15

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

Modul 1 – Základný rámec mediálnej gramotnosti
Modul 1 predstavuje základy cieľavedomého a kritického narábania s médiami.
Ukazuje, ako možno integrovať mediálny obsah do každodenných vzdelávacích
procesov v predprimárnom vzdelávaní spôsobom, ktorý je primeraný vývinu a
životnému štýlu detí. Obsahuje základné informácie o mediálnom vzdelávaní detí
predškolského veku, ako aj informácie o právnom rámci pre prácu s médiami.
V kapitole Partnerstvo s rodičmi sa nachádzajú informácie o spolupráci medzi
materskou školu a rodičmi v oblasti médií a mediálnej gramotnosti.

1. Čo je to mediálna gramotnosť?
Mediálna pedagogika je subdisciplína pedagogiky. Hrá čoraz dôležitejšiu úlohu a
neustále sa rozvíja, pretože technológie digitálnej komunikácie prenikajú takmer do
všetkých oblastí nášho života. Mediálna pedagogika sa zaoberá médiami a ich
pedagogickým významom vo vzdelávaní, voľnom čase a v práci . Analyzuje, ktoré
funkcie a úlohy preberajú médiá v našej spoločnosti a skúma, ako s nimi narábame.
Mediálna pedagogika sa okrem toho zameriava na vplyv médií na nás ľudí, vyvíja
koncepty zmysluplného využívania médií v pedagogickej práci a definuje ciele, ktoré
sa majú týmto spôsobom dosiahnuť. Primárnym cieľom mediálnej pedagogickej práce
je vždy sprostredkovanie alebo rozvoj mediálnej gramotnosti.
Mediálna gramotnosť je veľmi široký pojem, pre ktorý existuje množstvo definícií.
v niektorých prípadoch sa objavuje pohľad obmedzený na technické aspekty
mediálnej gramotnosti. Tento pohľad však nezodpovedá mnohorozmernosti tohto
konceptu, pretože mediálna gramotnosť zahŕňa oveľa viac než len technické zručnosti
potrebné na ovládanie a používanie médií. Ide skôr o bezpečné, vedomé a svedomité
zaobchádzanie s médiami. Mediálna gramotnosť si preto vyžaduje množstvo
zručností a schopností.
Koncept mediálnej gramotnosti zaviedol v Nemecku v roku 1973 učiteľ a mediálny
pedagóg Dieter Baacke, ktorý videl mediálnu gramotnosť ako súčasť komplexnej
komunikačnej kompetencie, ktorá je v priemyselnej a technicky organizovanej
spoločnosti veľmi ovplyvnená médiami. Koncept Dietera Baackeho trvalo ovplyvnil
diskusiu o mediálnej gramotnosti. Definoval štyri oblasti mediálnej gramotnosti:
znalosť médií, kritiku médií, využívanie médií a dizajn médií.
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Graf 1 Baackeho definícia mediálnej gramotnosti

Podľa Baackeho nepreberá mediálne gramotný človek mediálny obsah bez otázok, ale
neustále ho kriticky spochybňuje a kontroluje so zreteľom na sociálne a etické aspekty.
Skúma účinky médií a uvedomuje si ich funkcie a zámery (kritika médií). Mediálne
gramotný človek má okrem toho základné technické znalosti a dokáže ovládať rôzne
médiá (znalosť médií). Človek môže používať mediálny obsah a služby (napr. hrať
počítačovú hru alebo pozerať DVD), ale zostáva zodpovedný a nezávislý (využívanie
médií). Napokon, mediálne gramotný človek používa médiá ako nástroj na tvorivú
prácu alebo na dizajn vlastných mediálnych produktov a využíva ich ako
komunikačný prostriedok na vyjadrenie vlastných nápadov (dizajn médií).
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Môj tip: Mediálna gramotnosť sa stala v našej progresívnej spoločnosti kľúčovou
kompetenciou. Užívateľovi umožňuje komunikovať so svojím prostredím a konať
a vyjadrovať sa, tak, ako je potrebné. Ak je cieľom vzdelávania výchova nezávislej
a zodpovednej osoby, musíme do vzdelávania zahrnúť aj diskusiu o médiách.

V kontexte mediálnej výchovy sa preto objavili snahy o jej implementáciu do praxe aj
v predprimárnom vzdelávaní. Stanovené ciele mediálnej výchovy sa realizujú neskôr
v základných a stredných školách.
Učiť sa zodpovedne a kompetentne narábať s médiami je kľúčovou zručnosťou a
celoživotným procesom. V závislosti od vývinových období a od spôsobu využívania
médií sa do popredia dostávajú rôzne otázky, témy alebo problémy. Napríklad pre
deti vo veku od troch do šiestich rokov môže ísť o hravé individuálne aj skupinové
nadobúdanie vedomostí o rôznych médiách bežného života, o zisťovanie rozdielov
medzi televíznym programom a reklamou, či o vnímanie mediálnych hrdinov.
Kľúčovým faktorom pre túto vekovú skupinu je skutočnosť, že mediálna gramotnosť
sa môže rozvíjať postupne. Základné témy sa s vekom stávajú komplexnejšími.
Obzvlášť dôležité je u detí posilniť kompetentné narábanie s médiami, pretože sú
médiám otvorené v pozitívnom aj negatívnom zmysle. V tomto veku sú zvedavé a
využívajú ponuku médií bez zaujatosti a predsudkov, sú však médiami ľahšie
ovplyvniteľné. Deti sa musia naučiť, ako s médiami narábať zodpovedne. Je
povinnosťou rodičov a odborníkov v predprimárnom vzdelávaní naučiť ich, ako
používať médiá obozretne.
Norbert Neuß, profesor raného vzdelávania a mediálny pedagóg hovorí: „Mediálna
výchova sa často zamieňa s didaktikou médií, t.j. používanie médií na iné vzdelávacie účely sa
považuje za mediálnu výchovu.“ O mediálnu výchovu však ide iba vtedy, ak sú
didaktické ponuky a vzdelávacie snahy zamerané na podporu mediálnej gramotnosti.
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2. Význam
mediálnej
výchovy
v predprimárnom vzdelávaní

a

mediálnej

gramotnosti

Vo svete presiaknutom médiami musíme mediálnu výchovu vnímať ako dôležitý
faktor v pedagogickej práci. Prečo má zmysel začínať s mediálnou výchovou už
v predprimárnom vzdelávaní?
1. Médiá sú všade. V dnešnom svete už nemáme len písmo, jazyk a reč tela, ktoré nám
umožňujú vyjadrovať sa a komunikovať s ostatnými. V komunikácii používame aj
videá, fotografie a internet. Aby sme sa mohli zúčastňovať na spoločenskom živote,
presadiť sa a nájsť si vlastnú cestu, mali by sme médiá poznať a vedieť ich kreatívne
a zmysluplne využívať.
2. Médiá sú súčasťou každodenného života detí. Aj najmladšie deti majú
dennodenne prístup k rôznym médiám a svoje skúsenosti si so sebou prinášajú aj
do MŠ. Už len z tohoto dôvodu nemôžeme MŠ považovať za priestor bez médií. Je
preto úlohou odborníkov v predprimárnom vzdelávaní spojiť sa s prostredím detí.
Aby mohli deti zvládať a spracúvať svoje mediálne skúsenosti, mali by mať v rámci
predprimárneho vzdelávania prístup k vhodnej ponuke, zameranej na ich záujmy
a skúsenosti.
3. Človek sa musí učiť s médiami narábať. Deti v súčasnosti vyrastajú s počítačmi,
smartfónmi, televíziou atď. Týmito médiami sa zaoberajú prirodzene a bez váhania,
často ich používajú intuitívne a nemajú z kontaktu s nimi obavy. Kritické a
premyslené používanie médií by sme im však mali vštepovať rovnako ako čítanie,
písanie a aritmetiku. V rámci mediálnej výchovy sa deti môžu aj v MŠ zoznamovať
s rôznymi systémami médií a so spôsobmi ich využitia. Deti by sa mali učiť nielen
to, ako používať mediálne zariadenia a prístroje po technickej stránke, ale aj to, ako
ich používať ako nástroj na realizáciu vlastných cieľov a nápadov.
4. Preventívny účinok mediálnej výchovy. Médiá predstavujú riziko, ale môžu tiež
rôznymi spôsobmi obohatiť náš život. Zdá sa, že konzervatívny pedagogický
prístup nepomáha znižovať možné nebezpečenstvá. Médiá sú súčasťou
každodenného života detí a spájajú sa s nimi riziká. Práve preto je dôležité
vynakladať v predprimárnom vzdelávaní úsilie v oblasti mediálnej výchovy s
cieľom poskytnúť deťom prístup k tvorivej práci s médiami a predstavu o tom, ako
médiá fungujú. Tak sa môžu v ranom veku zoznámiť so samostatným a
zodpovedným prístupom k médiám.
5. Deti sa učia rozumieť médiám prostredníctvom kreatívnej mediálnej práce.
Samostatnou a tvorivou prácou s médiami sa deti učia, ako médiá fungujú, aký
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majú vplyv a čo je ich zámerom. Vytváranie vlastných mediálnych produktov im
umožňuje získať priamu skúsenosť s médiami.

Môj tip: Vytváraním jednoduchých stop motion filmov sa deti učia, že nie všetko, čo vidia
v televízii, je skutočné. Vďaka vlastným fotografiám môžu získať prehľad o tom, že
médiá sú iba zlomkom reality. A vďaka vytvoreniu vlastnej zvukovej hry sa môžu naučiť
napríklad to, ako hudba a zvuky ovplyvňujú náladu.

6. Médiá môžu obohatiť a podporiť učenie sa dieťaťa. Médiá by mali obohacovať a
nie nahrádzať potešenia z iných fyzických a zmyslových aktivít. Predstavujú
doplnkovú formu, ktorú môžu deti využívať. Médiá nám tak poskytujú príležitosť
ponúknuť úplne nové možnosti na kreatívny dizajn a rozšírenie vnímania detí.
Médiá môžu používať ako nástroje, ktoré im umožnia učiť sa vďaka objavovaniu,
experimentovaniu a hre. Predstavujú doplnkové vzdelávacie nástroje, ktoré
uľahčujú individualizáciu a diferenciáciu učenia.
7. Mediálna výchova umožňuje rovnosť vo vzdelávaní. Nie všetky deti majú
možnosť spoznať všetky médiá či kreatívne s nimi narábať. V predprimárnom
vzdelávaní by však mal každý takúto možnosť dostať. Deti môžu získať základné
skúsenosti s médiami a ich používaním. Navyše sa môžu naučiť, ako médiá
používať nielen vo voľnom čase, ale aj ako prostriedok na komunikáciu, získavanie
informácií alebo na tvorivú činnosť. MŠ môže napomôcť pri stieraní tzv. digitálnych
rozdielov, keď k médiám získajú prístup všetky deti bez rozdielu. Napomáhajú tak
vytvoriť dobrý základ pre kompetentné mediálne zručnosti a zmenšiť vzdelávacie
rozdiely.
8. Médiá sú zábavné. Práca s médiami je jednoducho zábavná tak pre deti, ako aj pre
dospelých. Médiá vzbudzujú zvedavosť detí a oslovujú ich. Záujem detí o médiá by
sme mali využiť a podporiť tak učenie sa detí.
Mediálna výchova síce nie je v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne
vzdelávanie v materských školách (2016) samostatne spracovaná, jej prítomnosť
v kurikule však existuje. Metodickú podporu pre odborníkov v predprimárnom
vzdelávaní v tejto oblasti poskytuje publikácia Mediálna výchova v materských
Základný rámec mediálnej gramotnosti
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školách – cesta k mediálnej gramotnosti autoriek Z. Lynch a M. Vargovej. Metodická
príručka je dostupná na portáli Štátneho pedagogického ústavu.

Prečo sú médiá dôležitým faktorom v pedagogickej práci?
1

Médiá sú všade.

2

Médiá sú súčasťou každodenného života detí.

3

Deti v súčasnosti vyrastajú s počítačmi, smartfónmi, televízormi atď..

4

Médiá predstavujú riziko, ale môžu tiež obohatiť náš život rôznymi spôsobmi.

5

Deti sa učia porozumieť médiám prostredníctvom kreatívnej mediálnej práce.

6

Médiá môžu obohatiť a podporiť učenie sa dieťaťa.

7

Mediálna výchova umožňuje rovnosť vo vzdelávaní.

8

Médiá tvoria základ pedagogickej práce v predprimárnom vzdelávaní.

9

Médiá sú zábavné.

Tabuľka 1 Úloha médií v živote detí

3. Médiá ako pedagogický nástroj
V každodennej pedagogickej práci vzniká množstvo rôznych príležitostí, pri ktorých
môžeme využiť médiá. Je veľmi vhodné využívať najmä ich existujúce možnosti
a formy.
Môj tip: Ranný kruh sa dá využiť na rozhovory o mediálnych zážitkoch, počítačový
kútik na spoločný výskum, pokazený počítač, televízny prijímač alebo rádio na
objavovanie a skúmanie. Mediálne tematické projekty môžu zohľadňovať bežné
záujmy detí.
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Médiá a mediálne obsahy môžu obohacovať a dopĺňať výchovno-vzdelávací proces
rôznymi spôsobmi. Rôzne mediálne zariadenia sú pracovnými nástrojmi, ktoré
zároveň podporujú a stimulujú učenie sa detí. Ako vidieť z nasledujúcich príkladov,
ich používanie môže byť pre deti zaujímavé:
1. Vývin jazyka a médiá. Pokiaľ ide o vývin jazyka, zvukové médiá ponúkajú rôzne
možnosti. Jazyk, ktorý sa používa v rozhlasových hrách je zvyčajne rozmanitejší
a obrazotvornejší ako bežný jazyk. Navyše interpreti často pochádzajú z prostredia
dabingu či divadla, preto dokážu hravo meniť tón hlasu a rytmus reči.
Napodobňovaním ich jazyka sa stimuluje rečový vývin u detí všetkých vekových
skupín a podporuje sa v nich radosť z používania jazyka. Detské riekanky a piesne
na magnetofónových páskach, CD nosičoch a v podcastoch môžu byť rovnako
užitočné. Vypočuté môže slúžiť ako inšpirácia pre tvorivú činnosť, drobné hranie
rolí alebo jednoducho na rozhovory, pri ktorých deti to, čo si vypočuli, ďalej
využívajú a spracúvajú. Používanie zvukových zariadení môže tiež podporiť
dobrý vzťah k vlastnej reči. Deťom sa zvyčajne veľmi páči, keď môžu pracovať so
svojím hlasom, keď môžu meniť počas rozprávania tón hlasu a potom si ho znovu
vypočuť. Takýto zvukový záznam môže tiež dopĺňať individuálnu písomnú
dokumentáciu o vývine jazyka dieťaťa. Môžete ho použiť pri rozhovore s rodičmi.
2. Pohyb a médiá. Pochybnosti ohľadom používania médií často pramenia z obáv z
toho, že deti sa stanú pasívne, pomalé a nebudú mať dostatok pohybu. Na druhej
strane cielené a plánované využívanie médií môže mať veľmi priaznivý a dobrý
vplyv na správanie detí. Na internetových stránkach nájdete množstvo videí
vhodných pre deti, napr. videá tancov z rôznych krajín, ktoré môžu sledovať a
tancovať podľa nich. Hravú a tvorivú koordináciu pohybov a rytmu možno u detí
podporiť aj vymýšľaním vlastných pohybov alebo tancov na zvuky a piesne. Aj
keď sa natáčajú a navzájom fotografujú, môžu imaginatívnym a umeleckým
spôsobom skúmať vlastné telo a pohyb. Efekty a triky, ako je zrýchlené pretáčanie
alebo spomalený pohyb, veľmi dobre objasňujú pohybové sekvencie a tiež
vytvárajú zábavnú atmosféru.
3. Prírodné vedy a médiá. Na vzdelávanie v prírodnej oblasti môžeme použiť
sledovanie televízie a filmov. Možnosti, ktoré ponúka filmová technológia, ako
napríklad priblíženie a oddialenie, časozberný alebo spomalený film či nočné
videnie a zjednodušené zobrazenia zložitých procesov spracované
prostredníctvom počítačovej animácie, umožňujú deťom nahliadnuť do oblastí,
ktoré sú inak ťažko pochopiteľné. Týmto spôsobom sa ich pochopenie prírodných
javov značne zjednoduší a môže sa u nich stimulovať alebo zintenzívniť záujem
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o danú tému. Vedecké filmy môžeme využiť ako inšpiráciu a vyskúšať si
experimenty, ktoré sme v nich videli.

Môj tip: Pomocou pevne umiestnenej kamery môžeme napríklad v pravidelných
intervaloch zaznamenávať rýchle klíčenie žeruchy a potom si ho prehrať v krátkom
časozbernom filme a opakovane ho sledovať.

4. Pedagogické kompetencie a médiá
Táto kapitola sa zaoberá požiadavkami, ktoré by mal spĺňať odborník
v predprimárnom vzdelávaní, aby dokázal podporiť mediálnu gramotnosť u detí vo
veku od troch do šiestich rokov.
Nevyhnutným predpokladom trvalo udržateľnej mediálnej výchovy a nadobúdania
základov mediálnej gramotnosti je nezaťažený pohľad na všetky médiá. To je jediný
spôsob, ako naplno využiť príležitosti, ktoré nám mediálna výchova ponúka. Zároveň
je možné identifikovať a vyhodnotiť ich riziká a následne odvodiť vhodné stratégie
boja proti nim. Je dôležité, aby aj učiteľky v predprimárnom vzdelávaní nadobudli
mediálne kompetencie. Len tak budú schopné pomáhať iným (napr. deťom alebo
rodičom) rozvíjať ich mediálnu gramotnosť. Bez predsudkov a obáv by mali
pristupovať aj k vyžívaniu médií, vrátanie ich uplatnenia v tvorivej činnosti.
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Môj tip: Buďte otvorení detskému mediálnemu svetu a prejavte skutočný záujem.
Preferencie a potreby detí treba brať vážne a to vrátane ich vzťahu k médiám. Klaďte
deťom otázky a rozprávajte sa s nimi. Tak sa dozviete, čo deti v médiách zaujíma, čo
s médiami robia a ako ich používajú. Tiež by som vám odporučila, aby ste jednoducho
sledovali programy, ktoré deti zvlášť obľubujú, aby ste lepšie porozumeli mediálnemu
svetu detí. Môžete to robiť spolu s nimi v MŠ počas mediálneho dňa.

Pre výchovno-vzdelávaní proces, ale aj pre vonkajší imidž MŠ je dôležité, aby si všetci
kolegovia medzi sebou v pravidelných intervaloch vymieňali názory na to, ako chápu
vzdelávanie. Mali by hovoriť o svojich cieľoch a pedagogických prístupoch, ale i
o tom, ako si interpretujú a ako implementujú vzdelávacie plány.
Je tiež potrebné si uvedomiť, že mediálna výchova zohráva kľúčovú úlohu
v predprimárnom vzdelávaní. Faktom je, že iba vtedy, keď správne vyhodnotíme, čo
je dôležité, môže to odovzdať deťom.
Trvalo udržateľná mediálna výchova v predprimárnom vzdelávaní vždy zahŕňa
aktívne partnerstvo s rodičmi, pretože rodina zohráva pri výchove detí zásadnú
úlohu. Spolupráca s rodinami poskytuje zaujímavé informácie o živote detí. Okrem
toho môžete rodičov podporovať vo vzdelávacích činnostiach prostredníctvom
poradenstva v oblasti mediálnej výchovy.
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Môj tip: Vlastné obavy môžete zmenšiť tak, že sa zamyslíte nad tým, ako sami
využívate médiá, všímajte si aké máte záujmy a preferencie. Čoskoro si uvedomíte,
že prirodzene používate médiá na relax alebo zábavu. Nezabudnite, že nemusíte
byť expertom na médiá, aby ste mohli implementovať mediálnu výchovu
v predprimárnom vzdelávaní. Hlavné je, že máte otvorený a predsudkov zbavený
prístup k médiám . Ak však chcete pracovať s nejakým médiom, je dôležité, aby ste
sa s ním vopred zoznámili. Mali by ste vedieť, ako sa používa a aké sú možnosti
jeho zmysluplného a kreatívneho využitia v každodennej pedagogickej praxi.
Spoznajte možnosti, ktoré ponúka práca s rôznymi médiami, spoznávajte aj
nebezpečenstvá, ktoré môžu s ich používaním súvisieť. Je nevyhnutné, aby ste
nazerali na médií cez kritické myslenie.

Okrem toho je vždy dôležité, aby bola v predprimárnom vzdelávaní vytvorená
stratégia zmysluplného využívania médií. Ak len umiestnite počítač do triedy alebo
deťom vložíte do rúk digitálny fotoaparát, nebude to mať nič spoločné s mediálnou
výchovou. Podstatný je didaktický zámer, ktorý vás k tomu vedie.

Môj tip: Vždy premýšľajte nad tým, ako včleniť médiá do pedagogickej praxe
zmysluplným spôsobom. Zvážte, aké vzdelávacie ciele tým naplníte. Jedine to je
cesta dosahovania kontinuálneho učenia sa prostredníctvom médií.
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5. Partnerstvo s rodičmi
Ešte donedávna sa spolupráca s rodičmi chápala skôr ako jednosmerný tok informácií
o pokroku a správaní sa dieťaťa smerom od učiteľov k rodičom. Súčasné partnerstvo
medzi rodičmi a MŠ sa však viac zameriava na vzájomnú spoluprácu. Spoločným
cieľom takéhoto partnerstva je optimálny vývin dieťaťa a jeho duševná pohoda.
Jadrom trvalo udržateľného partnerstva v oblasti vzdelávania je pravidelná výmena
informácií medzi oboma stranami. MŠ môžu plniť svoju úlohu a podporovať rodiny
len vtedy ak učiteľky poznajú sociálny status rodín, ich súčasné a minulé ťažkosti, keď
poznajú, aké výchovné princípy rodičia dodržiavajú. Pre rodičov sú zas užitočné
rôzne možnosti účasti na živote MŠ. Napríklad účasť na stretnutí pre rodičov a
učiteľov o vzdelávacích projektoch alebo nadviazanie osobného kontaktu s ostatnými
rodičmi a personálom. Týmto spôsobom majú rodičia možnosť podieľať sa na
rozhodovacích procesoch a aktívne formovať každodenný život MŠ. Môžu spoznávať
aktuálne témy, ktorým sa deti v MŠ venujú, môžu a tiež vidieť vlastné dieťa mimo
prostredia rodinnej rutiny a lepšie ho spoznať.
Stabilné partnerstvo, v ktorom spolu komunikujú rodičia a učitelia (prípadne aj iní
odborníci), je dôležité aj pri posilňovaní mediálnej gramotnosti detí. Ak spolu obe strany
diskutujú o každodennom živote v MŠ, ako aj o využívaní médií deťmi v rodine,
umožní to všetkým zúčastneným lepšie napĺňať potreby detí. Môžu pri tom nájsť
spoločné spôsoby povzbudenia a podpory. Okrem toho môžu učitelia rodičom poradiť
v otázkach výchovy, či už vo všeobecnej rovine, alebo aj v mediálnych oblastiach,
v ktorých sa možno cítia neistí.
Základom úspešnej spolupráce sú pochopenie názorov toho druhého a otvorená
myseľ. Dôležitý je rešpekt, tolerancia a prijatie. Je potrebná atmosféra rovnosti a
dôvery, ktorá umožňuje nepretržitú a priamu výmenu názorov medzi učiteľmi
a rodičmi, čo efektívne pomáha vyjasniť si možné názorové rozdiely či riešiť konflikty.
Väčšina rodičov má základnú predstavu o svojej úlohe v mediálnej výchove. Citlivo
sledujú, ako ich deti vnímajú a využívajú médiá a optimálne ich podporujú pri výbere
vhodných mediálnych projektov. V rodinách sa však často objavujú pochybnosti
ohľadom prístupu k médiám. Rodičia majú veľa špecifických aj všeobecných otázok o
používaní médií, ako aj o rôznych výchovno-vzdelávacích postupoch. Môžu sa
napríklad pýtať: Aké mediálne produkty sú vhodné pre moje dieťa? Ako dieťa
ochrániť pred nevhodným obsahom? Ako čo najlepšie využiť vzdelávacie aplikácie
bez toho, aby si od nich dieťa vytvorilo závislosť? Kde môžem získať rady a podporu
v otázkach mediálnej výchovy? Akú úlohu zohrávajú v živote môjho dieťaťa mediálni
hrdinovia? Prečo moje dieťa považuje reklamu za takú pútavú? Ako môžeme ochrániť
deti pred jej negatívnymi vplyvmi? Učiteľky v materských školách môžu otvorene
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riešiť neistotu v rodinách pomocou tipov a návrhov. Pomôžu tak rodičom odpovedať
na takéto či podobné otázky o mediálnej výchove.
Témy obáv
vhodnosť
ochrana

Časté otázky rodičov
Ktoré médiá sú vhodné pre moje dieťa?
Ako môžem dieťa ochrániť pred škodlivými médiami?

primeranosť

Ako vybrať vhodný mediálny obsah?

poradenstvo a podpora

Kto mi môže poradiť a podporiť ma?

závislosť

Ako môžem zabrániť tomu, aby sa moje dieťa stalo závislé
od počítačových programov?

Tabuľka 2 Obavy rodičov

Pokiaľ ide o transparentnosť MŠ, je dôležité, aby boli rodičia informovaní o tom, akú
stratégiu inštitúcia uplatňuje v oblasti posilnenia mediálnej gramotnosti. Je to
prospešné tak pre rodičov, ako aj pre odborníkov v predprimárnom vzdelávaní.
Rodičia sa môžu dozvedieť, aké mediálne skúsenosti a zručnosti ich dieťaťa v MŠ
nadobudlo a ako je posilňovaná jeho mediálnu gramotnosť. Učiteľky majú zase
pravidelne prístup k informáciám o používaní médií doma. Výmena informácií
podporuje komplexný obraz o každom jednotlivom dieťati a umožňuje porozumieť
rôznym vzdelávacím koncepciám v rodinách pri používaní médií. Týmto spôsobom
je možné identifikovať potrebné stratégie v MŠ, čo prospieva vzájomnej koordinácii
smerujúcej k individuálnej podpore každého dieťaťa.
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STRATÉGIE MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI
(NÁRODNÉ KURIKULUM)

MŠ

UČITEľKY

RODIČIA

DIEŤA

SKÚSENOSTI

REFLEXIA SKÚSENOSTÍ A POSILŇOVANIE
MEDIÁLNEJ GRAMOTNOSTI
Graf 2 Model posilňovania mediálnej gramotnosti detí

V oblasti výchovy existujú rôzne možnosti na vytvorenie udržateľného partnerstva s
rodičmi. Uvádzame Niektoré z nich.
1. Stretnutia pre rodičov a učiteľov. Stretnutia pre rodičov a učiteľov zamerané na
konkrétne témy sú tradičnou vzdelávacou a informatívnou službou, ktorú MŠ
poskytujú rodičom. Pokiaľ ide o posilnenie mediálnej gramotnosti, stretnutia pre
rodičov a učiteľov sú vhodné napríklad na informovanie rodičov o pripravovaných
projektoch mediálneho vzdelávania a ich cieľoch. Ukážu sa na nich možné obavy,
názory a postoje rodičov k téme „médiá a deti v ranom veku“ a je možné o nich
otvorene diskutovať.

Základný rámec mediálnej gramotnosti

28

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

Môj tip: Na stretnutí pre rodičov a učiteľov sa môžete zamyslieť napríklad nad
dôležitosťou mediálnej gramotnosti u detí vo veku od troch do šiestich rokov. Do
programu môžete zaradiť aj prednášky alebo krátke príspevky odborníkov.

Stretnutia pre rodičov a učiteľov vytvárajú príležitosť poskytnúť rodičom odborné
rady ohľadom podpory detí pri zmysluplnom využívaní médií. Je to ideálna
príležitosť zistiť, ktorí rodičia pracujú v mediálnom odvetví (napr. v knižnici,
reklamnej agentúre, vo vydavateľstve, IT alebo žurnalistike) alebo majú nejaké hobby
spojené s médiami (napr. fotografia alebo filmovanie).

Môj tip: Odporúčam, aby ste spoločne hodnotili existujúce mediálne projekty
pre deti.

2. Výmena skúseností. Pravidelné diskusie za okrúhlym stolom, rodičovská kaviareň
alebo diskusné skupiny rodičov poskytujú rodičom príležitosť vymieňať si
navzájom skúsenosti a tak pomáhajú s praxou výchovy v rodinách. Takéto
stretnutia môžu organizovať a naplánovať samotní rodičia, alebo ich môžu
podporovať a iniciovať učiteľky MŠ. Vzhľadom na dôležitosť médií v živote detí
majú rodičia zvyčajne veľký záujem o vzájomnú výmenu názorov a vzdelávacích
postupov.
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Môj tip: V predprimárnom vzdelávaní môžete podporovať rôzne formy výmeny
skúseností - pokiaľ vás o to rodičia požiadajú - a moderovať diskusiu medzi nimi.
Pripravíte nejakú polarizujúcu tému alebo krátky príspevok, ku ktorému sa
rodičia budú môcť vyjadriť. Klaďte im otázky a zaznamenávajte si ich názory.
Rýchlo si všimnete, aké postoje rodičia zastávajú a či majú obavy z nejakých
konkrétnych tém. Môžete zbierať otvorené otázky a znova sa nimi zaoberať pri
následnej skupinovej diskusii alebo na tematickom stretnutí pre rodičov a
učiteľov. Nemusíte mať vždy odpovede na všetky otázky. V prípade potreby
požiadajte rodičov o zistenie nejakých informácií.

3. Rozhovor s rodičmi. Tento spôsob zapojenia rodičov sa zameriava hlavne na ich
individuálne skúsenosti. V osobnom rozhovore alebo v dotazníku môžete použiť
konkrétne otázky o vybranej téme a dozvedieť sa dôležité podrobnosti a informácie
o používaní a význame médií v rodinách. Anonymný dotazník dáva rodičom
možnosť vyjadriť svoje obavy a hovoriť o problémoch otvorene a bez váhania.
Okrem toho môžete cez cielené otázky rodičov motivovať k tomu, aby pozorne
sledovali svoje deti a zaoberali sa ich vnímaním médií a tým, ako ich deti využívajú.
Vďaka priamej reflexii správania dieťaťa môžu byť rodičia k tejto téme vnímavejší.
Okrem toho učiteľky získajú dôležité informácie a pohľady na individuálne
preferencie detí mimo rutinného fungovania MŠ. Ponuky pre rodičov tak môžete
pripraviť priamo na základe odpovedí z dotazníka.
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Môj tip: To, aké otázky zaradíte do dotazníkov pre rodičov veľmi závisí od toho, na
čo a akým spôsobom chcete použiť získané výsledky. Ak chcete získať všeobecný
prehľad, odporúčame vám použiť uzavreté otázky s možnosťou výberu z viacerých
odpovedí. Ak však chcete získať diferencovaný a individuálny pohľad na vybrané
témy, sú vhodné otvorené otázky s možnosťou voľných odpovedí. Môžete použiť
aj oba typy otázok. Ďalším krokom môže byť zverejnenie výsledkov prieskumu
medzi rodičmi na nástenke vašej inštitúcie.

Na základe rozhovorov s rodičmi môžete napríklad prezentovať preferencie detí alebo
významný pokrok, ktorý ste v rámci svojej MŠ dosiahli. Výsledky vám môžu poslúžiť
ako podnet na zamyslenie a ponúkajú vám príležitosť usporiadať tematické stretnutie
pre rodičov a učiteľov.
4. Časopis pre rodičov alebo bulletin. Časopisy a tlačoviny pre rodičov poskytujú MŠ
príležitosť zbierať témy z každodenného života v prostredí predprimárneho
vzdelávania, ktoré sú prierezové alebo špecifické. Môžete v nich publikovať
pozvánky na večery pre rodičov, diskusné skupiny alebo plánované podujatia.
Môžete v nich predstaviť projekty alebo uverejniť výstupy z projektov.
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Môj tip: Časopis pre rodičov ponúka príležitosť zozbierať názory rodičov na
polarizujúcu tému alebo prezentovať s nimi rozhovor o tom, ako sa vysporiadajú
s nejakou konkrétnou mediálnou témou. To dáva rodičom možnosť vyjadriť sa a
zároveň spoznať názory ostatných rodičov. Možno tak následne zjednodušíte
ostatným rodičom spôsob ako vás kontaktovať a požiadať o podporu a radu.

Časopisy pre rodičov alebo informačné letáky je možné distribuovať digitálne
prostredníctvom e-mailu alebo ich vytlačiť. Mali by ste však starostlivo zvážiť, aký
obsah uverejňujete na webovej stránke svojej MŠ alebo na svojom blogu. Obsah, ktorý
nie je publikovaný v chránenej oblasti, je dostupný takmer kdekoľvek na svete.
V každom prípade je potrebné mať vopred k dispozícii vyhlásenia o súhlase so
zverejnením obsahu a overiť si autorské práva, ako aj osobné práva zobrazených osôb.
Rodičia sa môžu spolupodieľať na niektorých úlohách počas plánovania časopisu.
Môžu sa podieľať na výbere tém, písať texty, môžu byť zapojení do tlače časopisov, ale
aj do celkového procesu. Počas stretnutí, ktoré sa konajú v pravidelných intervaloch,
s nimi môžete diskutovať o tom, ktoré témy zaradiť do časopisu a aké úlohy si treba
rozdeliť.
Je množstvo spôsobov, ako zapojiť rodičov do diania a výmeny nápadov. Je dôležité
zohľadniť motiváciu rodičov a ich časovú dostupnosť. Mali by ste zohľadniť aj ich
vedomosti a zručnosti. Do činností sa môžu zapojiť naplno alebo len čiastočne.
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Môj tip: Ak publikácie pripravujete pravidelne, môžete ich využiť pri rôznych
príležitostiach či výročiach. Vhodným momentom je rozlúčkový večierok, keď deti
nastupujú do základnej školy. Takto uchováte výnimočné udalosti, ktoré deti v MŠ
zažili.

5. Informačné materiály. V prípade, že mediálny projekt v skupine pritiahne viac
pozornosti k téme médií alebo mediálnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní a
získa na význame, je vhodné zozbierať informačné materiály, ako sú knihy, hry
alebo brožúry a poskytnúť ich rodičom. Môže byť užitočné pripraviť prehľad
aplikácií a webových stránok.

Môj tip: Rodičov zaujmú najmä informačné materiály, v ktorých nájdu konkrétne tipy
výchovno-vzdelávacích aktivít. Niektorí rodičia môžu mať záujem zúčastniť sa aj na
prednáškach alebo seminároch, ktoré idú viac do hĺbky. Na domovských stránkach
miest a obcí môžete často nájsť vhodné programy univerzít, knižníc, vzdelávacích
centier pre dospelých alebo iných vzdelávacích inštitúcií.
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Rodičia majú často priestor sa na chvíľu uvoľniť a vnímať dianie v MŠ keď deti do nich
privedú alebo keď ich vyzdvihujú. Rodičov môžete podporiť v tom, aby sa zaoberali
témou médií, ak im dáte k dispozícii vhodné materiály, napr. umiestnite plagáty
ku vchodu do MŠ. Pozornosť rodičov si zvyčajne rýchlejšie získate, ak plagáty
ozdobíte kolážami, obrázkami a maľbami detí.

Môj tip: Odporúčame vám, aby ste mali pre rodičov pripravené médiá a hry na
zapožičanie. Potom ich môžete vyzvať, aby porozprávali o svojich skúsenostiach
z domáceho prostredia na rodičovskej konferencii alebo počas rodičovskej kaviarne.

Do zostavovania informačného materiálu sa môžu zapojiť aj rodičia. Väčšina rodín sa
už pravdepodobne touto témou zaoberala a pozná úlohy rodiny v oblasti mediálnej
výchovy. Môžete sa stretnúť aj s rodičmi, ktorí sú zamestnaní v mediálnej oblasti alebo
pracujú v oblasti mediálnej pedagogiky. Tí vám môžu poskytnúť odporúčania alebo
materiály.
6. Ukážka projektu. Výstupy z rôznych kreatívnych mediálnych projektov ponúkajú
jedinečnú príležitosť na kontakt s rodičmi. Či už ide o kresby, fotografické koláže,
vlastný film, alebo audio hru, detské výtvory ponúkajú skvelú príležitosť pozvať
rodičov a predstaviť im výsledky projektu.
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6. Právny rámec
Nie je vždy jednoduché orientovať sa v mediálnej ponuke a vybrať vhodné médiá
a mediálne obsahy pre deti predškolského veku. Niekedy nám v tejto veci pomáhajú
piktogramy, ktoré vytvárajú napríklad klasifikáciu vhodnosti televíznych programov
v závislosti od veku detí. Napriek tomu odporúčame, aby ste nenechávali výber
mediálnych obsahov na deti. Je potrebné deti mediálnym svetom sprevádzať a učiť ich
rozpoznávať aj potenciálne riziká médií.

Môj tip: Odporúčam vám používať materiály s označením „0+“ a starostlivo zvážiť,
ktoré ponuky a obsah v rámci jednotlivých médií sú vhodné pre malé deti.

Môj tip: Existujú mnohé mobilné aplikácie pre malé deti, napríklad jednoduché hry
alebo animované detské knihy do tabletov a smartfónov. Aj pri nich sa však objavujú
určité problémy, preto by sa tieto aplikácie mali vždy používať pod dohľadom dospelej
osoby. Mnohé aplikácie obsahujú napríklad ponuky predaja v rámci aplikácie alebo
reklamy. Dospelí by preto mali posúdiť, či je obsah danej aplikácie vhodný pre dieťa.
Hoci aj v obchodoch s aplikáciami nájdete označenia o vekovej vhodnosti, nie vždy sa
dá na ne spoľahnúť, pretože nejde o označenie od nezávislých inštitúcií, ale len o
odporúčania prevádzkovateľa obchodu.
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Rozšírenie a rozmanitosť médií predstavuje dnes pre zákonnú ochranu detí a mládeže
obrovskú výzvu. Ich množstvo a rôznorodosť sťažuje zavedenie účinných kontrolných
mechanizmov. Ochranné mechanizmy sú však pre zdravý vývin detí nevyhnutné.
Autorské práva - publikovanie obrázkov a fotografií
V súčasnosti je bežné, že sa mnohé MŠ snažia zviditeľniť. Okrem uverejňovania
článkov v miestnych alebo regionálnych novinách majú často aj webovú stránku, kde
publikujú fotografie detí, zamestnancov a informácie o projektoch. V každom prípade
by mali mať vyhlásenie o súhlase s uverejnením od dotknutej osoby alebo od rodiča či
iného zákonného zástupcu.

Môj tip: Nezabúdajte s rodičmi diskutovať o uverejňovaní fotografií, ktoré zobrazujú
ich deti a/alebo rodiny.

Pre potreby publikovania je potrebné ovládať techniku správneho citovania iných
autorských diel. Odporúčame vám preto publikáciu autorov Z. Adamovej a A. Škreka
z roku 2012 s názvom Autorské právo v školách, ktorá vás v tejto problematike
zorientuje. Publikácia je dostupná na internete:
https://repozitar.kmkd.uniza.sk/xmlui/bitstream/handle/kmkd_hdl/40/Autorske_pravo_na_sk
olach.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Modul 2 - Základné poznatky o nových mediálnych
technológiách
Aby sme mohli aktívne a kreatívne pracovať s médiami a odovzdávať svoje vedomosti
deťom, má význam zoznámiť sa so základmi mediálnych technológií. Cieľom nie je
porozumieť technológiám do najmenších detailov, ale získať základné poznatky
o funkcionalite a sieťových možnostiach mediálnej technológie. Modul Základné
vedomosti o nových mediálnych technológiách je určený predovšetkým pre technicky
neskúsených odborníkov v predprimárnom vzdelávaní, aby mohli neskôr aktívne a
kreatívne pracovať s médiami. Odporúčame ho použiť aj v prípade, že potrebujete
obnoviť či prehĺbiť už existujúce poznatky.
Tento modul vysvetľuje komponenty a funkcie počítača a poskytuje informácie o
rôznych typoch počítačov, ako sú napríklad prenosné počítače, tablety alebo
smartfóny. Venuje sa aj sieťovaniu počítačov a rozdielom medzi hardvérom a
softvérom.

Môj tip: Ak chcete používať rôzne zariadenia, napríklad počítač či tablet konkrétnejšie
a cielenejšie, odporúčam vám, aby ste sa zapísali do vhodného kurzu. Vhodné ponuky
môžete nájsť napríklad na webových stránkach svojho miestneho vzdelávacieho centra
pre dospelých.

1. Čo je počítač?
Počítač je elektronické zariadenie, ktoré sa používa na spracovanie údajov a
informácií. Dokáže ukladať, spracovávať a získavať údaje. To umožňuje užívateľovi
písať texty, posielať e-maily, hrať hry a surfovať na internete. Dá sa tiež používať na
vytváranie a úpravu prezentácií, tabuliek, fotografií a videí.
Všetky počítače majú jedno spoločné – pozostávajú z hardvéru a softvéru.
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Hardvér je akákoľvek súčasť počítača, ktorá má fyzickú podobu, napríklad myš alebo
klávesnica. Za hardvér sa považujú aj všetky vnútorné časti počítača.

Obr. 1 Hardvér – stolný počítač a jeho vnútorné komponenty

Softvér je výraz pre programy a s nimi súvisiace dáta. To znamená, že ide o súbor
inštrukcií, ktoré hardvér informujú o tom, čo a ako má robiť. Príkladom softvéru sú
digitálne hry, textové procesory alebo webové prehliadače.

Obr. 2 Príklady softvéru

Všetko, čo robíme na počítači, závisí od hardvéru a softvéru, ktorý obsahuje. Je
napríklad možné prehliadať webovú stránku vo webovom prehliadači (softvér) a
prechádzať po stránke pomocou myši (hardvér). Rozdiely v hardvéri vidíme na
rôznych typoch počítačov. Rôzne typy počítačov zvyčajne využívajú rôzne typy
softvéru.

2. Rôzne typy počítačov
Väčšina ľudí si pri slove počítač predstaví osobný počítač (PC), či už stolný počítač
alebo notebook. Existujú však počítače mnohých tvarov a veľkostí a v našom
každodennom živote vykonávajú množstvo rôznych funkcií: počítače sú aj bankomaty
na vyberanie hotovosti, prístroje na skenovanie potravín v supermarkete alebo
kalkulačky.
Známym typom počítača je stolný počítač, ktorý množstvo ľudí využíva pri práci
doma alebo v škole. Stolné počítače sú navrhnuté tak, aby sa dali umiestniť na stôl, a
zvyčajne pozostávajú z rôznych častí, ako sú skrinka počítača, monitor, klávesnica
a myš.
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Obr. 3 Stolný počítač-PC

Ďalším dobre známym typom počítača je prenosný počítač alebo skrátene notebook.
Notebooky sú prenosné počítače na batériu. Sú preto flexibilnejšie ako stolné počítače
a dajú sa použiť takmer kdekoľvek.

Obr. 4 Notebook

Podobne ako notebooky, aj tablety sú navrhnuté tak, aby boli prenosné. Ponúkajú však
iný počítačový zážitok. Najviditeľnejší rozdiel je v tom, že tabletové počítače nemajú
klávesnicu, ale dotykovú plochu. Celá obrazovka je citlivá na dotyk, takže sa môžete
dotknúť virtuálnej klávesnice a prst použiť ako ukazovateľ myši. Tabletové počítače
nedokážu všetko to, čo tradičné počítače. Mnoho ľudí radšej pracuje s určitými
programami na tradičnom počítači, ako je napríklad stolný počítač alebo notebook,
než na tablete. Výhody tabletového počítača však z neho robia ideálny druhý počítač.
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Obr. 5 Tablet

Napríklad pri používaní internetu sa človek pozerá na niečo, čo je uložené na serveri.
Mnoho spoločností používa lokálne súborové servery na interné ukladanie a zdieľanie
súborov.

Obr. 6 Server

Mnoho dnešných elektronických a mediálnych zariadení sú v podstate špecializované
počítače, hoci si ich s nimi niekedy nespájame. Tu je niekoľko príkladov:
Smartfóny. Smartfón je výkonnejšia verzia konvenčného mobilného telefónu. Okrem
rovnakých základných funkcií, hovorov, hlasovej schránky a SMS sa smartfóny môžu
pripojiť na internet cez bezdrôtovú sieť LAN (Wi-Fi) alebo cez mobilnú sieť. To
znamená, že smartfóny sa môžu používať na rovnaké veci, aké bežne robíme na
počítači, napríklad na kontrolu e-mailov, surfovanie na internete, alebo nakupovanie
cez internet. Väčšina smartfónov používa dotykovú obrazovku, čo znamená, že na
zariadení nie je žiadna fyzická klávesnica. Namiesto toho ťukneme na virtuálnu
klávesnicu a na interakciu s displejom používame prsty. Medzi jeho ďalšie štandardné
funkcie patrí vysokokvalitný digitálny fotoaparát a možnosť prehrávať digitálnu
hudbu a videá. Smartfón dokonca často v jedinom zariadení nahrádza mediálne
zariadenia, ako sú notebook, digitálny hudobný prehrávač a digitálny fotoaparát.
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Obr. 7 Smartfón

3. Vnútro počítača
Na prvý pohľad môžu malé súčiastky počítača vyzerať komplikovane. Interiér
počítačovej skrinky však nie je nijako zvlášť tajomný. V nasledujúcom texte sú
predstavené a vysvetlené niektoré základné časti, aby ktokoľvek, kto počítače
nepozná, pochopil, čo sa v počítači deje.
Základná doska
CPU
RAM
Pevný disk
PCIs

Obr. 8 Vnútro počítača

Základná doska je hlavná doska počítača. Ide o tenký disk obsahujúci CPU, pamäť,
pevný disk a konektory optickej mechaniky, rozširujúce karty na ovládanie videa a
zvuku a pripojenia k počítačovým portom (napr. USB porty). Základná doska je
priamo alebo nepriamo spojená so všetkými časťami počítača.
RAM (Memory Random Access Memory) je krátkodobá pamäť systému. Kedykoľvek
počítač vykonáva výpočty, dočasne uloží údaje do pamäte RAM. Táto krátkodobá
pamäť sa vymaže, keď je počítač vypnutý. Pri práci na dokumente, hárku alebo
akomkoľvek inom type súboru je potrebné uložiť si ho, aby sa nestratil. Pri ukladaní
súboru sa údaje zapisujú na pevný disk, ktorý slúži ako dlhodobá pamäť. RAM sa
meria v megabajtoch (MB) alebo gigabajtoch (GB). Čím viac pamäte RAM má počítač,
tým viac vecí zvláda robiť súčasne. Pri nedostatku pamäte RAM začne počítač
pracovať pomaly, ak máte otvorených viacero programov naraz. To je dôvod, prečo
veľa ľudí pridáva do svojich počítačov viac pamäte RAM, ak chcú zlepšiť ich výkon.
Základné poznatky o nových mediálnych technológiách
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Jednoduché vysvetlenie objemu/veľkosti: porovnanie bajtov, kilobajtov, megabajtov,
gigabajtov a terabajtov
1 Bajt
1 Kilobajt (KB) = 1000 Bajtov

1 písmeno alebo číslica
1 strana knihy

Megabajt (MB): 1 MB = 1000 KB
3-4 MB

1 fotka

Gigabajt (GB): 1 GB = 125 MB = 125000 KB
5 GB

1 film v DVD kvalite

Terabajt (TB): 1 TB = 125 GB = 125000 MB
7,5 TB

Kongresová knižnica, Washington
DC, USA

Tabuľka 3 Porovnanie objemu/veľkosti

Softvér, dokumenty a ďalšie súbory sú uložené na pevnom disku. Pevný disk je
dlhodobá pamäť, čo znamená, že údaje tu zostávajú uložené, aj keď je počítač vypnutý
alebo odpojený od zdroja napájania. Po spustení programu alebo otvorení súboru
počítač skopíruje niektoré údaje z pevného disku do pamäte RAM. Po uložení súboru
sa údaje skopírujú späť na pevný disk. Čím rýchlejší je pevný disk, tým rýchlejšie môže
počítač spúšťať a načítavať programy.

Môj tip: Ak sa rozhodnete otvoriť skrinku počítača a pozrieť sa dovnútra, najprv ho
odpojte od napájania. Predtým, ako sa dotknete vnútornej strany počítača, dotknite
sa uzemneného kovového predmetu alebo kovovej časti krytu počítača, aby ste
odstránili statický náboj. Statická elektrina sa môže prenášať cez počítačové obvody,
čo môže spôsobiť vážne poškodenie počítača. Na preskúmanie môžete tiež použiť
starý vyradený počítač.
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Väčšina počítačov má na základnej doske rozširujúce sloty, ktoré umožňujú
pridávanie rôznych typov rozširujúcich kariet. Tieto karty sa niekedy označujú ako
karty PCI (Peripheral Component Interconnect). Možno nebudete potrebovať pridávať
karty PCI, pretože väčšina základných dosiek má vstavané video, zvukové a sieťové
karty.

Môj Tip: Pohľad dovnútra počítača môže byť pre deti vzrušujúcim zážitkom. Deti
sa môžu pokúsiť pomenovať jednotlivé časti. Nechajte deti vysvetliť, čo si myslia,
ako podľa nich počítač funguje a prečo potrebujú vhodné komponenty. To
stimuluje ich predstavivosť. Môžete diskutovať o skutočnej funkcii jednotlivých
častí spôsobom, ktorý je deťom zrozumiteľný. Deti tak získajú dobrú predstavu
o tom, ako počítače fungujú. Svoje predstavy môžu neskôr vyjadriť napríklad
kresbou.

4. Porty a tlačidlá na počítači
Každý počítač je iný, takže tlačidlá, porty a zásuvky sa medzi jednotlivými počítačmi
líšia. Na väčšine stolných počítačov sú však porty a tlačidlá, ktoré nájdeme prakticky
na viacerých typoch. Naučiť sa používať tieto porty pomáha v prípadoch, keď je
potrebné niečo prepojiť s počítačom, napríklad tablet, tlačiareň, klávesnicu alebo myš.
Na zadnej strane skrinky počítača sú prepojovacie porty, určené pre konkrétne
zariadenia. Ich umiestnenie sa pri jednotlivých počítačoch líši a mnoho spoločností má
svoje vlastné špeciálne porty pre konkrétne zariadenia. Niektoré z portov môžu byť
farebne odlíšené, čo pomáha určiť, ktorý port sa používa s ktorým konkrétnym
zariadením.
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Optická jednotka: Často sa označuje ako jednotka CDROM alebo DVD-ROM. Umožňuje čítanie CD a DVD
diskov. Disky CD a DVD sa zvyčajne spúšťajú sami. Ak to
tak nie je, CD alebo DVD sa môže spustiť z Prieskumníka.
Možno budete musieť nainštalovať špeciálny softvér na
prehrávanie diskov CD alebo DVD.
USB (Universal Serial Bus) port: Väčšina stolných
počítačov má viac USB portov. Dajú sa použiť na
pripojenie takmer všetkých typov zariadení vrátane myši,
klávesníc, tlačiarní, digitálnych fotoaparátov a tabletov.
Často sa objavujú na prednej aj zadnej strane počítača

Vstup a výstup zvuku: Mnoho počítačov má na prednej
strane krytu počítača audio konektory, ktoré umožňujú
jednoduché pripojenie reproduktorov, mikrofónov a
slúchadiel.
Vypínač: Vypínač sa používa na zapnutie a vypnutie
počítača.

Obr. 9 Predná strana stolného počítača

Nasledujúci obrázok zobrazuje najdôležitejšie konektory na zadnej strane stolného
počítača, ktoré môžu byť potrebné pri každodennej práci v MŠ.

Vypínač počítača
Napájací konektor: pripája napájací kábel k počítaču.

USB porty: na väčšine stolných počítačov sú USB porty
umiestnené na zadnej strane skrinky počítača. Vo
všeobecnosti by k týmto portom mala byť pripojená myš
a klávesnica. Predné porty USB by mali byť ponechané
voľné na pripojenie tabletu, digitálneho fotoaparátu a
ďalších zariadení.

Vstup a výstup zvuku: takmer každý počítač má dva
alebo viac zvukových portov, ku ktorým môžete pripojiť
rôzne zariadenia vrátane reproduktorov, mikrofónov a
slúchadiel.

Obr. 10 Zadná strana stolného počítača
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Môj tip: Existuje mnoho ďalších typov konektorov. Ak počítač obsahuje porty, ktoré
nepoznáte, ďalšie informácie nájdete v návode alebo u správcu počítača.

5. Periférne zariadenia
K základnej výbave počítača zvyčajne patrí skrinka počítača, monitor, klávesnica a
myš. Okrem týchto komponentov je možné k ďalším portom počítača pripojiť ďalšie
prídavné zariadenia. Nazývajú sa tiež periférne zariadenia a v ďalšej časti sa
zoznámite s najdôležitejšími z nich a ktoré môžete použiť pri každodennej práci v MŠ.
Tlačiareň. Tlačiareň sa používa na tlač dokumentov, fotografií a všetkého ostatného,
čo vidíme na obrazovke. Existuje mnoho typov tlačiarní, vrátane atramentových,
laserových a fotografických tlačiarní. Pri práci v MŠ je možné ľahko a rýchlo vytlačiť
fotografie a koláže, ktoré deti vytvorili. Výsledky svojich mediálnych prác si môžu
zakladať, alebo vziať domov.

Obr. 11 Tlačiareň
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Skener. Pomocou skenera je možné fyzický obrázok alebo dokument skopírovať a
uložiť ho do počítača ako digitálny (počítačom čitateľný) obrázok. Mnoho skenerov je
súčasťou zariadenia typu „všetko v jednom“, ktoré dokáže skenovať a kopírovať
dokumenty, ale existujú aj samostatné ploché alebo ručné skenery. Skener sa v MŠ
môže použiť napríklad na digitalizáciu ručne maľovaných obrázkov detí v počítači,
ktoré sa potom môžu použiť v digitálnych dokumentoch alebo kolážach.

Obr. 12 Skener

Reproduktory/ slúchadlá. Reproduktory a slúchadlá sú výstupné zariadenia a
odosielajú užívateľovi informácie z počítača. V tomto prípade umožňujú počúvať
zvuk a hudbu. V závislosti od modelu môžu byť pripojené k audioportu alebo k USB
portu. Niektoré monitory majú tiež zabudované reproduktory. Tablety a smartfóny
majú zabudované reproduktory. Reproduktory môžete použiť napríklad na
prehrávanie bezplatných online rozhlasových hier alebo zvukov z prostredia a zvukov
živočíchov z online zvukovej databázy.
Mikrofóny. Mikrofón je typ vstupného zariadenia, ktoré prijíma informácie od
používateľa. Mikrofóny umožňujú nahrávať zvuk alebo sa používajú pri rozhovore
cez internet. Mnoho notebookov a tabletov má vstavané mikrofóny. V MŠ sa mikrofón
môže použiť na tvorivú prácu s deťmi, napríklad na nahratie špeciálnej zvukovej hry.
Môže sa tiež použiť na zaznamenanie jazykovej úrovne dieťaťa a jej následné
vyhodnotenie s rodičmi.
Digitálne fotoaparáty. Pomocou digitálneho fotoaparátu môžete nasnímať fotografie a
videá v digitálnom formáte. Ak pripojíte fotoaparát k portu USB na vašom počítači,
môžete preniesť obrázky z fotoaparátu do počítača. S deťmi môžete fotografie zbierať a
spracovávať v programoch na upravovanie fotografií a potom ich vytlačiť.
Tablety a smartfóny. Dnes sú všetky tablety a smartfóny vybavené USB káblom, aby
sa mohli pripojiť k počítaču. To umožňuje prenos fotografi, videí a audionahrávok na
ďalšie spracovanie alebo zálohovanie.
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6. Základy softvéru - operačné systémy a aplikácie
Operačný systém (OS) je najdôležitejší softvér, ktorý pracuje na počítači. Spravuje
pamäť a procesy v počítači, ako aj všetok softvér a hardvér. Umožňuje tiež
komunikáciu s počítačom. Bez operačného systému je počítač nepoužiteľný. Zvyčajne
je súčasne spustených niekoľko rôznych počítačových programov a všetky potrebujú
prístup k procesoru CPU, RAM a pevnému disku počítača. Operačný systém ich všetky
koordinuje, aby zabezpečil, že každý program dostane to, čo potrebuje.
Operačné systémy sú zvyčajne predinštalované na každom počítači. Väčšina ľudí
využíva operačný systém, ktorý sa dodáva s počítačom, ale je možné operačný systém
aj aktualizovať alebo dokonca zmeniť. Tri najbežnejšie operačné systémy pre stolné
počítače a notebooky sú Microsoft Windows, macOS a Linux. Pre tablety a smartfóny sú
najbežnejšími operačnými systémami Android a iOS, moderné operačné systémy,
ktoré používajú grafické užívateľské rozhranie (graphical user interface - GUI). Vďaka ich
operačnému systému môžeme klikať myšou na ikony, tlačidlá a menu. Na obrazovke
sa nám potom zobrazí jasná a prehľadná kombinácia grafiky a textu.
Užívateľské rozhranie každého operačného systému má odlišný vzhľad, preto môže
prechod na iný operačný systém najskôr pôsobiť cudzo. Moderné operačné systémy
sú však navrhnuté tak, aby sa ľahko používali a väčšina základných princípov je
rovnaká.

Obr. 13 Užívateľské rozhranie rôznych operačných systémov

Aplikácia (app) je typ softvéru, ktorý umožňuje vykonávanie konkrétnych úloh. Po
otvorení sa aplikácia v operačnom systéme spustí a beží až kým ju nezatvoríte.
Súčasne je možné otvoriť viacero aplikácií. Existuje množstvo aplikácií a programov
pre stolné počítače aj notebooky. Niektoré sú rozsiahlejšie (napr. Microsoft Word),
zatiaľ čo iné dokážu iba jednu alebo dve veci (t. j. aplikácie ako hodiny alebo kalendár).
Stolné a prenosné počítače nie sú jediné zariadenia, na ktorých môžete spúšťať
aplikácie alebo programy. Môžete si stiahnuť aplikácie aj do mobilných zariadení, ako
sú smartfóny a tablety.
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Obr. 14 Rôzne aplikácie

7. Používanie počítača
Počítač je viac než len ďalšie bežné zariadenie. Množstvo informácií a možností, ktoré
nám ponúka, môže byť zahlcujúce, ale s počítačom toho môžeme naozaj veľa
dosiahnuť a používať ho môže byť pre nás veľmi prínosné. Toto sú niektoré základné
veci, ktoré na ňom môže užívateľ robiť.
Poznávanie nového programu
V nasledujúcich moduloch sú predstavené nové programy a aplikácie, ktoré
podporujú kreatívnu mediálnu prácu pre deti a sú veľmi užitočné. Nie všetky sú
podrobne vysvetlené, niektoré vám len odporučíme. Je preto zmysluplné zamyslieť sa
nad tým, ako sa môžeme naučiť a používať nový program sami.

Môj tip: Na začiatku sa vám môže zdať, že používanie nového počítačového
programu je príliš náročné, ale nezabúdajte, že už toho viete viac, ako si myslíte. Aj
keď obrazovka pred vami pôsobí úplne neznámo, všetko, čo ste sa doteraz
dozvedeli o počítači a ďalších programoch, vám pomôže prísť na to, čo ďalej. Ak
prácou s novým programom strávite viac času, bude vám zdať známejší.
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Prvá vec, ktorú musíte urobiť, keď otvoríte nový program je, že v ňom vyhľadáte
známe funkcie. Nemusí to byť hneď zrejmé, ale väčšina počítačových programov má
spoločných niekoľko základných funkcií - veci, ktoré ste sa naučili v jednom programe
vám pomôžu pri učení nového. Napríklad veľa klávesových skratiek ostáva v rôznych
programoch rovnaká. Väčšina programov má tiež menu pre súbory a úpravy a
zvyčajne sú umiestnené na rovnakom mieste: v hornej časti obrazovky, buď ako
rolovacia ponuka, alebo na paneli s ponukami. Ponukové menu súborov a úprav
zvyčajne v každom programe obsahuje podobné funkcie. Ak viete, že funkcia tlače sa
v ponukovom menu programu Microsoft Word nachádza v časti Súbor, je to prvé
miesto, kde ju budete hľadať aj v iných programoch.

Môj tip: Aj keď prejdete z PC na Mac alebo naopak, klávesové skratky ostávajú do
značnej miery rovnaké. Jednoducho nahraďte klávesu Command na počítači Mac
klávesou Ctrl na PC. Napríklad kombinácia kláves pre funkciu Vystrihnúť je Ctrl +
X na PC a Command + X na počítači Mac.

Ak v novom programe neviete nájsť niektoré funkcie, môžete ich vyhľadať v skrytých
ponukových paneloch. Mnoho programov má bočné panely nástrojov alebo panely,
ktoré je možné skryť alebo rozbaliť.
Ak program, ktorý chcete použiť, obsahuje veľa neznámych prvkov alebo ak v ňom
nájdete funkcie, ktoré jednoducho nepoznáte, zachovajte pokoj. Máte ešte možnosť
vyskúšať niekoľko jednoduchých krokov, aby ste sa v programe zorientovali.
Softvérové spoločnosti vedia, že väčšina užívateľov bude mať otázky o používaní ich
programov, takže obsahujú zabudovanú funkciu Pomocníka. Obvykle je možné získať
prístup k funkcii pomocníka programu kliknutím na ponuku pomocníka (niekedy
zobrazenú symbolom otáznika) v hornej časti obrazovky. Nájdete tam pokyny, ako
postupovať, tipy na riešenie problémov a odpovede na často kladené otázky. Niektoré
funkcie pomocníka dokonca obsahujú odkazy na online fóra pomoci, na ktorých môžu
užívatelia uverejňovať odpovede na svoje otázky.
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Obr. 15 Funkcia pomocníka v programe Word

Môj tip: Ak nenájdete odpoveď v časti Pomocník v danom programe, skúste
vyhľadať riešenie cez Google. Pravdepodobne nájdete návody (tutorials) alebo
príspevky od iných užívateľov, ktoré vysvetľujú, ako program používať. Môžete tiež
vyhľadať videá a videotutoriály o programe, ktorý používate na kanáli YouTube.

Prenos súborov do počítača
V nasledujúcich moduloch aj v praktických pokynoch bude opakovane spomenuté, že
fotografie, videá alebo iné súbory je možné preniesť z média, napr. z tabletu do počítača.
Ako to funguje, je vysvetlené nižšie.
Prvým krokom je pripojenie mediálneho zariadenia, na ktorom sú uložené súbory
(napr. digitálny fotoaparát, tablet alebo smartfón), k počítaču. Najjednoduchším
spôsobom je pripojiť zariadenie k počítaču pomocou USB kábla.
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Obr. 16 USB kábel (vľavo) a USB port (vpravo)

V prípade operačného systému Windows by sa zariadenie malo zobraziť pod
položkou Počítač / Tento počítač alebo v časti Zariadenia a jednotky. Ak sa chcete
dostať do adresára vybraného zariadenia, dvakrát kliknite na zobrazené zariadenie na
obrazovke. Je možné, že zariadenie (často pri smartfónoch alebo tabletoch chránených
PIN kódom) treba najskôr odomknúť. V prípade novších tabletov a smartfónov (s
operačným systémom Android) sa na obrazovke zariadenia zobrazí správa Zariadenie
sa nabíja prostredníctvom USB. Kliknite pre viac možností. Tu je možné zvoliť, ako
sa má zariadenie používať cez USB. Výberom možnosti Preniesť súbory je možné
pristupovať ku všetkým údajom zo zariadenia.

Obr. 17 Prístup a prenos dát

Potom musíte vybrať príslušný priečinok. V takom prípade by sa súbory fotografií
mali preniesť zo smartfónu do počítača. V adresári zariadenia je v počítači teraz k
dispozícii niekoľko priečinkov. Fotografie sa nachádzajú v priečinku DCIM (= Digital
Camera Image), ktorý sa otvára dvojitým kliknutím.
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Obr. 18 Prenos fotografií do počítača

Fotografie je teraz možné kopírovať z pamäti zariadenia do počítača. Označte všetky
fotografie, ktoré sa majú skopírovať. Jedným zo spôsobov je označiť všetky fotografie
vytvorením rámu myšou okolo všetkých fotografií. Teraz môžete fotografie
skopírovať pomocou pravého tlačidla myši do požadovanej zložky v počítači. Po
kliknutí pravým tlačidlom myši na značku sa otvorí malé okno. Teraz je možné kliknúť
ľavým tlačidlom myši na pole Kopírovať. Potom môžete otvoriť priečinok, do ktorého
sa majú súbory s fotografiami prekopírovať. Do požadovaného priečinku znova
kliknite pravým tlačidlom myši a ľavým tlačidlom myši vyberte možnosť Vložiť. Teraz
sa súbory prenesú do počítača. V závislosti od toho, aké veľké sú súbory a koľko
súborov ste vybrali, môže to chvíľu trvať. V takom prípade sa otvorí lišta načítania,
kde sa zobrazí priebeh prenosu.
Tento spôsob prenosu súborov z mediálneho zariadenia do počítača so systémom
Windows je iba jedným z mnohých. Kopírovanie a vkladanie sa dá vykonať aj
technikou uchopenia a prenesenia (drag and drop) alebo klávesových kombinácií. Pri iných
operačných systémoch v počítači (napr. MacOS) alebo pri inom mediálnom zariadení
(napr. IOS) sa veci môžu trochu líšiť.
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8. Používanie internetu
Internet je globálna sieť miliárd počítačov a iných elektronických zariadení.
S internetom je možné pristupovať takmer ku všetkým dostupným informáciám,
komunikovať so všetkými na svete a ešte oveľa viac. To všetko sa dá na domácom
počítači. Aby bolo zariadenie prístupné, musí byť pripojené k internetu. Pri plánovaní
používania internetu v MŠ je zvyčajne potrebné kúpiť pripojenie na internet od
poskytovateľa internetových služieb, pravdepodobne od telefónnej alebo káblovej
spoločnosti. Ostatné zariadenia sa zvyčajne pripájajú cez pripojenie Wi-Fi alebo
mobilné pripojenie k internetu.
Väčšina informácií na internete sa nachádza na webových stránkach. Po pripojení na
internet sa na prístup k webovým stránkam môže použiť program s názvom webový
prehliadač (najobľúbenejšími sú prehliadače Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft
Edge a Opera).
Webová stránka je súhrn textov, obrázkov, odkazov a ďalších zdrojov. Webové
stránky nám môžu pripomínať iné formy médií, ako sú novinové články alebo
televízne programy, alebo môžu byť interaktívne spôsobom, ktorý je pre ne jedinečný.
Účelom webovej stránky môže byť čokoľvek, môže to byť: spravodajská platforma,
online knižnica, reklama, fórum na výmenu obrázkov alebo vzdelávacia stránka.

Obr. 19 Webový prehliadač

Webový prehliadač umožňuje ľuďom pripojiť sa k webovým stránkam a prezerať si
ich. Samotný webový prehľadávač nie je internet, stránky na internete len zobrazuje.
Každá webová stránka má jedinečnú adresu. Zadaním tejto adresy do webového
prehliadača je možné pripojiť sa k tejto webovej stránke a zobraziť ju. Webové stránky
často obsahujú odkazy na iné webové stránky, nazývame ich hypertextové odkazy.
Často sú súčasťou textu na webe. Zvyčajne majú modrú farbu a niekedy sú
podčiarknuté alebo napísané tučným písmom. Po kliknutí na text prehliadač načíta
ďalšiu stránku. Autori webových stránok používajú hypertextové odkazy na prepojenie
relevantných stránok. Táto sieť prepojení je jednou z najunikátnejších funkcií Internetu
a nazýva sa World Wide Web (WWW), všeobecne známa ako sieť. Každá sieť (web) má
jedinečnú adresu s názvom Uniform Resource Locator (URL). URL sa zmení po kliknutí
na odkaz a prehliadač načíta novú stránku. Zadanie adresy URL do panela s adresou
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v prehliadači spôsobí, že prehliadač načíta stránku spojenú s touto URL adresou. Je to
ako adresa na mape, vďaka ktorej prehliadač vie, kam má na internete ísť.
Môj tip: Ak hľadáte na internete určité informácie, môže vám pomôcť vyhľadávač.
Vyhľadávač je špecializovaná webová stránka navrhnutá tak, aby vám pomohla
nájsť ďalšie webové stránky. Keď do vyhľadávacieho nástroja zadáte kľúčové slová
alebo výraz, zobrazí sa zoznam stránok, ktoré sú pre vaše kľúčové slová relevantné.
Najobľúbenejší vyhľadávací nástroj je Google, za ním nasledujú Bing, Yahoo a
YouTube. Vyhľadávacie nástroje môžete použiť aj na vyhľadanie množstva
materiálov pre svoju každodennú prácu v MŠ. Len to vyskúšajte!

Jednou z najlepších funkcií internetu je schopnosť komunikovať takmer okamžite
s kýmkoľvek na svete. E-mail je jedným z najstarších a najuniverzálnejších spôsobov
komunikácie a výmeny informácií na internete a používajú ho miliardy ľudí. Sociálne
médiá umožňujú ľuďom spájať sa a vytvárať komunity online. Existuje mnoho ďalších
vecí, ktoré sa dajú robiť na internete. Existuje tisíce spôsobov, ako byť informovaný
alebo nakupovať cez internet. Môžete platiť účty, spravovať bankové účty, spoznávať
nových ľudí, pozerať televíziu alebo sa učiť nové zručnosti. Takmer všetko sa dnes dá
naučiť alebo urobiť online.

9. Exkurz – Tablety v MŠ a zariadeniach ranej starostlivosti
Tablet je multifunkčné zariadenie, ktoré sa dá použiť na fotografovanie a natáčanie videí.
Má tiež integrovaný mikrofón na nahrávanie zvuku, čo možno využiť pri tvorbe
vlastných zvukových hier. Tablet ponúka aj ďalšie kreatívne aplikácie a nástroje. Jedno
zariadenie postačuje pre malú triedu. Pre väčšie triedy by však bolo potrebné zakúpiť
niekoľko zariadení.
Tablety sa ľahko ovládajú a starostlivosť o ne je jednoduchá. Môžeme ich použiť na
písanie, alebo približovanie objektov. Deti často zo skúseností v rodine vedia, ako sa
toto zariadenie používa. Tablet nemajú problém používať ani mladšie deti.
Okrem argumentov v prospech zariadenia typu všetko v jednom a ľahkej obsluhy
existujú aj ďalšie aspekty, ktoré hovoria v prospech nákupu tabletov do MŠ.
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54

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

Zariadenia sú skladné, ľahké, ľahko použiteľné a flexibilné. Výhodou ich použitia
v rámci mediálnej výchovy je ich malá chybovosť, pomerne vysoká odolnosť a výdrž
batérie až 18 hodín. Pre iPad a niektoré tablety so systémom Android existujú aj detské
púzdra vyrobené z tuhej peny, vybavené držadlami, vďaka čomu s nimi deti veľmi
ľahko dokážu manipulovať.

Môj tip: Spoločne si s deťmi nastavte pravidlá správania a používania tabletu,
podobne ako pri používaní iných vecí v MŠ. Uistite sa, že to, čo nakupujete má
platnú licenciu.

Pri narábaní s tabletmi v MŠ by mali učiteľky vychádzať z princípu, že tieto zariadenia
sú len doplnkom vo výchovno-vzdelávacích činností a v žiadnom prípade
nenahrádzajú iné dôležité činnosti. V minulosti učiteľky napríklad pri téme
objavovanie lesa pracovali viac s obrázkovými knihami, dnes používajú rôzne
aplikácie alebo vyhľadávač Google. Tablet samozrejme môžete vziať so sebou do lesa,
aby ste mohli odfotografovať rastliny, zvieratá a ich stopy, alebo môžete zaznamenať
zvuky prírody.
Keď sa tablet používa v každodennej pedagogickej práci cielene, otvára sa množstvo
kreatívnych možností, ktoré dopĺňajú ostatnú prax. Pri spoločnom bádaní a hraní sa s
tabletom prebieha obsažná stimulovaná komunikácia. Deti spoločne zvládajú úlohy
a učia sa porozumieť súvislostiam.
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Môj tip: Spolu s deťmi môžete na tabletoch vytvoriť obrazové a zvukové
hádanky, svetelné maľby, fotokoláže a príbehy, kreslené rozprávky, zvukové hry a
ešte omnoho viac. Jeho využitie v pedagogickej praxi má veľa možností.
Úspešnosť jeho implementácie závisí od zručností a mediálnych kompetencií
učiteliek a ich know-how. Len to vyskúšajte! Prinášame vám niekoľko
praktických príkladov tvorivého a aktívneho využitia tabletov v každodennej
pedagogickej praxi.
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Modul 3 - Náhľady do mediálneho sveta raného detstva
Médiá (aj digitálne) deti veľmi zaujímajú. Aj tí najmladší sa hrajú na tabletoch alebo
smartfónoch a tešia sa z vtipných zvukov a pohyblivých obrázkov. Deti vo veku od
troch do šiestich rokov vnímajú médiá najmä ako rozprávačov príbehov alebo hračky.
Deti zvyčajne nedokážu posúdiť ani predvídať vplyv a dôsledky svojho využívania
médií. Je dôležité zahrnúť tému médií do predprimárneho vzdelávania, aby sme deti
v predškolskom veku zoznámili s kompetentným a kritickým prístupom k médiám.
Tento modul k tomu ponúka len základy. Zaoberá sa mediálnym svetom detí vo veku
od troch do šiestich rokov a približuje rôzne typy médií a ich vnímanie deťmi. Venuje sa
niektorým mediálnym ponukám pre deti, ako aj ich mediálnym skúsenostiam.
Pokiaľ ide o rozvoj mediálnej gramotnosti u detí v predškolskom veku, je dobré
zaoberať sa ich mediálnym svetom. Je tu veľa bodov na diskusiu o dôležitých
aspektoch mediálnej gramotnosti. Deti by mali mať možnosť nezávisle si vyberať
médiá a mediálny obsah (na základe predvýberu), aby sa učili verbálne a emocionálne
spracovávať mediálne zážitky, reflektovať mediálny obsah a rozumieť mu, aby
dokázali pomenovať vlastné záujmy ohľadom používania médií, aby spoznali prvé
mediálne zariadenia, aby vedeli, ako sa používajú a ako fungujú a aby sa zoznámili
s technickými základmi médií.
V MŠ môžeme deťom hravou formou predstaviť tému médií a mediálnej gramotnosti.
Realita života a ich prirodzená otvorenosť a zvedavosť ponúkajú veľa príležitostí na
zaoberanie sa otázkami spojenými s médiami a mediálnym obsahom v každodennom
živote. Týmto spôsobom je možné položiť základy kompetentného a kritického
narábania s médiami už v ranom veku.
Diskusie o vplyve médií na deti a ich každodenný život sú veľmi komplexné a
rôznorodé. Je však nesporné, že prítomnosť médií v živote detí je čoraz častejšia. Ich
každodennú prítomnosť často opisujeme výrazom mediálne detstvo.
Deti sa každý deň stretávajú s veľkým množstvom médií: neustály pohľad na
smartfóny dospelých, ranné čítanie správ, počúvanie rádia počas večere alebo
sledovanie televíznych správ. Vo väčšine prípadov tieto médiá nesmerujú priamo na
deti, ale iní ich používajú v ich prítomnosti. Deti len sledujú užívateľov. Existuje však
už aj široká škála médií pre najmladších. Knihy, (online) hry, zvukové médiá, videá, filmy,
aplikácie a webové stránky sa už dlho tvoria pre cieľovú skupinu predškolákov.
Množstvo médií deti bezpochyby nadchýna.
Je pravda, že médiá často štruktúrujú každodenný život v rodine. Čítanie a počúvanie
rádia ráno alebo sledovanie správ večer je súčasťou každodennej rutiny. To, aké médiá
Náhľady do mediálneho sveta raného detstva
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deti používajú a poznajú, aký obsah ich zaujíma a ako dlho sa mu venujú, závisí do
veľkej miery od zvykov v ich rodinách. Rodičia a súrodenci sú pre deti predškolského
veku dôležitými vzormi a sledujú, ako médiá hodnotia a ako sa správajú.
Členovia rodiny však neovplyvňujú detské používanie médií len tým, ako ich sami
používajú. V prípade predškolákov zohráva dôležitú úlohu aj stála a aktívna podpora
učiteliek a rodičov pri ich používaní médií. Rodičia a učiteľky v predprimárnom
vzdelávaní napríklad chránia deti pred nevhodným obsahom tým, že pre ne vyberajú
vhodné obsahy. Inými slovami, podporujú deti v porozumení médiám tým, že im
umožňujú používať ich vedome a kontrolovane.
Deti v predškolskom veku potrebujú pomoc rodičov a pedagógov aj pri zvládaní
(zaťažujúcich) mediálnych skúseností a pri vytváraní vlastných stratégií ich spracúvania.
Je podstatné, aby dospelí vedeli, aký obsah môže deti zaťažiť, čo ich napríklad môže
vyrušiť alebo vystrašiť a aké metódy sú užitočné pri riešení negatívnych mediálnych
zážitkov. Byť s deťmi, keď používajú médiá znamená, že im poskytujeme podporu,
aby sa mohli neskôr stať nezávislými. Dôsledné monitorovanie vytvára pre deti
chránené prostredie, v ktorom môžu získavať vlastné skúsenosti.
Každodenná prítomnosť médií a kompetentné zaobchádzanie s nimi sa
v predprimárnom vzdelávaní stáva čoraz dôležitejšou témou. Pre pedagogickú prácu
v predprimárnom vzdelávaní môže byť veľmi prínosné, ak sa zaoberá týmto
dôležitým aspektom detského sveta. Okrem toho učiteľky v MŠ už používajú rôzne
typy médií pri svojej každodennej práci, či už ide o knihy, CD, digitálne fotoaparáty
alebo špecifický vzdelávací softvér pre predškolákov.
MŠ ponúkajú deťom aj rodičom dôležitú podporu vo forme mediálnej výchovy.
Učiteľky môžu napríklad rodičom poradiť s problémami každodenného života
s médiami alebo im môžu pomôcť s vyhodnotením vhodných mediálnych ponúk a pri
voľbe vývinovo primeraných médií. Deti zas môžu zoznámiť s témou médií hravou a
veku primeranou formou a systematicky ich sprevádzať aj pri možnom spracovávaní
(negatívnych) mediálnych zážitkov.
Učiteľky môžu k podpore detí prispieť svojimi odbornými znalosťami a zohľadniť
napríklad aj dôležité vedecké poznatky a aspekty vývinovej psychológie. Týmto
spôsobom MŠ rozširujú a dopĺňajú rodičovskú podporu a posilňujú mediálnu gramotnosť
detí v ranom veku.
Tento modul vám poskytne predstavu o tom, ako je možné zapojiť tému mediálneho
sveta detí do MŠ. Získate dôležité základné informácie pre každodennú pedagogickú
prax s médiami a prehľad možných miest, kde sa dajú nadviazať vzdelávacie
partnerstvá s rodičmi, pokiaľ ide o používanie médií.
Náhľady do mediálneho sveta raného detstva
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1. Médiá pre deti vo veku od troch do šiestich rokov
Deti postupne získavajú prístup k celému spektru médií. To, ku ktorým médiám majú
prístup doma ovplyvňuje to, ktoré médiá dieťa vo veku od troch do šiestich rokov
používa, ako často, ako dlho a akým spôsobom. Spôsoby používania médií sa preto
líšia pri každom dieťati. Na základe tejto skutočnosti sa uskutočnili štúdie, ktoré
poskytujú užitočné a dôležité informácie o identifikácii trendov a porozumení
súčasnému mediálnemu správaniu detí tohto veku.
Pre túto konkrétnu vekovú skupinu je doposiaľ k dispozícii iba málo výskumných
výsledkov z oblasti mediálnych skúseností a rozsahu ich využívania. Dostupné štúdie
však ukazujú, ako sa vyvíja používanie médií u detí vo veku od troch do šiestich rokov
a ktoré aspekty v ňom zohrávajú úlohu.
V mnohých rodinách majú deti vo veku od troch do šiestich rokov k dispozícii širokú
škálu médií. Médiá sú v domácnostiach všadeprítomné. Hoci väčšina detí
predškolského veku nemá vlastné mediálne zariadenia v mnohých domácnostiach je
aspoň jeden televízor. Samozrejmosťou je počítač, notebook, rádio, mobilný telefón či
smartfón. Bežný je aj prístup na internet. Deti majú možnosť v rodinnom prostredí
spoznať aj to, ako sa narába s digitálnymi fotoaparátmi, DVD a CD prehrávačmi.
Ak deti od troch do šiestich rokov majú vlastné médiá, ide väčšinou o knihy a MP3
alebo CD prehrávače. Až so začiatkom školskej dochádzky začína čoraz viac detí
vlastniť mobilné telefóny alebo smartfóny, počítače, notebooky a televízory. Mladšie
deti však často majú prístup k rôznym médiám v domácnosti cez iných členov rodiny
a používajú ich spoločne s nimi. Kombinácia dostupnosti a prístupu k médiám má
veľký vplyv na preferencie detí ohľadom médií a frekvenciu ich používania.
Sledovanie televízie a čítanie kníh patria k najpopulárnejším a najpoužívanejším
médiám u detí vo veku od troch do šiestich rokov. Rozhlasové hry a zvukové knihy, videá,
DVD a počítačové hry za nimi ďaleko zaostávajú.
Mnohé troj- až šesťročné deti majú svoje obľúbené televízne stanice. Stáva sa, že aj
slovenské deti okrem domácej televízie sledujú aj zahraničné, ako napríklad
SuperRTL, či Disney Channel alebo CBBC. Deti majú často aj svoj obľúbený program.
Ich preferencie sa líšia rovnako ako ich záujmy v iných oblastiach.
V priemere sledujú tri až šesťročné deti televíziu asi trištvrte hodiny denne a strávia
viac ako pol hodinu s knihami. Dôležitosť počítačov a online hier je u detí v tejto
vekovej skupine stále pomerne nízka. Deti v tomto veku často počúvajú audio knihy
alebo rozhlasové hry. Ostatné médiá však väčšinou zdieľajú s ostatnými členmi rodiny,
t. j. deti čítajú knihy a pozerajú televíziu hlavne so svojimi rodičmi alebo súrodencami.
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V tomto bode treba zdôrazniť, že záľuby detí vo veku od troch do šiestich rokov sú
veľmi mnohostranné a že vzťah medzi ich záujmami mimo médií a záujmom o médiá
je vyvážený. Deti radšej pracujú s knihami alebo sa jednoducho hrajú. Uprednostňujú
kreslenie, maľovanie a ručné práce pred sledovaním DVD alebo videí. Pre štyri- až
šesťročné deti sú stretnutia s priateľmi rovnako dôležité ako pozeranie televízie. Deti
sa tiež tešia zo širokej škály voľnočasových aktivít, ako je počúvanie hudby alebo
rádia, šport, hra na hudobnom nástroji, hranie počítačových hier, chodenie do kina
alebo počúvanie rozhlasových hier.
(Digitálne) médiá sú dnes neoddeliteľnou súčasťou každodenného života detí a sú
dôležitými spoločníkmi na ceste detí k dospelosti, pretože ich môžu podporovať
napríklad v rozvoji dôležitých oblastí, ako sú jazyk, sociálne pravidlá a rodová
identifikácia. Médiá plnia v jednotlivých vekových skupinách odlišné funkcie.
Deti vo veku od troch do šiestich rokov vnímajú médiá ako objekty. Zamestnáva ich
snaha o pochopenie sveta a jeho uchopovanie, a preto zvedavo skúmajú svoje
prostredie a chcú objavovať aj médiá ako objekty.
Pokiaľ ide o používanie médií deťmi predškolského veku, dôležitú úlohu v tejto
súvislosti zohráva príbeh. Príbehy sprostredkujú vedomosti, skúsenosti a emócie.
Audiovizuálny obsah z televíznych seriálov alebo filmov je tiež fascinujúci, rovnako
ako čítanie kníh a počúvanie rozhlasových hier.
Pre deti vo veku od troch do šiestich rokov sú média pomôckou na orientáciu vo svete.
v médiách deti nachádzajú mnoho rôznych, niekedy diskutabilných vzorov. Tvorbu
hodnôt ovplyvňujú aj médiá. Od útleho veku deti skúšajú vzorce správania, ktoré
poznajú z médií a replikujú mediálne obsahy. v tom potrebujú vedenie a podporu
dospelých, aby dokázali správne klasifikovať a spracovať svoje skúsenosti.
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Môj tip: Keď deti v predškolskom veku spoznajú rôzne médiá a pochopia, aké je ich
potenciálne využitie, je to krok dobrým smerom k zodpovednému narábaniu
s nimi. Dokážu napríklad lepšie pochopiť, že dospelí používajú médiá nielen na
zábavu, ale aj ako pracovné nástroje. Odporúčam vám sa s deťmi rozprávať,
maľovať obrázky alebo vytvárať koláže, aby ste im tému médií priblížili spôsobom
primeraným ich veku a vývoju.

Médiá sú dôležitým zdrojom poznania, preto zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri
získavaní informácií. Okrem kníh sú dôležitými zdrojmi informácií aj filmy a
rozhlasové hry. Televízne programy pre deti obsahujú informácie primerané veku.
Často sa dajú nájsť vhodné webové stránky súvisiace s televíznymi programami, ktoré
zohľadňujú potreby detí. Tu môžu deti v sprievode dospelých ľahko a hravou formou
objavovať nové veci.

Môj tip: Stanovte jasné pravidlá ohľadom používania médií a pomôžte tak deťom
sa pri kontakte s nimi lepšie orientovať. Je dôležité, aby MŠ, ale aj rodiny stanovili
prijateľné pravidlá používania médií spolu s deťmi. Takéto pravidlá môžu
napríklad určovať, že médiá sa môžu používať len obmedzený čas, že médiá sú v
určitých situáciách, napríklad pri jedle, zakázané, alebo že sa môžu používať iba
médiá vhodné pre deti.
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Deti si obvykle vypestujú priateľský vzťah k médiám, ak využívajú programy na
kreslenie na počítači, tablete alebo smartfóne. Pre deti od troch rokov sa odporúčajú
programy, ktoré môžu používať pod dohľadom dospelých. Postavy z kníh a televízie sa
tiež stávajú vo svete fantázie detí ich priateľmi, s ktorými sa môžu hrať.
Médiá preto môžu pre deti plniť rôzne funkcie. Používajú ich na zábavu, získavanie
informácií a orientáciu v sociálnom správaní. Zároveň môžu byť pre deti jednoducho
zábavné. Je tiež dôležité poskytovať deťom alternatívy, pri ktorých môžu robiť
rovnaké veci bez využitia médií, napríklad prostredníctvom kladenia otázok,
spoločného hrania, alebo rozprávania príbehov. Médiá nemajú v každodennom živote
detí dominantný význam, ale preberajú úlohu doplnkovej služby.

Môj tip: Vždy je dôležité ponúknuť deťom alternatívu k lákavému mediálnemu
obsahu. Predškoláci potrebujú najmä veľa pohybu a príležitostí na objavovanie,
skúmanie a prieskum svojho okolia. V tomto ohľade sú obzvlášť užitočné
alternatívne ponuky, ktoré priamo súvisia so známym mediálnym obsahom.
Môžete si napríklad vyskúšať experimenty, ktoré sa objavili v programoch pre
deti, alebo si spolu nakresliť príbeh, ktorý ste počuli. Aj malé podnety často
vzbudia u detí nadšenie a nasmerujú ich záujem na iné veci.

2. Typy médií a ich vnímanie
Jednotlivé médiá možno kategorizovať podľa zmyslov, cez ktoré ich vnímame.
Existujú zvukové médiá, ktoré vnímame sluchom, vizuálne médiá, ktoré vnímame
výlučne prostredníctvom zraku, a audiovizuálne médiá, ktoré vnímame sluchom aj
zrakom. Okrem toho existujú aj interaktívne médiá, ktoré súčasne oslovujú vizuálne
aj sluchové senzorické kanály a tiež umožňujú priamo ovplyvňovať, to čo sa v nich
deje. Patria medzi ne aplikácie, počítačové hry a webové stránky alebo internetové
aplikácie.
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Deti používajú rôzne typy dostupných médií. v závislosti od ich príťažlivosti aj
v rôznej intenzite. v prípade statických vizuálnych médií, ako sú knihy alebo
fotografie, si sami určujú, ako dlho a akým tempom sa budú médiom zaoberať. Na
druhej strane pri dynamických vizuálnych a audiovizuálnych médiách je to viacmenej médium, ktoré určuje dĺžku používania aj tempo vnímania.
Najmä vizuálne médiá si deti vedome vyberajú už vo veľmi skorom veku a používajú
ich samostatne. Miera nezávislosti a sebaurčenia sa naopak zvyšuje len pri využívaní
interaktívnych médií od predškolského veku. Je však zrejmé, že už deti od dvoch
rokov majú záujem o médiá všetkého druhu, vedome ich vnímajú a používajú ich,
pokiaľ sú dostupné a majú k nim prístup.
Okrem mediálneho obsahu inšpirujú médiá deti v predškolskom veku aj inak.
v závislosti od konkrétneho typu média deti uchvacujú rôzne faktory.
Zvukové médiá ako MP3 alebo CD a vizuálne médiá, ako sú fotografie alebo knihy,
sú bežne deťom voľne dostupné. Deti si ich zvyčajne môžu vybrať a používať samy.
Možnosť samostatne sa rozhodovať čiastočne vysvetľuje, prečo sú deti médiami
fascinované. Na jednej strane sa čisto sluchové alebo vizuálne médiá zameriavajú iba
na jeden senzorický kanál, a preto je pri nich hustota informácií znížená. Na druhej
strane to pomáha zlepšiť koncentráciu a pritiahnuť pozornosť mladších detí. Okrem
toho zvukové a vizuálne médiá umožňujú deťom vstúpiť do svojho vnútra, pretože
príbehy na počúvanie a obrázkové knihy sa zvyčajne používajú v známej a uvoľnenej
atmosfére, napríklad pred spaním.

Môj tip: O tom, ktoré mediálne ponuky sú vhodné, by mali vždy rozhodovať
dospelí. Deti vo veku od troch do šiestich rokov si ešte nevedia samostatne zvoliť
vekovo vhodný mediálny obsah. Odporúčam vám však nechať deti, aby si volili a
vyhodnocovali vhodný mediálny obsah zo zoznamu, ktorý ste pre ne predtým
vytvorili. Tak sa deti učia vedome rozhodovať o tom, aký obsah sa im páči a aký
nepáči. Posilňuje to ich schopnosť nezávisle médiá hodnotiť a selektovať.
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Kombinácia zvuku a obrazu v audiovizuálnych médiách oslovuje deti najmä
rýchlymi sekvenciami obrázkov a možnosťou manipulácie s nimi. Aj rodičia, ktorí sú
pre deti vzormi správania, bývajú audiovizuálnymi médiami fascinovaní. Hlavné
médium dospelých, televízia, je obľúbené aj u detí všetkých vekových skupín.
Spoločné sledovanie filmov a televíznych programov vytvára priestor pre vzájomnú
interakciu a zbližovanie v rámci rodiny.
Deti priťahujú interaktívne médiá, ako napríklad aplikácie na mobilných zariadeniach či
počítačové hry, pretože v nich môžu priamo vyjadriť svoj názor a zasahovať do deja.
Sú nadšené, keď môžu ovplyvňovať rôzne prvky a postavy a zažiť dôsledky svojich
činov. Jednoduché a intuitívne ovládanie dotykových obrazoviek je navyše pre deti
príťažlivé, čo im otvára nové priestory pre hru ako i uznanie zo strany dospelých.
V závislosti od toho, ako často dospelí používajú svoje tablety a smartfóny, alebo ako
prísne regulujú používanie médií, sa detské nadšenie pre tieto médiá zvyšuje alebo
znižuje.
Môj tip: Podporujte aj veľmi malé deti v tom, aby vyjadrili svoj vlastný názor na
mediálne obsahy. Pomôžte im tým, že sa s nimi budete rozprávať o ich
konkrétnych mediálnych zážitkoch, obsahu alebo postavách. Zisťujte, čo sa im
páči a čo nie. Rozhovory budú pre deti prospešnejšie, ak sa vám podarí na tieto
veci pozrieť aj z pohľadu dieťaťa a budete brať detské preferencie, záujmy a
úvahy vážne.
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Schopnosť detí vnímať, spracúvať, chápať a vyberať si médiá úzko súvisí s množstvom
ich skúseností, s úrovňou ich vývinu, ako aj s ich kultúrnym a sociálnym zázemím.
Medzi dôležité základné zručnosti patria abstraktné myslenie, jazykový vývin a
schopnosť sústrediť sa.

zmyslové
vnímanie

Schopnosť vnímať, spracúvať, rozumieť
a vyberať si médiá úzko súvisí so:

- životnými skúsenosťami
- osobnostným rozvojom

spracovanie

- socio-kultúrnym prostredím

Dôležité elementárne zručnosti:

porozumenie

- abstraktné myslenie
- vývin jazyka a reči
- koncentrácia

výber

Graf 3 Faktory ovplyvňujúce spracovanie a výber médií u malých detí

Podstatnú úlohu zohráva aj obsah a postavy z príbehov. Detskú pozornosť priťahujú
najmä témy, ktoré sú im blízke a stretávajú sa s nimi v bežnom živote. Takouto témou
môže byť aj strach zo samoty, strach z toho, že sú malí a túžia po väčšej nezávislosti.
Ak je téma deťom primerane podaná, vedia si ju spojiť s realitou vlastného života.
Schopnosť koncentrácie podmieňuje výber vhodných programov pre deti, pútajú ich
najmä krátke programy s jednoduchou dramaturgiou. K záujmu detí o tieto médiá
prispieva aj skutočnosť, že určité médiá je možné počúvať a sledovať opakovane.
Výsledkom je rozpoznanie deja a podpora dlhodobej pamäti.
Kvalita spracovania mediálneho obsahu je podmienená aj individuálnym vývinom
každého konkrétneho dieťaťa. Deti sa postupne učia mediálne posolstvá interpretovať,
dešifrovať, vyhodnocovať. Informácie začleňujú do svojich poznatkových štruktúr,
snažia sa im porozumieť v súlade s realitou vlastného života.
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3. Presýtenie detí mediálnymi zážitkami
Nie je ľahké odpovedať na otázku, či mediálne ponuky môžu deti zaťažiť. V každom
prípade musíme zohľadňovať individuálnu úroveň vývinu každého dieťaťa. Mediálne
obsahy môžu deti vnímať rozdielne, ten istý obsah môže niektoré deti vystrašiť alebo
zaťažiť, iné deti sa môžu pri nich nudiť.
Pri dennodennom používaní médií sa môžu deti stretnúť aj s násilnými scénami.
V kreslených filmoch určených malým deťom sa tvorcovia snažia násilie prezentovať
prijateľným a zábavným spôsobom. No niekedy to môže byť aj inak, najmä
v prípadoch, keď sa roztomilé animované postavičky objavujú aj v programoch pre
dospelých. Násilie, ktoré je prezentované cez ich známe postavičky, prostredníctvom
drsných slov a často aj cez sexuálne správanie, môže deti vystrašiť, rozrušiť a šokovať.
Násilné scény stvárňované skutočnými hercami, napríklad v akčných filmoch alebo
thrilleroch, zvyčajne nie sú malé deti schopné vnímať ako fikciu. Program nedokážu
sledovať s odstupom. Ide skôr o to, že deti majú často pocit, že oni sami sú súčasťou
deja, a preto v nich takéto scény môžu vyvolať mimoriadne znepokojujúce pocity.
Tento efekt sa zvyšuje, keď je násilie namierené proti deťom.
Desivé a znepokojujúce pocity u detí môžu vyvolať aj scény, kde je ubližované slabším,
menším alebo zvieratám. Môže ich vystrašiť i to, ak vo filme vidia, ako dravec trhá
bezbranné zviera, pretože deti vo veku od troch do šiestich rokov sa tiež cítia malé
a bezbranné. Takéto scény môžu deti prežívať mimoriadne emotívne. To isté platí pre
seriály alebo filmy, v ktorých hrá zviera hlavnú úlohu. Deti sa silne stotožňujú
s hlavnou postavou, preto veľmi intenzívne prežívajú nebezpečenstvá a
dobrodružstvá, ktoré zvieracia postava zažíva.
V správach sa skutočné násilie páchané na ľuďoch často vyskytuje, napríklad pri
hláseniach o prírodných katastrofách, hladomore alebo vojnových konfliktoch.
Niekedy sa dramatické a násilné obrazy objavia v rýchlom slede a nečakanom
kontexte a je ťažké ich vytriediť. Násilné výjavy v správach môžu pôsobiť na deti
traumatizujúco, preto by im nemali byť vystavené.
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Môj tip: Deťom môžete pomôcť spracovať ich mediálne skúsenosti, najmä tie
negatívne. Spoločne hovorte o vašich mediálnych skúsenostiach, napríklad počas
ranného kruhu. Pomôckou vám môžu byť aj vopred pripravené obrázky alebo
konkrétne otázky.

Aj samotné deti niekedy pociťujú agresivitu a hnev a dávajú to najavo. Nie je pre ne
vždy ľahké ovládať sa. Postupne sa musia učiť, ako zvládať rôzne situácie a
ako ovládať svoje emócie. Lepšie pochopiť seba samého, nájsť optimálne riešenia či
prehodnotiť prežité situácie môžu deťom pomôcť aj rôzne mediálne postavy, keď sú
s nimi stotožnené.
Deti prežívajú pri sledovaní dobrodružných príbehov radosť a zábavu. Vzhľadom na
ich prebiehajúci kognitívny a emocionálny vývin sa však nie vždy dokážu od príbehu
odosobniť. Silné mediálne obsahy môžu ľahko spôsobiť prekročenie miery únosnosti
pre dieťaťa.
Mali by sme preto myslieť na to, že deti sú zvlášť citlivé na scény a príbehy, ktoré sa
dotýkajú ich vlastných obáv z odlúčenia a straty. Smutné situácie, ako napríklad
v animovanej rozprávke Bambi, keď mláďaťu zomrie matka, môžu malé deti ohromiť
a vystrašiť.
Môj tip: Umožnite deťom samostatne spracovať ich konkrétne mediálne skúsenosti.
Diskusie o ich zážitkoch (aj tých negatívnych) môžu prebiehať počas bežných
denných činnosti, napríklad pri prezliekaní, pri hre, kreslení....
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Deti v predškolskom veku často vystrašia najmä hlasné a nečakané zvuky, momenty
s pretrvávajúcim napätím či ponuré obrazy. Takéto pochmúrne a strašidelné scény
sú pre deti zvlášť desivé. Postavy z médií, ako sú príšery, upíri, démoni, čarodejnice
alebo duchovia, môžu pôsobiť na malé deti znepokojujúco. Nadprirodzené bytosti so
svojimi magickými schopnosťami deti zároveň fascinujú, preto strašidelné a napäté
scény úplne neodmietajú. Striedanie napätých momentov s pokojnými fázami dokáže
deti očariť.
V kontexte násilného a strhujúceho mediálneho obsahu je veľmi dôležitý šťastný
koniec. Pozitívne ukončenie príbehov, v ktorých dobro zvíťazí nad zlom a strach sa
rozplynie, je pre emocionálne spracovanie mediálneho obsahu a rozvoj pocitu
bezpečia a dôvery detí veľmi významný.
S nárastom skúseností a mediálnych zážitkov deti zisťujú, že aj napäté, strašidelné a
dramatické udalosti končia dobre a nikto sa pri nich vážne nezraní. Je dôležité stavať
na tomto poznaní, aby deti dokázali emocionálne príbehy dobre spracovať.

Môj tip: Keď hovoríte s deťmi v triede o negatívnych mediálnych skúsenostiach,
ukážte im, že aj dospelí sa niektorých vecí boja a že sa za svoj strach nemusia hanbiť.
Deti tak skôr vyhľadajú pomoc, keď ich mediálne zážitky zaskočia.

4. Vlastnosti vhodnej mediálnej ponuky pre deti
Rodičia nesú hlavnú zodpovednosť za výber vhodného mediálneho obsahu pre deti.
Aby ste deti ochránili pred obsahom, ktorému nerozumejú alebo ho nedokážu
spracovať, je potrebné ich podporovať a sprevádzať pri sledovaní filmov, televízie a
internetu. Predvýber vývinovo primeraného mediálneho obsahu je veľmi dôležitý. To,
či je nejaká mediálna ponuka vhodná pre deti, sa zvyčajne nedá posúdiť okamžite.
Existuje však niekoľko faktorov, ktoré vám môžu pomôcť zorientovať sa a správne sa
rozhodnúť v rámci širokej škály dostupných médií.
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Môj tip: Mediálny obsah pre deti môžete tematicky zoradiť. Taktiež môžete
ponechať priestor pre takúto činnosť deťom, aby sa samostatne na príprave
tematického výberu podieľali. Deti túžia po informáciách a vedomostiach a sú
nadšené, keď môžu svoje potreby uspokojiť prostredníctvom mediálnych ponúk.
Mediálny obsah nemusí byť nevyhnutne vzdelávací, aby bol vhodný pre deti.

Je nevyhnutné, aby mediálne ponuky pre malé deti neobsahovali nič, čo by ich
vystrašilo alebo nepriaznivo ovplyvnilo. Treba im zabrániť v kontakte s nevhodným
obsahom, ako je násilie namierené voči ľuďom a / alebo zvieratám, hrozivý a hlasný
hluk alebo desivé postavy. Napätie v príbehu by malo byť tiež jasne ohraničené a
nemalo by trvať dlho. Treba vziať do úvahy vývinové štádiá detí predškolského veku
ako aj individuálne zvláštnosti jednotlivcov, pretože rovnaká mediálna ponuka môže
niektoré deti zaťažiť, zatiaľ čo iné deti rovnakého veku sa pri nej budú nudiť.
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KRITÉRIÁ VÝBERU MÉDIÍ

Primerané veku
Nezobrazujú násilie
Podoprujú učenie
Podporujú hru
Podporujú spoluprácu
Stimulujú
Sú zrozumiteľné

Graf 4 Kritériá výberu médií

Deti predškolského veku prevažne rozumejú lineárnemu a jednoduchému
rozprávaniu bez skokov alebo flashbackov (retrospektívy, spätných záberov).
Obyčajne nedokážu sledovať veľké množstvo postáv ani časté zmeny miest deja. Je
tiež dôležité, aby príbehy vždy končili dobre.
Či už pri zvukových médiách, alebo aj pri iných typoch médií by sme mali sledovať, či bol
použitý vhodný jazyk pre deti. Vhodnejšie je použitie krátkych viet a bežnej slovnej
zásoby. Zároveň sú pre deti obohacujúce napríklad nové koncepty, variácie hlasu,
rytmy a slovné hry. Aj písaný text môže byť v mediálnych ponukách pre deti od troch
do šiestich rokov zaujímavý. Farebné, veľké a zábavne navrhnuté písmená môžu
vzbudiť zvedavosť pri práci so znakmi a písmom.
Deti mladšie ako šesť rokov uprednostňujú jednorozmerné postavy. Postavy v médiách
by sa preto mali na základe činov, postojov a vzhľadu zreteľne deliť do kategórií
dobrých a zlých. To však neznamená, že by postavy nemali byť zaujímavé a rozmanité.
Opak je pravdou: postavy by mali deti pobaviť a potešiť, očariť a prekvapiť. Pre deti je
dôležitá aj vzájomná spolupráca medzi postavami v médiách. Obľubujú, ak sa postavy
navzájom povzbudzujú alebo si pomáhajú. Postavy sa tak stávajú vzormi a spoločníkmi
a môžu deťom pomôcť pri riešení ich aktuálnych problémov.
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Vyberať by sme mali krátke príbehy a rozprávania, ktoré deti nezaťažia a budú sa
môcť dostatočne sústrediť. Ak nie je doba sledovania stanovená samotným formátom
média, napr. pri televíznych seriáloch, mali by ste dobu sledovania vopred
prediskutovať a skontrolovať.
Pri výbere médií pre deti vo veku od troch do šiestich rokov by sa malo aj naďalej dbať
na to, aby obsahovali čo najmenej reklamy. Pre mladšie deti je ťažké rozlíšiť reklamné
posolstvá od skutočného obsahu. Najmä reklama pre dospelých môže byť pre deti
zdrojom napätia z dôvodu nevhodného obsahu.
O vhodnosti aplikácií pre deti rozhoduje aj to, ako sa s ňou narába a ako sa ovláda. Aj
keď aplikácie pre deti by sa mali používať vždy v sprievode dospelého alebo staršieho
súrodenca, stále má význam, ak je interaktívny obsah jasne viditeľný a navigácia
v aplikácii je hravá (napr. používa symboly namiesto písma).
Pre učiteľky v materských školách, ako aj pre rodičov môže byť prospešné prečítať
hodnotenia na médiá expertmi v tejto oblasti. Viaceré testovacie agentúry sa intenzívne
zaoberajú hodnotením mediálnych ponúk a vysvetľujú najdôležitejšie kritériá svojho
hodnotenia.
Keď dospelí s deťmi hovoria o ich záujmoch, môžu im lepšie porozumieť a môžu to
zohľadniť aj pri výbere vhodných médií. Správny výber médií pre deti je aj v rodinách
dôležitou a často diskutovanou témou. v prípade záujmu, môže rodičom pri
hodnotení a poskytovaní informácií pomôcť aj materská škola.

5. Učenie sa o médiách
Deti predškolského veku sú prirodzene otvorené a zvedavé, majú záujem dozvedieť
sa čo najviac o svojom prostredí. Aby pochopili svet okolo seba a dokázali ho uchopiť,
kladú veľa otázok. Mladšie deti vo všeobecnosti nerozlišujú medzi technológiami a
prírodou alebo medzi neživým a živým prostredím. Svoje prostredie vnímajú ako
jeden celok.
To samozrejme platí aj pre médiá. Deti ich vnímajú v konkrétnom vzťahu k prostrediu,
v ktorom žijú, pretože sú v ňom všadeprítomné. To môže byť prospešné aj
v predprimárnom vzdelávaní. Už tam sa môže vytvoriť (prvý) prístup k technológiám,
ktorý môže byť nezávislý od pohlavia. Aktívna skúsenosť je pre deti v predškolskom
veku veľmi dôležitá. Príťažlivé je pre ne skúmanie a experimentovanie s mediálnymi
technológiami. K tomuto účelu im môžu slúžiť aj vyradené staré počítače, telefóny a
klávesnice.
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Môj tip: Deti sa vždy pýtajú na veci, s ktorými sa vo svete stretávajú. Využite preto
ich prirodzenú zvedavosť aj v otázkach týkajúcich sa médií. Poskytnite im
počiatočné vysvetlenia toho, ako fungujú médiá.

Keď sa deti učia transformujú nové fakty do svojich existujúcich poznatkových
štruktúr a reorganizujú súvislosti. Je pre ne dôležité robiť vlastné predpoklady a
formulovať vlastné závery a zistenia.
Vo vhodných momentoch možno diskutovať a zamyslieť sa aj nad tým, čo médiá
v skutočnosti sú. Dôležitým krokom k ich pochopeniu je skúsenosť, že médiá nie sú
ani magickými objektmi, ani živými bytosťami, ale tvoria ich ľudia.

Môj tip: Aby deti pochopili technické pozadie médií, môžu preskúmať rozobraté staré
a vyradené zariadenia, ako sú počítače, mobilné telefóny a telefóny. Týmto
spôsobom môžete deťom sprostredkovať porozumenie a priamu vizuálnu
skúsenosť toho, že médiá sú technické zariadenia vyrobené ľuďmi. Ich fungovanie
neovplyvňujú žiadne čary.
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6. Podporte rodičov
V predprimárnom vzdelávaní aj v rodine je výber médií vždy problematický. Preto
existuje viacero kontaktných miest pre učiteľky v materských školách a rodičov, ktoré
im môžu poskytnúť poradenstvo v tejto oblasti.
V rodinách sú médiá denne prítomné v rôznych formách a deti k nim zvyčajne majú
prístup. Ich využívanie však môže byť problematické z hľadiska mediálneho obsahu a
jeho spracovania, dĺžky používania médií a prístupu k nim.
MŠ môže poskytovať odborné poradenstvo aj v mediálnej oblasti. Učiteľky môžu byť
rodičom oporou pri získavaní praktických tipov v usmerneniach týkajúcich sa
mediálnej ponuky. Spoločne by sa mali zamerať na oboznámenie detí s využívaním
médií primeraných ich vývinu a veku, ako aj na spracovanie ich emocionálnych
zážitkov vyvolaných médiami.
Pre rodičov môže byť zaujímavé zistiť, akým spôsobom učiteľky pracujú s detskými
mediálnymi skúsenosťami a ako ich využívajú v pedagogickej praxi. Taktiež informácie
o vývinových a psychologických aspektoch, ako aj o vývinových a vekovo špecifických
charakteristikách spracovania mediálnych skúseností môže byť pre rodičov zaujímavé.
Výmena informácií môže byť užitočná rovnako pre rodičov, ako aj pre učiteľky.

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.

Náhľady do mediálneho sveta raného detstva

73

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

Modul 4 – Detskí mediálni hrdinovia
Ukazuje sa, že pri rozvíjaní mediálnej gramotnosti v predprimárnom vzdelávaní je
obzvlášť užitočné pracovať s témou mediálnych hrdinov. Keďže mediálni hrdinovia
sú pre deti v procese učenia sa veľmi dôležití, možno ich použiť ako referenčný bod
pri práci na dôležitých otázkach mediálnej gramotnosti. K prejavom mediálnej
gramotnosti patrí aj schopnosť hodnotiť a reflektovať mediálny obsah. Keď deti
spracovávajú mediálne skúsenosti, učia sa rozlišovať medzi fikciou a realitou. Keďže
postavy z médií dominujú v ich každodennom živote, mali by sme myslieť aj na
vhodnú pedagogickú intervenciu. Neustála podpora a monitorovanie toho, ako deti
spracúvajú a rozumejú mediálnym zážitkom patria k dôležitým úlohám rodičov ako
aj odborníkov v predprimárnom vzdelávaní. Týmto spôsobom je možné pomôcť
deťom vybudovať prvé rozhodujúce základy reflexie a zodpovedného využívania
médií.
Pri hodnotení mediálnych odkazov sú pre deti veľmi dôležité postavy, preto postavy
z filmov, kníh, rozhlasovaných hier, aplikácií a reklám pre ne predstavujú zásadný
referenčný bod. Vo všeobecnosti existujú hrdinovia a antihrdinovia, ktorých deti
obdivujú alebo odmietajú.
Vo všetkých médiách je možné identifikovať množstvo rôznych typov postáv. Líšia sa
vzhľadom, osobnostnými črtami aj správaním. Pestré možnosti grafického vyjadrenia
a animácií umožnili vytvorenie rôznych reprezentácií hrdinov ako aj antihrdinov.
Mediálne postavy nielenže vytvárajú príbeh, ale poskytujú aj poznatky o sociálnych
rolách a vzorcoch správania. Bez ohľadu na ich rôznorodosť majú všetky imaginárne
postavy vytvorené pre deti niečo spoločné: v porovnaní so skutočnými ľuďmi sú
značne zjednodušené. Fiktívne postavy pre deti zvyčajne dajú priradiť k určitej
kategórii, napríklad k dobru alebo zlu. Navyše sa nekompromisne držia svojho názoru
a zriedkavo sa vychýlia zo svojej roly a vzorcov správania. Jasná reprezentácia
charakteru postáv je pre deti kľúčová. Takto môžu postavám porozumieť a použiť ich
ako príklad pri hodnotení skutočných osôb. Cez veľmi jasné činy a charakteristiky
vnímajú ich konanie ako návod pre svoje vlastné konanie a správanie. Odvážne a silné
postavy, ako aj zlé, škodoradostné alebo násilné postavy, pôsobia na deti fascinujúco.
Súčasná mediálna ponuka pre deti sa neustále rozrastá. Prináša nové mediálne obsahy
a postavy. Okrem toho sa vytvárajú komplexné reklamné kampane a inzeráty. Na trhu
existujú aj postavičky, ktoré nás sprevádzajú už niekoľko generácií.
Učiteľkám v predprimárnom vzdelávaní sa odporúča zaoberať sa nielen aktuálnou
ponukou médií, o médiá by sa mali zaujímať predovšetkým z perspektívy dieťaťa. Aby
sme pochopili, prečo sa deti zaujímajú o mediálne postavy a špecifiká, ktoré na
Detskí mediálni hrdinovia
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mediálnych postavách vnímajú ako obzvlášť zaujímavé, tak stojí za to tento fenomén
podrobne a diferencovane preskúmať. Naviac postavy z médií ponúkajú deťom
vynikajúce inšpirácie pre hru a každodenné činnosti. V praxi sme svedkami
najrôznejších foriem uchopenia mediálnych skúseností. Deti predškolského veku tieto
postavičky kreslia, maľujú, hrajú sa na ne alebo sa o nich radi rozprávajú.
Vzhľadom na to, že postavičky z médií majú pre deti veľký význam, je užitočné
zaoberať sa témou „mediálnych hrdinov“ počas každodenných aktivít v MŠ. Ak
budete venovať osobitnú pozornosť svetu, v ktorom deti žijú, budú sa cítiť zvlášť
ocenené. Budú vystupovať v pozícii „odborníkov“ svojich obľúbených postáv. Takto
sa môžete dozvedieť viac aj o témach, ktorými sa deti aktuálne zaoberajú.
Modul Mediálni hrdinovia prináša vhľad do tejto témy. Vysvetľuje úlohu mediálnych
postáv ako detských spoločníkov. Ukazuje, ako mediálni hrdinovia preberajú rolu
sprievodcov detí a ako ich tieto postavy ovplyvňujú. Modul sa zameriava na
mediálnych hrdinov ako premietacie plátna postáv, s ktorými sa deti stotožňujú.

1. Mediálni hrdinovia ako spoločníci
Deti vo veku 3 až 6 rokov čelia pri zvládaní rôznych vývinových úloh viacerým
výzvam. Preto hľadajú podporu, rady a informácie v živom svete okolo seba. Dôležitá
je pre nich podpora rodiny a materskej školy. V osobnostnom rozvoji môžu deti
podporovať a sprevádzať aj hrdinovia z detských kníh, televízie a rozhlasových hier.
Deťom sa zvlášť páči sledovať postavičky z médií pri činnostiach, ktoré sa len nedávno
naučili alebo pri situáciách, ktoré im stále spôsobujú nejaké ťažkosti. Týmto spôsobom
si môžu potvrdzovať vlastné konanie alebo sa môžu nimi inšpirovať. Postavičky z
médií im pomáhajú zorientovať sa a inšpirovať sa vo vývinových úlohách uvedených
nižšie. Vekové odporúčania pre jednotlivé programy vám môžu poskytnúť orientáciu,
no nemali by ste ich vnímať ako rigidnú kategóriu. Proces vývinu u batoliat (deti od 0
do 3 rokov) zahŕňa rozoznanie jednoduchej kauzality, získanie základných
komunikačných schopností, senzorickej motorickej inteligencie a porozumenia
emóciám. V ranom detstve (u detí vo veku 2 až 4 roky) patrí medzi vývinové úlohy
napríklad vývin jazyka a reči, predstavivosti a hry, ako aj uvedomenie si vlastného ja
a poznávanie sociálneho priestoru. V prípade detí, ktoré prechádzajú z predškolského
do školského veku (deti vo veku 5 až 7 rokov) medzi vývinové úlohy patrí napríklad
stotožnenie sa s vlastným pohlavím, sociálna spolupráca, vzťahy s rovesníkmi a
jednoduché morálne súdy.
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Graf 5 Proces vývinu detí od 0 -7 rokov

dojčatá a batoľatá
(vek 0-3)

rané detstvo
(vek 2-4)

rané detstvo až
začiatok školskej
dochádzky
(vek 5-7)

•rozoznanie jednoduchej kauzality
•nadobudnutie základných komunikačných zručností
•získavajú zmyslovú motorickú inteligenciu
•chápu emócie
•rozvoj jazyka a reči
•rozvoj predstavivosti a hry
•uvedomenie si vlastného "ja"
•spracúvajú, ukladajú a aplikujú informácie o sociálnych
situáciách
•identifikujú genderové roly
•spolupracujú
•budujú si vzťahy s vrstovníkmi
•robia jednoduché morálne súdy

Môj tip: Ak majú postavičky z médií nereálne charakterové črty, tak pri práci s touto
témou vám môže pomôcť experimentovanie so základným kritickým myslením.
Môže to byť obzvlášť vzrušujúce pre deti vo veku od troch do šiestich rokov. Pýtajte
sa detí napríklad: Ako by príbeh vyzeral, keby aj statočný a odvážny princ mal aj
nejakú slabú stránku. Alebo aké by to bolo, keby nežná a zraniteľná princezná bola
zároveň aj veľmi silná? Pri ilustrovaní takýchto myšlienok vám pomôže metóda
dramatická metóda - hranie rolí.

Okrem vývinových úloh sa deti stretávajú s rôznymi problémami a požiadavkami
v rôznych oblastiach každodenného života, napríklad v MŠ, v skupine rovesníkov
alebo v rodine. Patrí medzi ne spoznávanie:



sociálnych štruktúr, ktoré sa môžu v rôznych situáciách líšiť,
negatívnych a pozitívnych reakcií na vlastné správanie,
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rozdielov v skúsenostiach a poznatkoch v porovnaní s inými deťmi alebo
dospelými,
rôznych možností a foriem konania dospelých vo funkcii vzoru (napr. učiteľky
v materskej škole alebo rodičia),
pravidiel sociálnej spolupráce, ktoré musia deti dodržiavať alebo si dohodnúť
(napr. vo vzťahu k svojim rovesníkom).

Deti využívajú mediálnych hrdinov ako zdroj informácií o sociálnom správaní, rozvoji
rodových rol a vzťahoch s rovesníkmi. Rôzne úlohy a vzorce správania, ktoré sa
objavujú cez mediálnych hrdinov, podporujú schopnosť detí rozvíjať svoje vlastné
normy a hodnoty. Vďaka nim tieto vzorce odmietajú alebo prijímajú.

2. Orientácia a fascinácia
Vďaka médiám sa deti stretávajú každý deň s rôznymi mediálnymi postavami, ktoré
ich sčasti či do značnej miery ovplyvňujú. Dôvodom je skutočnosť, že ich záujmy a
potreby sa odrážajú v ich individuálnom svete skúseností, v ich živote a úzko súvisia
s ich rastom a vývinom. V tomto ohľade mediálni hrdinovia ovplyvňujú ich sociálne
správanie a to, ako spolupracujú, ako konajú a ako myslia. Prostredníctvom ich
obľúbeného hrdinu/-ov môžete zistiť, ako sa cítia a čo ich baví. Mediálni hrdinovia
nepriamo ponúkajú vzory a môžu ovplyvniť orientáciu detí v každodennom živote.
Aj keď nemusí ísť o žiadny dlhodobý vplyv na správanie a charakter dieťaťa, často
môžeme pozorovať krátkodobé účinky v rolových hrách, v ktorých deti vyjadria
nálady a činy postáv. Deti v predškolskom veku často fascinujú výnimočné schopnosti
a kvality mediálnych hrdinov.
Pre rodičov a učiteľky v materských školách predstavujú príbehy v médiách hodnotné
nástroje pre učenie malých detí o tom, ako čeliť výzvam v skutočnom svete a ako ich
prekonávať. Spolu s prirodzenou zábavou, ktorú tieto príbehy ponúkajú, môžu
dospelí viesť s deťmi rozhovory o hlbších významoch v každom príbehu, a tak s nimi
nadviazať užitočnú interakciu. Môže to pomôcť rodičom aj učiteľkám získať
informácie o detských emóciách a myšlienkach. V rozhovoroch môžu zistiť, ako
vnímajú postavy a ako hodnotia ich činy, môžu diskutovať o silných a slabých
stránkach jednotlivých postáv. Postavy z príbehov v knihách či vo videu môžu
odborníkom v predprimárnom vzdelávaní slúžiť pri vštepovaní hodnôt deťom,
pretože príbehy často zobrazujú výzvy, s ktorými sa ľudia stretávajú na svojej životnej
ceste. Mediálni hrdinovia tak môžu deti inšpirovať mnohými spôsobmi.
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Graf 6 Mediálni hrdinovia pre deti

Jednoduchý spôsob, ako porozumieť tomu, čo malé deti cítia a ako premýšľajú o
rôznych aspektoch života je vyzvať ich, aby nakreslili svojich obľúbených hrdinov.
Potom môžu rodičia a/alebo učiteľky tieto kresby použiť a diskutovať s deťmi o
dôvodoch, prečo sa im tieto postavy páčia, aké sú ich silné a slabé stránky.
Mediálni hrdinovia môžu predškolákom poslúžiť ako premietacie plátno, vďaka
ktorému môžu vyjadriť svoje pocity, obavy alebo potreby. Ak svoje vnútorné
problémy prenesú na mediálne postavy, môžu ich lepšie zvládať a rozumieť im.
Napríklad, ak je dieťa nahnevané alebo smutné, tento pocit sa môže premietnuť aj do
mediálnej postavy. Ak je to potrebné, dieťa môže zistiť dôvod svojho hnevu alebo
smútku, ale tiež môže lepšie pochopiť a prijať svoje pocity.
Mediálni hrdinovia môžu byť pre deti vo veku od troch do šiestich rokov vzorom,
s ktorým sa stotožnia, pretože ich záujem o mediálny obsah sa zvyšuje, ak príbehy
súvisia s ich každodenným životom. Obzvlášť vzrušujúce sú typické ústredné témy
detstva, ako je strach zo straty alebo dokázanie vlastnej šikovnosti, ako aj rozdiel
medzi dobrom a zlom. Mediálni hrdinovia môžu deťom pomôcť sledovať udalosti v
príbehu a pochopiť kontext. Dôležitá je najmä účasť na činoch a pocitoch. Deti sledujú
konanie hrdinov so záujmom a cítia sa nimi oslovené práve vďaka odkazom na svet,
v ktorom žijú: napríklad, keď Kocúr v čižmách čelí hrozivej situácii a prekoná ju
s nápadom, alebo keď malá čarodejnica Bibi Blocksbergová využíva magickú silu, aby
si nemusela upratať svoju izbu.
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Predpoklad, že deti uprednostňujú mocných a silných hrdinov, ktorí bojujú proti
nespravodlivosti, je mýtus. Aj postavy s negatívnymi charakterovými črtami alebo
zraniteľné postavy zohrávajú u detí roly, ktoré netreba podceňovať. Napríklad
negatívne postavy ponúkajú deťom príležitosť vysporiadať sa s tabuizovanými
pocitmi chuti po pomste alebo s každodennou agresivitou. Ak postavy potrebujú
ochranu, deti sa môžu zaoberať rolou obete. Vo forme nepotrestaného riešenia
problémov deti, zastúpené mediálnou postavou, spoznávajú a zažívajú možné reakcie
a dôsledky rôznych správaní z bezpečnej vzdialenosti a môžu ich porovnávať so
svojimi vlastnými potrebami a túžbami.
Môj tip: V rozhovoroch o obľúbených detských postavách môžete s deťmi zozbierať
črty postáv, ktoré sa deťom obzvlášť páčia a nepáčia. Spolu môžete usporiadať
pozitívne a negatívne vlastnosti mediálnych hrdinov do koláže. Skúsenosti ukazujú,
že pre deti je ťažšie pomenovať negatívne vlastnosti obľúbenej postavičky, ale nie je
pre nich také ťažké identifikovať negatívne črty u postáv, ktoré sa im nepáčia. Ďalšou
možnosťou je vytvoriť plagáty známych mediálnych postáv s pozitívnymi a
negatívnymi črtami (farebnými fixkami napísať „dobré“ a „zlé“ črty) a vystaviť ich
v triede na vytvorenie vizuálnej stimulácie. Pozrite sa na tento príklad.

Týmto spôsobom môžu individuálne charakterové črty, vonkajšie znaky a správanie
mediálnych postáv ponúkať deťom podnety pre orientáciu v ich vlastnom správaní.
Toto napodobňovanie si netreba zamieňať s hraním mediálneho obsahu. Pri hre sa deti
prezliekajú za mediálneho hrdinu a predvádzajú akčné scény alebo si pre postavy
vymýšľajú nové príbehy, aby mohli spracovať svoje mediálne zážitky.
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Môj tip: Deti predškolského veku často využívajú hranie rol pri spracovaní svojich
každodenných skúseností. Môže byť užitočné, ak ich necháte hrať postavy z detských
médií a spýtate sa, ktoré vlastnosti ich obľúbených hrdinov by boli pre ne užitočné a
žiaduce v každodennom živote.

Ak sa bližšie pozriete na najobľúbenejších detských hrdinov, uvidíte, že v popularite
určitých typov postáv sú zreteľné podobnosti. Väčšina detí je fascinovaná
nadľudskými schopnosťami a mágiou (napr. výnimočnou silou, schopnosťou lietať a
premieňať sa...). Takéto postavy sú vykreslené ako nezávislé, zodpovedné, úspešné a
silné a tieto vlastnosti sú pre deti žiaduce.
Obľuba a nadšenie detských rovesníkov pre určité postavy často ovplyvňuje
individuálny výber obľúbených postáv. Rozdielne názory na rôzne postavy v médiách
vyvolávajú medzi deťmi komunikáciu a poskytujú im impulzy na vzájomnú
konfrontáciu. Medzi priateľmi môžu obľúbení mediálni hrdinovia posilniť vnútorné
väzby v skupine a ponúkať príležitosť na rozprávanie sa, ako aj pre hru. Znalosť
určitých postáv môže tiež vytyčovať hranicu, ktorá oddeľuje skupinu od zvyšku sveta,
čo opäť posilňuje vnútorné vzťahy v skupine.
Mediálne postavy umožňujú deťom byť odborníkmi v tejto oblasti, čo vplýva aj na ich
vzájomnú sociálnu spoluprácu a interakciu. Ak dieťa obzvlášť dobre pozná niektoré
mediálne postavy a mediálny obsah, môže to vytvárať porozumenie a vzbudzovať
rešpekt u ostatných detí. Hry a rozhovory o obľúbených postavách zvyšujú popularitu
dieťaťa medzi rovesníkmi.
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3. Skutočné vzory vs. mediálni hrdinovia
Rovnako ako mediálny obsah, tak aj mediálne postavy môžu deti ovplyvňovať.
Mediálne postavy nesúperia so skutočnými identifikačnými postavami a vzormi, ale
dopĺňajú ich. Dopĺňajú škálu spoločenského správania a konania a môžu tak
kompenzovať prípadné deficity v bezprostrednom sociálnom prostredí detí.
Deti vo veku 3 - 6 rokov majú problém s hodnotením vlastností fiktívnych postáv.
Predovšetkým majú ťažkosti rozoznať, ktoré vlastnosti sú imaginárne a ktoré
skutočné, keď ich príbeh vykresľuje tak realisticky. Dokonca aj prehnanú veľkosť,
rýchlosť a silu majú deti predškolského veku problém rozoznať ako fiktívne. Súvisí to
aj s tým, že z hľadiska detí sú takmer všetci ľudia rýchlejší, väčší a silnejší ako oni.

Môj tip: Keď sa s deťmi rozprávate o mediálnych postavách, je dôležité dať im
záchytné body, aby lepšie porozumeli rôznym charakterovým črtám postáv.
Napríklad vám môže pomôcť porovnať známe atribúty: ak je nejaký mediálny hrdina
nereálne rýchly alebo nadľudsky veľký, môže deťom pomôcť, ak ho opíšete ako
rýchleho ako pretekárske auto alebo veľkého ako dom. Takéto porovnávanie rôznych
čŕt môže byť veľmi užitočné aj pri výtvarnej tvorbe a maľovaní. Ak chcete, aby bola
nadrozmerná veľkosť mediálnej postavy zrozumiteľná a viditeľná, môžete
namaľovať veľkú mediálnu postavu vedľa obyčajnej osoby alebo domu.

Vzorce a charakteristiky správania, ktoré sú úplne vymyslené, môžu zase mladšie deti
klasifikovať ako neskutočné alebo imaginárne. Patria sem napríklad ľudia s
magickými schopnosťami alebo zvieratá, ktoré vedia rozprávať. Ak dospelí
monitorujú, ako deti využívajú média, môžu im pomôcť vyhodnotiť mediálne postavy
a ich vlastnosti ako fiktívne alebo skutočné.
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Môj tip: Aby ste deti ochránili pred nereálnymi očakávaniami od seba a následným
sklamaním, je obzvlášť dôležité rozvíjať u nich citlivosť voči preháňaniu údajne
žiaducich charakterových vlastností (napr. byť extrémne silný), ktoré by deti mohli
chcieť kopírovať, a vysvetliť im, že sú fiktívne.

Prítomnosť celebrít v médiách, napr. futbalistov alebo moderátorov detských
programov, môže byť tiež pre deti predškolského veku dôležitá.
Títo ľudia zvyčajne prejavujú veľkú vášeň a nadšenie pre svoju prácu. V zmysle
funkcie vzoru to môže na deti pôsobiť motivujúco. Môžu spoznať rôzne záľuby a
talenty, alebo si môžu sami vyskúšať niektoré umelecké alebo športové aktivity.
Okrem toho sa deťom prostredníctvom prominentnej osoby komunikujú normy,
hodnoty, kritériá fyzického vzhľadu, vlastnosti. Je dôležité vedieť, že charakter a často
aj vzhľad celebrít je obchodovaný a vytvorený rovnako umelo ako obrázky kreslených
postavičiek. Cieľom je obyčajne získať jednorozmerný charakter (napr. niekoho
„silného“, „spoločenského“, „milého“), s ktorým sa však príslušná prominentná osoba
ťažko dokáže stotožniť. Svety fiktívnych postáv sú prezentované naratívnym
spôsobom, zatiaľ čo skutoční ľudia nie sú vždy jednorozmerní. Ich osobnostné črty sú
komplexnejšie. Táto multidimenzionalita môže byť pre deti náročnejšia na
spracovanie, najmä v prípade tabuizovaných tém, ktoré sa v médiách objavujú.
Existuje množstvo mediálnych hrdinov, ktorí môžu obohatiť každodenný život detí a
ponúknuť im dobré nápady. Je však dôležité vziať do úvahy, že okrem mediálnych
hrdinov existujú v ich prostredí aj hmatateľné a skutočné identifikačné postavy a
vzory, napríklad vtipná učiteľka, múdra staršia sestra, chápavý otec alebo odvážny
priateľ. Na podporu rovnováhy v tejto oblasti je vhodné v súvislosti s posilňovaním
mediálnej gramotnosti detí venovať sa aj hrdinom zo skutočného života. Neexistujú
takmer žiadne obmedzenia ohľadom sprievodných a tvorivých aktivít v
každodennom živote MŠ.
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Môj tip: Môžete pozvať do MŠ hrdinov z každodenného života, akými sú policajti,
zdravotné sestry alebo vaša stará mama, ktorí sa porozprávajú s deťmi o ich živote a
vlastných vzoroch. Potom môžu deti s vašou podporou napríklad vytvoriť koláže na
tému, o ktorej sa diskutovalo, alebo urobiť rozhovory s „hrdinami každodenného
života" a nahrať ich.

Môj tip: Aby si deti uvedomili, že sa aj samy môžu stať hrdinami, odporúčame, aby
ste s nimi diskutovali o situáciách, v ktorých sa buď oni, alebo ich priatelia prejavili
hrdinsky. Môže ísť o prekonanie veľkého strachu, nezištnú pomoc niekomu inému
alebo dosiahnutie niečoho veľmi náročného. Odporúčam vám diskusiu, ale vhodné
je aj maľovanie obrázkov a hranie rolí.

Pre orientáciu vo svete a pozitívny a zdravý vývin detí je nevyhnutná vyvážená
prítomnosť skutočných a mediálnych hrdinov.
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4. Podporte rodičov
Mediálne postavy majú veľký význam pre každodenný život detí a rozvoj ich
osobnosti. Z tohto dôvodu by sa táto téma mala zahrnúť aj do diskusií medzi
odborníkmi v predprimárnom vzdelávaní a rodičmi.
Problematika mediálnych hrdinov v predprimárnom vzdelávaní, je vhodnou
príležitosťou na výmenu informácií s rodičmi o širokom spektre a relevantnosti
mediálnych hrdinov. Rodičia si nemusia byť istí, ako správne zaobchádzať s
mediálnymi postavami. Učiteľky im však môžu pomôcť získať informácie o tejto téme
na rodičovskom stretnutí. Môžu tiež rodičom ukázať konkrétne výsledky práce na
tému mediálnych hrdinov. K veľmi efektívnym rozhovorom dospejete, ak rodičom
ukážete rôzne výrobky, obrazy, plagáty alebo koláže, ktoré deti vytvorili.
Rodičia si musia uvedomiť, akú dôležitú úlohu zohrávajú mediálne postavy pri
hľadaní orientácie a pri hľadaní riešení problémov u detí. Treba im tiež zdôrazniť, že
okrem priateľov a súrodencov majú aj rodičia veľký vplyv na to, ktorých hrdinov z
médií deti obľubujú.
Rozhovory s rodičmi môžu byť cenné aj pre učiteľky, pretože rodičia im môžu
poskytnúť zaujímavé podnety pre výchovno-vzdelávacie činnosti v oblasti mediálnej
výchovy.

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.
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Modul 5 – Reklama
V každodennom živote sa deti stretávajú s najrôznejšími formami reklamy, napríklad
v časopisoch, televízii, supermarketoch alebo vo verejnej doprave. Reklama sa
zvyčajne deťom zdá veľmi zaujímavá. Čím roztomilejšia, pútavejšia a zábavnejšia je,
tým skôr sa o ňu začnú zaujímať. Reklamní marketéri využívajú prirodzenú detskú
zvedavosť, a tak ľahko vstupujú do detského sveta.
Reklama orientovaná na zisk sa zameriava na kreovanie konkrétnych záujmov
v oblasti nákupu, vytvára spotrebiteľské potreby. Jej cieľom je upriamiť pozornosť na
konkrétnu spoločnosť, značku, službu alebo produkt. Má povzbudiť potenciálnych
zákazníkov k nákupu. V závislosti od cieľovej skupiny, na ktorú sa reklama zameriava,
nadobúda rôzne formy.
V ekonomike sú aj deti dôležitou cieľovou skupinou, pretože ich želania dokážu
ovplyvňovať nákupné správanie rodičov. Aj samotné deti nadobúdajú vlastnú
nákupnú silu v prípadoch, keď dostanú vreckové alebo nejaký peňažný dar. Reklama
však nie je zameraná na deti len pre ich súčasnú kúpnu silu. Orientuje sa na ne aj z
dôvodu ich budúcej kúpnej sily. Firmy počítajú s tým, že ak si v detstve vytvoríme
k určitým výrobkom vzťah, pravdepodobne aj v dospelosti prevládne túžba k ich
spotrebe.
Deti predškolského veku nedokážu pochopiť zámery reklamy, pretože zatiaľ
nerozumejú fungovaniu ekonomiky. Je pre ne ťažké vyhnúť sa všadeprítomnej
reklame a odlíšiť skutočný obsah od reklamného obsahu. Sťažujú im to aj nové,
neustále sa zdokonaľujúce reklamné stratégie, ktoré deti vnímajú ako obzvlášť
príťažlivé. Rozmanitosť ponúkanej reklamy spôsobuje, že tento fenomén, ako aj
mediálni hrdinovia sa stávajú prirodzenou súčasťou nášho a aj detského života. Deti sú
súčasťou našej spotrebiteľsky orientovanej spoločnosti, a preto sú aj priamymi cieľmi
reklamy. Keďže aj oni sú dennodenne vystavené reklame, je dôležité, aby sme im
pomohli rozvíjať kritický postoj k nej. Deti by sa mali učiť rozoznávať vlastnosti
reklamy, mali by poznávať jej skryté zámery.
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Môj tip: Spoľahlivej identifikácii rôznych čŕt reklamy sa možno naučiť iba vďaka
nácviku a s pomocou dospelých. Spoločne s deťmi môžete zbierať príklady reklamy
z rôznych médií. Vytlačené obrázky alebo kresby vám môžu poslúžiť ako záchytné
body pri určovaní vlastností reklám.

Deti vo veku od troch do šiestich rokov potrebujú vedenie, aby dokázali reklamu
reflektovať a vytvoriť si k nej kritický postoj. Aby si rozvíjali mediálnu gramotnosť je
dôležité, aby mali možnosť identifikovať a kriticky hodnotiť reklamu. Preto je dôležité
konať na rôznych úrovniach. Na jednej strane potrebujeme takých odborníkov v
predprimárnom vzdelávaní, ktorí môžu pomôcť deťom rozvíjať zodpovedný a
reflexívny prístup k reklame (a inému mediálnemu obsahu). Na druhej strane je
potrebné zamerať sa aj na spotrebiteľské návyky a prístup k reklame v rámci rodiny,
pretože rodičovské vzory sú tiež veľmi dôležité. Na ceste k výchove uvedomelých a
reflektujúcich používateľov médií sú rozhodujúce osobné skúsenosti samotných detí.
Tieto môžu získať aj v rámci predprimárneho vzdelávania pod odborným vedením
učiteliek a vďaka uplatneniu vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií, ktoré
položia základy mediálnej gramotnosti detí.

Skúsenosti
detí

Postoje
rodičov
k reklame

Stratégie
učiteliek
v MŠ

Posilnenie schopnosti dieťaťa
reflektovať reklamu
Graf 7 Reflexia dieťaťa na reklamu v médiách
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Môj tip: Zahrajte sa s deťmi na „reklamných detektívov“. Deti môžu v malých
skupinách vyhľadávať a vystrihovať reklamy v časopisoch. Spoločne ich vyhodnotia
a určia jej charakteristické znaky. V interakcii s ostatnými si deti môžu upevniť
vedomosti o reklame a postupne si vybudujú schopnosť rozlišovať ju od ostatných
mediálnych foriem.

Modul Reklama v médiách sa zaoberá tým, ako môžu učiteľky v predprimárnom
vzdelávaní túto tému riešiť. Objasňuje, prečo je reklama pre deti taká pútavá a čo sa im na
nej páči. Prezentuje rôzne formy reklamy a médiá. Čiastočne informuje o právnom rámci ochrana detí a mládeže pred negatívnym vplyvom reklamy. Rozoberá vplyv reklamy
na deti v predškolskom veku a ukazuje spôsoby, ako môžu učiteľky v predprimárnom
vzdelávaní pomôcť deťom rozvíjať reflektujúci prístup k reklame.

1. Reklama a malé deti
Deti sú pre reklamný priemysel atraktívnou cieľovou skupinou. V tejto kapitole sa
preto zameriame na to, prečo sa deti zaujímajú o reklamné posolstvá, aké typy reklamy
ich najviac oslovujú, ale aj na to, ako ich reklama ovplyvňuje.
Reklama adresovaná deťom sa zameriava na ich základné potreby a túžby. Spracúva
témy ako popularita, uznanie, dosiahnutie niečoho výnimočného, vyjadrenie
vlastného názoru. Reklama premyslene pracuje s problémami, vývinovými
medzníkmi a psychologickými špecifikami cieľovej skupiny, pre ktorú je určená. Deti
v nej hľadajú informácie o svete a návod na orientáciu v ňom. Reklama spúšťa
v deťoch potrebu vyjadrenia vlastného názoru a rozhodovania. Deti majú príležitosť
zaoberať sa tým, čo je pre ne dôležité.
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Podobne ako pri iných mediálnych obsahoch, deti fascinujú také reklamy, ktoré sa
týkajú ich života a záujmov. Navyše reklama je pre ne dobre zrozumiteľná a zvyčajne
obsahovo stručná, čo priťahuje ich pozornosť. Okrem atraktívnych výrazových
prostriedkov deti nadchýna nápaditosť tvorcov a uplatnenie humoru. Veľmi silným
prvkom je aj použitá hudba. Je veľmi ľahké začať si pospevovať s reklamou.
Inzerované výrobky sa tak stávajú ľahko zapamätateľnými.
Pozornosť detí v reklame pútajú známe postavičky. Tvorcovia používajú postavičky,
ktoré už deti poznajú, alebo vytvárajú špeciálne postavy, ktoré sa zameriavajú na ich
obľúbené témy a záujmy. Detskú pozornosť ovplyvňujú aj vďaka poznaniu ich
obľúbených výrobkov, značiek či trendov. Keď deti rozpoznávajú značky alebo mená
firiem ich záujem o reklamu sa zvyšuje.

Môj tip: Niekedy pomáha zmena perspektívy. Povzbuďte deti, aby vymysleli krátku
reklamu na nejaký produkt a predstavili ju. Takto deti lepšie pochopia reklamné
zámery a ciele, ktoré sledujú skutoční tvorcovia. Spolu s deťmi premýšľajte nad tým,
prečo niekedy dáva reklama klamlivé prísľuby. Tak deťom umožníte reklamu kriticky
preskúmať a lepšie jej porozumieť.

Časté opakovanie reklamy a propagovanie produktov prostredníctvom viacerých
mediálnych kanálov vedie k rýchlemu zapamätaniu si sloganov a značiek. To môže
ovplyvniť vnímanie produktu/značky deťmi, ako aj rozhodnutie detí (nepriamo cez
rodičov) zakúpiť propagovaný produkt. Ak je reklama vnímaná kladne, prebúdza
spotrebiteľove priania a pozitívne prijatie produktu. Ak teda reklama hovorí o
pozitívnych vlastnostiach produktu, deti jej veria. Vo všeobecnosti nespochybňujú jej
dôveryhodnosť. Až vďaka vlastným pozitívnym či negatívnym skúsenostiam
s reklamou začínajú postupne reklamné prísľuby zvažovať.
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Môj tip: Sledujte s deťmi vybranú reklamu na potraviny, napr. na jogurt, a zistite, aké
posolstvá v nej nachádzajú a aké dojmy z nej deti majú. Výrobok s deťmi vyskúšajte a
ohodnoťte ho z hľadiska chuti a vzhľadu. Ponechajte deti nech vyjadria, aké boli ich
očakávania a aké sú výsledky ich testovania. Porovnajte rozdiely a podobnosti medzi
reklamným prísľubom a skutočným produktom.
Šablóna

Reklamný priemysel dokáže narábať s prirodzenou detskou zvedavosťou, využíva to,
že deti sú veciam otvorené, sú zvedavé a túžia objavovať. Malé deti ale nedokážu
informácie kriticky hodnotiť a komplexne im porozumieť. Reklama sa preto môže
ľahko dostať k tejto cieľovej skupine. U detí sa občas môže objaviť kritický a negatívny
postoj k reklame. Stáva sa to napríklad vtedy, ak ich počas používania médií reklama
silne znepokojí. Spotrebiteľské zvyklosti a základné hodnoty v rodine majú tiež
významný dosah na mieru vplyvu reklamy na dieťa. Nakoniec práve rodičia deťom
ukazujú, ako sa vysporiadať so spotrebiteľskými želaniami a s reklamou, oni sú
zodpovední za nákupné rozhodnutia v rodine.

2. Reklamné médiá a formy
Reklama využíva rôzne médiá, ako sú noviny, rozhlas, televízia alebo webové stránky,
aby spotrebiteľov oslovila a vyvolala u nich potrebu nakupovať. V nasledujúcej časti
opíšeme niekoľko základných podobností a rozdielov medzi rôznymi formami
reklamy.
Základné ciele reklamy sú rovnaké vo všetkých oblastiach: Reklama má
sprostredkovať pozitívny imidž, má vytvárať potreby a túžby, má inšpirovať ľudí
k nákupu, má zvyšovať obrat a povedomie o značke/produkte alebo službe a má
vzbudzovať o ne záujem. Reklamné posolstvá sa zameriavajú na konkrétnu cieľovú
skupinu, ktorú predajcovia veľmi dobre poznajú. Informácie o cieľovej skupine (o jej
životnej situácii, túžbach, hodnotách, postojoch alebo finančných možnostiach) sa
zakladajú na dlhodobých a presných pozorovaniach a výskumoch. Aby marketing
dosiahol požadovaný účinok a uspokojil špecifické cieľové skupiny, často využíva
poznatky zo semiotiky, teórie farieb a dizajnu, komunikačnej vedy a psychológie.
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Týmto spôsobom je možné reklamné koncepcie presne prispôsobiť príslušným cieľom
a požadovanej cieľovej skupine, ako i médiu a dostupnému priestoru v ňom.
Reklama v televízii, rozhlase, na internete a v aplikáciách sa snaží zintenzívniť svoje
posolstvo formou častého opakovania a neustálej prítomnosti. Účelom vysokej
frekvencie opakovaní je sprostredkovať cieľovej skupine svoje posolstvo. To však
môže vytvoriť veľký tlak najmä na mladšie deti, pretože je pre ne ťažké uniknúť častým
a opakujúcim sa reklamným odkazom. Zároveň to môže byť pre deti frustrujúce,
pretože ich prebudené spotrebiteľské túžby zostávajú väčšinou nenaplnené.
Absolútna ochrana pred reklamou tiež nie je vhodným riešením. Dôležitejšia je
selekcia vhodných mediálnych obsahov, sprevádzanie dieťaťa pri používaní médií. Je
potrebné začať s posilňovaním mediálnej gramotnosti detí v ranom veku.

Môj tip: Znížiť reklamný tlak môžete deťom pomôcť vtedy, keď s nimi budete hovoriť
o ich skúsenostiach. S cieľom podporiť spracovanie dojmov vyvolaných reklamou je
potrebné riešiť emocionálne aspekty, ako sú túžby, frustrácia alebo pocit rozrušenia.
Rozhovor môžete začať tým, že s deťmi hravou formou zdokumentujete, ako často ich
pri používaní médií vyrušuje reklama. Môžete napríklad spolu počúvať rádio (a pri
každom prerušení reklamou nalepiť nálepku na časovú os. Pomocou časovej osi sa
vizualizuje dĺžka používania média a všetky prerušenia reklamou, čo stimuluje
diskusiu o téme reklamy.
Časová os

Reklamy v tlači a na plagátoch: Reklamné odkazy v tlačených médiách sú zvyčajne
prinášané prostredníctvom pôsobivej kombinácie obrázkov a textu, v zaujímavom
grafickom spracovaní. Reklama sa líši od redakčného obsahu písmom alebo využitím
pútavých farieb. Niekedy je označená slovom „reklama“ alebo „inzercia“. Typickým
znakom je viditeľné umiestnenie loga spoločnosti alebo produktu. Časopisy a
periodiká často obsahujú celé reklamné stránky alebo veľmi veľké reklamy, ktoré sa
takmer nelíšia od ostatného redakčného obsahu, preto si ich mladšie deti nedokážu
Reklama
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spojiť s reklamou. Deti si radi prezerajú tlačené časopisy a knihy, podobne ako ich
rodičia. Aj keď ešte nevedia čítať, vizuálny odkaz je pre ne dostatočne zrozumiteľný.
Rozhlasová reklama: Dospelí často používajú rádioprijímač ako médium, ktoré ich
sprevádza pri iných činnostiach, napríklad pri raňajkách alebo počas jazdy v aute.
„Konzumujú” ho náhodne a nevedome. Rozhlasová reklama preto býva jasne
oddelená zreteľným signálom a pôsobí výraznejšie, aby si ju poslucháč vypočul.
Reklama v rozhlase využíva špecifické črty, ako sú chytľavé zvučky, strašidelné hlasy,
opakovania alebo vtipné slovné hračky. Tieto konštrukčné prvky umožňujú deťom
reklamu ľahko rozoznať. Inou špecifickou črtou rozhlasovej reklamy je jej neustále
opakovanie. To podnecuje deti, aby si tiež slová reklamy opakovali alebo sa pridali
k pútavému popevku. Rozhlasové reklamné spoty sú zvyčajne krátke, čo priťahuje
pozornosť detí. Zvukové reklamné odkazy sa tak rýchlo dostanú do detskej pamäti
(ale aj pamäti dospelých), čo môže výrazne ovplyvniť spotrebiteľské rozhodnutia o
kúpe a výbere značky.
Televízna reklama: Televízna reklama priťahuje pozornosť malých detí pomocou
farebných obrazov, vtipnej a podmanivej hudby a krátkych príbehov. Okrem toho sa
v nej často používa jazyk, ktorý sa vyznačuje rýmami, krátkymi vetami a inými
jazykovými ozdobami. Vďaka tomu sú vzhľadom na vývin jazyka reklamné posolstvá
pre deti zaujímavejšie a zrozumiteľnejšie. Súkromné televízne stanice vysielajú
reklamu pre deti hlavne počas programov pre deti. Reklamné klipy sú umiestnené na
vybranom mieste v programe a sú zoskupené podľa tém, tak ako v prípade cieľovej
skupiny dospelých. Napríklad pred a po programe o zvieratách nasledujú reklamy na
produkty, ktoré osobitne oslovujú detského výskumníckeho ducha. Reklamy na
bábiky sa budú pravdepodobne vysielať v priebehu programu „pre dievčatá“. V
televízii však deti môžu vidieť aj reklamy určené dospelým. V niektorých prípadoch
môžu takéto spoty narušiť vývin detí, a preto by sa nemali vysielať v priebehu dňa.
Štúdie ukazujú, že deti vo veku od troch do šiestich rokov nevedia v televízii
rozlišovať medzi reklamou a samotným programom. Až deti vo veku sedem a viac
rokov si uvedomujú, že zámerom reklamy je niečo predať. Od jedenástich rokov začnú
deti považovať reklamu za nedôveryhodnú. Na to, aby dokázali televíznu reklamu
spoľahlivo odlíšiť od skutočných programov, potrebujú jej komplexne porozumieť.
Takéto porozumenie deti predškolského veku zvyčajne nemajú. Deti však môžu
reklamu ľahko identifikovať pomocou niekoľkých jej charakteristických čŕt.
Užitočnými znakmi identifikácie pre deti môžu byť napríklad audiovizuálne zvučky
na jej začiatku alebo na jej konci, názvy výrobkov a značiek či a chýbajúce logo
televíznej stanice, ktoré sa počas komerčnej prestávky nezobrazuje.
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Online reklama: Online médiá ponúkajú nové formy reklamy, ktoré využívajú širokú
škálu technických možností. Na webových stránkach nájdete napríklad reklamné
bannery, ktoré okrem známych funkcií reklamy v tlači využívajú aj farebné efekty,
zvuky alebo meniaci sa obsah. Na sociálnych sieťach sa reklama zvyčajne zobrazuje v
personalizovanej forme medzi statusmi alebo na okraji stránky, zatiaľ čo do videí sa
vkladajú audiovizuálne reklamné klipy. Keďže niektoré formy reklamy sú zámerne
navrhnuté tak, aby neboli okamžite rozpoznané ako reklama, niekedy je aj pre
dospelých ťažké jasne rozlíšiť medzi reálnym obsahom a reklamou. Je ťažké
identifikovať jasné a jednoznačné charakteristiky online reklamy. Je len zopár
charakteristík, ktoré deti môžu sledovať. Patria medzi ne napríklad údaje o cenách,
ilustrácie výrobkov a značiek, výzvy na nákup a štítky s nápisom „reklama“ alebo
„inzercia“. Deti online reklamu často vnímajú ako nepríjemnú a vyrušujúcu.
Napríklad je pre nich ťažké kliknúť mimo veľké reklamné okná zakrývajúce skutočnú
webovú stránku bez pomoci. Okrem toho pri online médiách sa zvyšuje riziko, že deti
uvidia reklamu s nevhodným obsahom. Vždy treba zabezpečiť, aby deti navštevovali
iba webové stránky určené deťom, a to aj vtedy, ak ich sprevádzajú dospelí. V prípade
online programov pre deti je preto známkou skutočnej kvality, ak tieto ponuky
neobsahujú reklamu a deti sú pred ňou chránené.
Reklama v aplikáciách: V bezplatných aplikáciách často nájdete reklamu vo forme
vložených obrázkov, nahratých videí alebo malých reklamných bannerov. Platené
verzie aplikácií sú väčšinou bez reklám. Samostatnou formou reklamy v aplikáciách
sú takzvané „nákupy v rámci aplikácie“ alebo „položky v rámci aplikácie“. To
znamená, že napríklad v bezplatnej hernej aplikácii je možné zakúpiť ďalšie materiály,
ktoré pomôžu hráčovi rýchlejšie dosiahnuť cieľ hry. Zatiaľ čo veľké reklamy v
aplikáciách, ako sú transparenty, videá alebo kontextové okná, možno zvyčajne
identifikovať podľa rozdielov vo vzhľade a ponúkanom obsahu. Zodpovedajúce
odporúčania týkajúce sa nákupu položiek v aplikácii sa dajú zvyčajne identifikovať
iba po starostlivom prečítaní správy, a preto často nie sú jednoznačne rozpoznané ako
reklama. Pri výbere aplikácií pre deti by sa malo dbať aj na to, aby neobsahovali
reklamu. Deti zvyčajne považujú prerušenie spôsobené reklamou za nepríjemné,
napríklad počas hry. Závažnejšie sú však riziká spojené s reklamou v rámci aplikácií.
Na jednej strane môžu deti nadobúdať a platiť za digitálne ponuky bez toho, aby si to
uvedomovali a bez súhlasu svojich rodičov. Na druhej strane existuje nebezpečenstvo,
že reklama môže zobrazovať nevhodné témy.
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3. Právny rámec
Podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 3 je reklama akékoľvek verejné oznámenie
vysielané za odplatu alebo inú podobnú protihodnotu vrátane vlastnej propagácie,
ktorého zámerom je podporiť predaj, nákup alebo nájom tovaru alebo služieb vrátane
nehnuteľností, práv a záväzkov alebo dosiahnuť iný účinok sledovaný
objednávateľom reklamy alebo vysielateľom. Reklama nesmie zobrazovať a ani
podporovať diskrimináciu, nesmie propagovať správanie, ktoré ohrozuje zdravie,
bezpečnosť alebo životné prostredie, nesmie poškodzovať alebo zavádzať záujmy
spotrebiteľov a nesmie ohrozovať ľudskú dôstojnosť.
Zákon pamätá aj na ochranu maloletých osôb. Podľa neho je vysielateľ povinný
zabezpečiť, aby sa nevysielali programy alebo iné zložky programovej služby, ktoré
môžu narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, najmä také, ktoré
obsahujú pornografiu alebo hrubé, neodôvodnené násilie. Preto, zákon upravuje aj
vysielací čas programov alebo iných zložiek programovej služby, ktoré by mohli
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné
zdravie a emocionálny stav. Takéto programy sa nesmú vysielať v čase od 6.00 h do
22.00 h.
Napriek tomu všadeprítomnosť a rozmanitosť médií dnes stavia ochranu detí a
mládeže pred škodlivými médiami do ťažkej pozície. Na jednej strane je čoraz ťažšie
používať spoľahlivé kontrolné mechanizmy (napr. časové limity) alebo technické
opatrenia z dôvodu veľkého počtu médií a rôznych dodávateľov. Na druhej strane sa
ochranné opatrenia stávajú nevyhnutnými kvôli množstvu obsahu, ktorý treba
sledovať s ohľadom na ochranu detí a mládeže. Z tohto dôvodu je nevyhnutné
sprevádzať deti, najmä malé deti, pri používaní médií.
Požiadavka jasného oddelenia programov a reklamy má veľký význam pre deti
mladšie ako šesť rokov. Vo výchovno-vzdelávacom procese môžete cielene podporiť
schopnosť detí rozlišovať medzi týmito dvoma oblasťami.

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách si môžete
prečítať na https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2000/308/
3
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4. Podporte rodičov
Reklama sprevádza deti v ich každodennom živote, a preto by sa ňou mali primerane
zaoberať rodičia, ako aj učiteľky v materských školách. Rodičia môžu mať pochybnosti o
téme reklamy a mať otázky, ktoré by chceli s niekým odborne prekonzultovať. Ak
rodičia získajú prehľad o práci MŠ v oblasti mediálnej výchovy, môžu sa sami zaujímať
o vhodné postupy. Preto je veľmi užitočné a potrebné posilňovať vzájomnú
spoluprácu.
Dôležitým poznaním pre rodičov je, že téma reklamy je rozhodujúca napríklad pri
návšteve hračkárstva alebo pri nákupe potravín v supermarkete, pretože aj deti v
ranom veku môžu uprednostňovať určité výrobky. Často je pre ne ťažké vysvetliť,
prečo uprednostňujú konkrétny puding alebo hračku. Stáva sa, že ich želaniam rodičia
nerozumejú alebo sú jednoducho nesplniteľné. Pre rodičov je zrejmé, že toto nadšenie
detí pre určitý konkrétny produkt pramení práve z reklamy.
Ak sa téma reklamy objaví v MŠ, mnoho rodičov to ocení. Aj samotní rodičia môžu
túto tému obohatiť. Je však dôležité oboznámiť rodičov s tým, ako s touto témou
budete vo výchovno-vzdelávacom procese pracovať a akými spôsobmi o nej budete
s deťmi hovoriť.

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.
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Modul 6 – Fotografia
Práca s fotografiou poskytuje skvelý úvod k mediálnej výchove v predprimárnom
vzdelávaní, pretože deti od troch rokov už toto médium dobre poznajú. Ponúka sa celý
rad metód, ktoré umožňujú zobrazovať skutočnosť a skúmať vlastné prostredie.
Vďaka rozšíreniu digitálnej fotografie prostredníctvom tabletov a smartfónov je to
jednoduchšie. Práca s fotografiou umožňuje deťom tvorivo a aktívne pracovať a hrať
sa. Má tú výhodu, že jej výsledky sú viditeľné okamžite.
Skôr než sa pustíte do fotografovania, mali by ste poznať niekoľko základných
pravidiel tejto techniky. Modul 6 sa touto problematikou zaoberá. Predstavuje, kedy
má práca s fotografiou v predprimárnom vzdelávaní zmysel a čo je možné realizovať
v praxi s deťmi. Ako príklad tvorivej práce uvádzame aplikáciu App PicCollage, ktorú
možno využívať mnohými spôsobmi a môžu ju využívať aj mladšie deti.
Môj tip: Hoci tablety a smartfóny sú dnes bežné, analógové fotografie a následné
vyvolávanie fotiek sú pre deti veľkým zážitkom. Je to takmer ako zázrak, keď sa objaví
výsledný obrázok na bielom fotografickom papieri.

1. Fotografické projekty v predprimárnom vzdelávaní
Fotografie dokážu vyjadriť tisíce slov, rovnako môžu tisíce slov deti naučiť. Ich vhodné
uplatnenie v predprimárnom vzdelávaní môže podporiť rozvoj mnohých zručností
detí. Fotografie umožňujú deťom poznávať objekty, ktoré v skutočnom živote ešte
nezažili. Môžu vidieť kvety, ktoré nerastú v ich záhrade, či zvieratá, ktoré žijú vo
vzdialených krajinách. V materských školách fotografie zvyčajne dokumentujú
špeciálne udalosti alebo ich učiteľky používajú na označenie detských skriniek.
Fotografia sa už menej používa ako každodenná didaktická pomôcka. Keďže
fotoaparáty sú súčasťou tabletov a smartfónov, fotografovanie je dostupnejšie a môže sa
dopĺňať alebo uľahčovať učenie detí.
Samostatné používanie fotoaparátu umožňuje deťom robiť vlastné fotografie objektov,
ktoré ich zaujímajú. Prirodzene sa tak zvyšuje aj ich motivácia hovoriť o obsahu
Fotografia
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fotografií, čo vedie k rozširovaniu ich slovnej zásoby. Fotografovaním si rozvíjajú aj
iné dôležité zručnosti, ako napríklad trpezlivosť, sebapoňatie či schopnosť
spolupracovať. Fotografie detí zas dospelým ponúkajú pohľad na to, ako vnímajú svet
a na čo sa zameriavajú. Aktívne skúmanie sveta podporuje učenie sa dieťaťa viac, ako
keď len prijíma pasívne informácie.
Johanna Einarsdottir (2005) realizovala porovnávaciu štúdiu na dvoch skupinách detí,
ktoré ponechala pracovať s fotoaparátmi. Prvú skupinu detí sprevádzali fotografujúci
dospelí. Druhá skupina pri fotení vlastnej školy pracovala samostatne. Výsledky
ukázali, že keď boli s deťmi dospelí, na fotografiách sa zobrazovalo hlavne detské
ihrisko alebo ľudia z ich okolia. Štúdia naznačila, že fotografie detí v prvej skupine
bolo ovplyvnené dospelými, ktorí boli s nimi. Naopak deti, ktoré pri fotografovaní
postupovali samostatne zobrazovali na fotografiách jedinečný obsah. Ich zábery
napríklad zachytili iné deti, ktoré sa zúčastňovali zábavných aktivít. Často zachytili aj
výnimočnosť emócií v tvárach detí či smiešne grimasy. Väčšina obrázkov tiež
zobrazovala obsah z miest, ktoré Johanna Einarsdottir opísala ako súkromné miesta,
ako napríklad toalety a chodby. Tieto fotky odrážali pohľad detí na svet, ktorý nebol
filtrovaný z perspektívy dospelých.

•objavovať svet
• zaznamenávať výnimočné
udalosti
• spoznávať samých seba
• spoznávať ostatných

Fotoprojekty
podporujú:

Fotografie pomáhajú
deťom:

Je dôležité, aby sa deti aktívne zapojili do procesu fotenia. Podporíme tak učenie detí
zážitkom. Ak môžu samostatne rozhodovať o tom, aké fotografie vytvoria a ako ich
následne využijú, napomôže to aj celkovému rozšíreniu a spestreniu vzdelávacích
príležitosti. Deti zároveň získavajú pocit, že ich rozhodnutia sú brané vážne.
V neposlednom rade pri takýchto aktivitách dochádza k rozširovaniu slovnej zásoby
a posilneniu vývinu jazyka a reči. Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť deťom
prevziať iniciatívu pri fotografovaní.

•aktívne učenie sa
•motiváciu k učeniu
•rozhodovanie
•dôležité zručnosti
•spoluprácu
•tvorivosť

Graf 8 Foto projekty v predprimárnom vzdelávaní
Fotografia
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Môj tip: Ak dáte deťom príležitosť pre slobodné vyjadrenie prostredníctvom fotografie,
budú o zachytených obsahoch radi hovoriť, čo prirodzene posilní rozvoj ich jazyka a reči.

Niekoľko návrhov a inšpirácií môže učiteľkám a deťom pomôcť zlepšiť efektívne
využívanie fotografie v predprimárnom vzdelávaní. Učiteľky by mali byť v prvom
rade otvorené myšlienke, že deti sú kompetentné používať fotoaparáty samostatne.
Pri drahých digitálnych fotoaparátoch to môže byť náročné, pretože dospelí sa môžu
báť, že ich deti pokazia. Preto je lepšie kúpiť lacné fotoaparáty alebo lacné tablety a
naučiť deti, ako so zariadeniami zaobchádzať.
Učiteľka by mala počítať s tým, že deti budú fotografovať netradičným spôsobom. Deti
majú tendenciu vidieť svet jedinečne a z rôznych perspektív. Deti nechcú vždy
fotografovať celý objekt alebo osobu; oveľa zaujímavejšie sú pre ne detaily alebo časti
celkov, napríklad ucha alebo stola.
Môj tip: Nechajte deti fotografovať a užívajte si tento proces, pretože vám otvára okná
do ich sveta. Najdôležitejšie je, aby ste sa spoločne bavili a aby ste boli otvorení učeniu
sa o nových veciach. Počúvajte vaše deti a učte sa od nich. Rozprávajte sa s nimi o ich
prezentáciách a dajte im vedieť, čo ste sa dozvedeli. Pomôžte im, aby sa učili od seba
navzájom. Zvýši sa tým motivácia detí zdieľať svoje nápady týmto novým spôsobom.

Ideálne je, ak majú deti dostatočnú možnosť prístupu k fotoaparátom či tabletom. Bolo
by skvelé mať v skupine aspoň tri tablety, ktorými by deti mohli fotografovať a
fotografie okamžite vytlačiť. Možnosť fotografovať a v priebehu niekoľkých minút
fotografie vytlačiť, je veľmi užitočná, pretože deťom umožňuje okamžite integrovať
fotky do svojich aktivít. Deti môžu okamžite použiť obrázky na vyrozprávanie
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príbehu, vytvorenie umeleckého projektu alebo jednoducho zdokumentovanie toho,
čo sa práve stalo. Môže to byť obohacujúca vzdelávacia skúsenosť.

2. Fotografická prax
Je dôležité deťom predviesť správne používanie fotoaparátu či tabletu. Zdôraznite
potrebu zaobchádzať s týmito zariadenia opatrne . Fotoaparáty alebo tablety by ste im
mali predstaviť ako zariadenia, s ktorými sa musí zaobchádzať bezpečne opatrne, čo
mnohé deti často poznajú aj z domu.
Môj tip: Zvážte možnosť predstaviť pravidlá zaobchádzania s digitálnymi
zariadeniami počas ranného kruhu. Neskôr by ste ich mali opäť zopakovať v malých
skupinách, aby ste sa uistili, že všetky deti rozumejú základným postupom. Tiež
určite v priestore fixné miesto, na ktoré sa fotoaparáty alebo tablety budú ukladať,
keď sa nebudú používať.
Pravidlá používania fotoaparátu
.

Niektoré deti sa rýchlo naučia, ako správne držať fotoaparát pevne a cielene odfotiť
fotografiu. Iné deti budú pri fotografovaní menej presné. V každom prípade je vhodné
nechať deti fotografovať a potom si fotografie prezrieť, keďže im to dodáva pocit
uznania a úspešnosti. Okrem toho môžete ľahko zistiť, ktorú tému si dieťa vybralo a
čo ho zaujíma. Najskôr je vhodné hovoriť s deťmi o základných funkciách fotoaparátu
alebo tabletu:







Ako sa prístroj zapína?
Ako sa fotí?
Ako mám držať fotoaparát?
Kde si môžem prezerať fotky?
Ako vymažem fotku, ktorá sa mi nepodarila?
Ako sa obrázok približuje?
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Môj tip: Umožnite deťom, aby sa pri fotografovaní vystriedali, aby každé urobilo jednu
fotografiu. Ukážte im, ako sa majú pozerať do hľadáčika fotoaparátu a ako môžu
zaostriť na objekt, ktorý chcú odfotografovať.

Existujú rôzne fotografické perspektívy, ktoré majú rôzne účinky. Niektoré z nich
prestavujem v nasledovných príkladoch.
Základné typy snímok
Veľký celok. Tento typ záberu zobrazuje prostredie
ako jeden celok. Toto nastavenie je zvlášť vhodné pri
snímkach krajiny, pretože poskytuje jej dobrý prehľad.
Na takomto obrázku sú ľudia veľmi malí.

Celok. Záber typu celok zobrazuje ľudí v plnej
veľkosti s pozadím. Na fotografii môžeme vidieť viac
podrobností ako pri použití záberu typu veľký celok.
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Polocelok. Pri tomto type záberu sa motív presunie
mierne do popredia. Pri polocelku sa osoby zobrazujú
prevažne od hlavy po pás.

Polodetail. Pri tomto type záberu je subjekt
fotografovaný z blízka. Ľudia môžu byť zobrazení od
hlavy po stred hornej časti tela. Objekty sú dobre
rozpoznateľné.

Detail. Pri fotografovaní záberov v detaile vypĺňa celý
obraz hlava osoby od čela po bradu. Toto vyjadruje
blízkosť osoby pri osobnej interakcii. Aj keď je
fotografovaný iný objekt, tak vyplní celú plochu
snímky.

Veľký detail. Tento typ záberu umožňuje zobraziť
časti celku veľmi zblízka, napríklad špičku ceruzky
alebo oko osoby. Detaily zvyčajne vzbudia našu
zvedavosť, čo bolo odfotené.

Obr. 20, 21, 22, 23, 24, 25 Rôzne typy záberov
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Môj tip: Zábery typu veľký detail sú vhodné pre vytvorenie fotografickej skladačky.

Perspektívy
Čelný pohľad. Toto je štandardný záber na objekt
z čelnej perspektívy. Keď chce jedno dieťa
vyfotografovať iné z čelného pohľadu, obe deti stoja
oproti sebe.

Pohľad zospodu. Osoba alebo predmet je odfotený
zospodu. Zobrazený objekt alebo osoba vyzerá
mocná a vysoká. Ak chce dieťa fotografovať ďalšie
dieťa zospodu, môže si ľahnúť pod stoličku, zatiaľ
čo druhé dieťa stojí na stoličke. Ležiace dieťa môže
fotografovať zdola.
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Vtáčia perspektíva. Pohľad z vtáčej perspektívy
dodáva fotografovi dojem veľkosti. Fotografovaný
predmet alebo osoba sa javia ako malé a poddajné.
Ak chce dieťa fotografovať iné dieťa z vtáčej
perspektívy, môže použiť stoličku. Fotograf tak stojí
na stoličke a fotografované dieťa kľačí pred ňou.
Dieťa stojace na stoličke môže fotografovať zhora.

Obr. 26, Obr. 27, Obr. 28 Rôzne perspektívy
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Môj tip: Nechajte deti vyskúšať si rôzne typy záberov a perspektív. Rozprávajte sa
s nimi o ich fotografiách, ktoré sa im páčia a prečo.

3. Uplatnenie fotografie v predprimárnom vzdelávaní
a) Fotografia ako nástroj na rozšírenie slovnej zásoby:

FOTOGRAFIA PODPORUJE....

Potvrdzuje sa, že bohatosť životných skúseností podmieňuje rozsah a kvalitu slovnej
zásoby detí, čo súvisí s ich pripravenosťou učiť sa čítať s porozumením. Slovnú zásobu
detí môžu obohatiť fotografie. Práca s nimi môže spestriť bežné činnosti detí
v materskej škole. Navyše, keď deti fotia vlastné fotografie, rozhodujú sa, čo je pre ne
dôležité, a konštruujú si vlastné významy získaných skúsenosti. Hľadajú slová, ktoré
im pomôžu ich skúsenosti vyjadriť. Zhromažďovanie fotografií rôznymi spôsobmi
a z rôznych miest tak môže priniesť viaceré benefity.

rozšírenie slovnej zásoby
rozvoj jazykových zručností
dokumentovanie podujatí
rozvoj sebapoňatia
rozvoj tvorivosti
emocionálny rozvoj
sociálny rozvoj

Graf 9 Fotografia ako vzdelávací nástroj
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b) Fotoalbum ako pripomienka roka:
Fotografie, ktoré počas celého roka zhromažďujú deti a učiteľky v materskej škole,
zachytávajú dôležité momenty života školy. Odporúčame prehľadne ich usporiadať
do fotoalbumov. Udalosti, ktoré sa odohrali v priebehu roka a sú zachytené vo
fotoalbume sú pre dieťa špeciálnou spomienkou. Album sa môže zamerať na jedno
dieťa a obsahovať jeho fotografie spolu s fotkami, ktoré odfotilo. Album triedy môže
obsahovať fotografie všetkých detí a pripomínať udalosti z celého roka. Na záverečnej
slávnosti konca školského roka sa môže použiť prezentácia Power Point (PPT)
s vybranými fotografiami. Album sa dá použiť aj ako obrázková kniha, ktorá ponúka
mnoho príležitostí na budovanie slovnej zásoby. Deti môžu prostredníctvom
fotografií „čítať“ príbeh udalostí, ktoré sa odohrali počas roka. Čítanie každého dieťaťa
je jedinečné. Umožňuje nahliadnuť na prežité aktivity a udalosti z perspektívy
jednotlivých detí.
c) Sebapoňatie:
Fotografie môžu okrem zlepšenia jazykových zručností podporiť u detí aj rozvoj
konceptu vlastného sebapoňatia.

Môj tip: Umožnite deťom odfotografovať sa navzájom v rôznom čase, keď majú na sebe
oblečené odlišné oblečenie alebo sa zámerne prezlečú (napr. za svoje obľúbené postavy
z médií). Požiadajte ich, aby identifikovali osoby na obrázku. Porozprávajte sa o tom,
ako vyzerajú rôzne deti a rôzni ľudia v závislosti od toho, čo majú oblečené. Nechajte
deti identifikovať svoje fotky a diskutovať o prípadných rozdieloch a podobnostiach.
Ak sa deti na obrázku nespoznajú, využite tento moment a porozprávajte sa s nimi o
tom, ako sa ľudia môžu odlišovať vzhľadom, ale vnútorne byť rovnakí.

d) Rozvoj tvorivosti:
Požiadajte deti, aby urobili niekoľko fotografií podľa vlastného záujmu. S pomocou
učiteľky ich môžu vytlačiť a vytvoriť koláž. Pod jednotlivé fotografie odporúčame
napísať na papierových kartičkách krátky popis záberu.
Fotografia
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e) Emocionálny a sociálny vývin:
Obdobie predškolského veku je rozhodujúcim v emocionálnom a sociálnom vývine
človeka. Príležitosti, keď dieťa môže rozprávať o vlastnom prežívaní, pocitoch
a emóciách mu pomáhajú orientovať sa v sebe samom a budovať jeho sebaobraz.
Fotografie môžu byť v tomto smere tiež nápomocné. Umožňujú deťom hovoriť o ich
pocitoch, napr. aj pri identifikovaní sa s vyjadrenými emóciami iných ľudí. Je tiež
vhodné mať k dispozícii aktuálne fotografie detí, ktoré zachytávajú ich rôzne emócie,
výrazy tváre a pocity. Tak môžu hovoriť o svojom vnútornom svete na základe ich
vlastných skúseností. Fotografie, ktoré ich zobrazujú usmiate sa dajú použiť na
rozhovor o tom, čo ich robí šťastnými. Naopak obrázky plačúcich ľudí im môžu
pomôcť rozpoznať pocity smútku.

Môj tip: V rolovej hre môžu deti zachytiť rôzne emócie. Umožnite deťom vyjadriť
ich a zároveň ich fotoaparátom zdokumentujte. Ak je pre dieťa náročné vyjadriť
pomenovanú emóciu, pomôžte mu konkrétnejším opisom situácie, v ktorej túto
emóciu mohlo zažiť.
Šablóna: Príklad zbierky fotiek dieťaťa

4. Základy aplikácie App PicCollage
PicCollage 4 je aplikácia, ktorá slúži na kreatívnu úpravu fotografií. Pri práci s ňou
môžete použiť fotografie z vlastnej fotogalérie, stiahnuť fotky priamo z aplikácie cez
Internet alebo ich odfotiť priamo cez aplikáciu. Následne môžu byť fotky tvorivo
spracované rôznymi nástrojmi. Týmto spôsobom môžete vytvárať koláže alebo
fotomontáže. Nakoniec je tu možnosť ich zdieľať s ostatnými alebo ich vytlačiť.
Dokončenú koláž možno tiež použiť ako .jpg súbor v iných programoch.

PicCollage je aplikácia dostupná v niekoľkých svetových jazykoch. Napríklad v anglickom,
nemeckom, španielskom, ruskom, čínskom, portugalskom. Žiaľ, nie je dostupná v slovenskom jazyku.
4
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Aplikácia je atraktívna a jednoduchá. Dokonca aj mladšie deti dokážu pod dohľadom
a po krátkom predstavení programu navrhnúť vlastné koláže. Koláže odporúčame
použiť pri zaznamenávaní a prezentovaní exkurzií, projektov a aktivít.
Vďaka mnohým možnostiam úpravy obrázkov a intuitívnemu používaniu môže byť
program PicCollage veľmi užitočný v pedagogickej praxi. Koláže je možné
zverejňovať alebo vytvárať z nich portfóliá, môžu sa z nich tvoriť pohľadnice alebo
pozvánky či albumy na pripomenutie projektov a výletov. Deti môžu zaznamenávať svoje
fotografické projekty pomocou programu PicCollage a jednoducho si ich vytlačiť. Pár
návrhov nájdete v praktických príkladoch nášho vzdelávacieho programu.
PicCollage v skratke

Vývojár:
Systémy:
Cena:

Cardinal Blue Software, Inc.
Android, iOS a Windows
Základná aplikácia je bezplatná.
Plnú verziu si môžete kúpiť prostredníctvom nákupu v
aplikácii.

Cieľové skupiny:

Témy:

Reklama:

Využitie:

Navigácia:
Dizajn:

Učitelia, deti od 4 rokov, žiaci základných škôl, rodičia
Kreatívny dizajn a kreslenie, praktická práca s médiami
Poskytovateľ inzeruje ďalšie nákupy v aplikácii.
Neobsahuje označenú reklamu a odkazy na komunikačné
služby, preto ju s deťmi používajte iba pod dohľadom.

Obmedzená funkčnosť off-line
Malo by byť zabezpečené pripojenie na internet.
Jednoduchá a jasná.
Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk.
Jasné a vysoko kontrastné farby.
Prostredie priateľské k užívateľom, prehľadne navrhnuté.
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Ako funguje PicCollage?
Základné funkcie aplikácie sú rovnaké na každom zariadení, ale ich dizajn sa môže
mierne líšiť. Nasledujúce cvičenie (tutoriál) vysvetľuje, ako PicCollage funguje na
počítači, notebooku, tablete alebo smartfóne, je to však veľmi podobné.
1. Tvorba koláže:
Po otvorení aplikácie si môžete vybrať medzi mriežkami (je tu šablóna na usporiadanie
fotografií), kartami (k dispozícii sú prednastavené šablóny) a voľným štýlom (voľná
práca na hárku). Projekty sa tu dajú opakovane otvoriť.

Obr. 29 Užívateľské rozhranie PICCOLLAGE

2. Pridávanie fotiek:
Po výbere šablóny novej koláže, t. j. mriežky, je možné pridávať fotografie, ktoré chcete
začleniť do koláže. Prehliadač súborov sa automaticky otvorí s fotografiami šablón.
V prípade šablóny Freestyle kliknete na akékoľvek miesto na pozadí. Zobrazí sa malé
menu so žiadosťou o zdroj, z ktorého by sa mali fotografie vybrať. K dispozícii sú
nasledujúce možnosti:

Obr. 30 Rôzne možnosti úpravy koláže
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Fotografie: Vyberte jednu alebo viac fotografií v prehľadávači súborov. Ak
chcete vybrať viac fotografií naraz, počas výberu podržte stlačenú klávesu Ctrl.
Používanie fotoaparátu: Fotografie sa snímajú pomocou interného
fotoaparátu. Ak ho chcete použiť, prejdite na voľbu Fotografie na stránke.
Obrázok z webu: Fotografie je možné integrovať do koláže priamo z internetu.
Z dôvodu dodržania autorských práv by sme však mali venovať pozornosť
tomu, či sa fotografie môžu použiť. Ak obrázky použijete len pre demonštráciu
pre internú skupinu , nemal by to byť problém.
Text: V aplikácii existuje prístup k textovému editoru, pomocou ktorého je
možné do koláže pridávať texty.
Nálepky: Podobne je možné do koláže pridávať rôzne nálepky. Sú medzi nimi
smajlíky, srdiečka, kvety, myšlienkové a rečové bubliny a mnoho ďalších.
Pozadia: Pre koláž je možné vybrať rôzne pozadia. Tie, ktorá sa v ponuke
zobrazujú so zámkom, je potrebné si zakúpiť. Ostatné sú bezplatné

Obr. 31 Vyberte si pozadie

3. Usporiadajte fotografie do koláže:
Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka alebo ho otočiť, použite dva prsty na tablete a
obrázok roztiahnite alebo otočte. Môžete tiež zmeniť poradie, t.j. vrstvy prekrývajúcich
sa fotografií. Ak to chcete urobiť, ťuknite na spodnú fotografiu a fotografia sa presunie
do popredia. Fotografie môžete odstrániť pomocou funkcie vymazania alebo
presunutím obrázka do koša v pravom hornom rohu. Dotknutím sa smetného koša sa
dá proces vrátiť späť.

Obr. 32 Upravujte a usporiadajte fotky do koláže
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4. Úprava fotiek:
Možnosti úpravy fotografií, ktoré ponúka program PicCollage, sú pre väčšinu
fotografií dostatočné, takže zvyčajne nie je potrebné upravovať fotografie pomocou
špeciálneho programu. Ak chcete upraviť obrázok v programe PicCollage, dvakrát
ťuknite na príslušný obrázok. Otvorí sa ponuka s nasledujúcimi možnosťami: Efekty,
Vystrihnúť, Duplikovať a Nastaviť ako pozadie. Ak vyberiete funkciu Efekty, otvorí
sa editor, pomocou ktorého je možné zmeniť určité nastavenia, napríklad upraviť
farby, rozmazať alebo zaostriť obrázok a priamo orezať fotografiu. Použitím funkcie
Vystrihnúť je možné vybraný obrázok orezať ručne, t.j. nie rovnými čiarami ako v časti
Efekty. Budete viesť čiaru voľne rukou okolo oblasti rezu. Pomocou funkcie
Duplikovať je možné kopírovať obrázok v koláži a znova ho prilepiť. Pri použití
funkcie Nastaviť ako pozadie sa vybraná fotografia stane obrazom na pozadí. Na
pozadie potom môžete usporiadať ďalšie fotografie a tvary.
5. Pridajte nálepku:
Existujú dva spôsoby, ako pridávať nálepky, napríklad smajlíky, symboly alebo
bubliny. Najprv je možné klepnúť na pozadie alebo na symbol plus v dolnej časti
displeja a vybrať Nálepky. Nálepky sú zoskupené podľa konkrétnych tém. Niektoré
sú zadarmo, iné nie. Ak chcete vybrať nálepku, jednoducho na požadovanú nálepku
klepnite a potvrďte ju zaškrtnutím v pravom hornom rohu. Veľkosť a poloha nálepiek
sa dá meniť rovnako ako pri fotografiách.
6. Pridajte text:
Ak chcete pridať do koláže text, klepnite raz na pozadie alebo na symbol plus v dolnej
časti. Ak vyberiete možnosť Text, otvorí sa editor, do ktorého môžete text napísať. Je
možné vybrať si z rôznych písiem a farieb. Deliace čiary môžete vložiť stlačením
klávesy Enter. Hotový text potvrďte začiarknutím políčka v pravom hornom rohu
displeja a vložte ho do koláže. Je možné upraviť aj veľkosť a polohu textu, rovnako
ako pri nálepkách a fotografiách. Ak chcete text znova upraviť, jednoducho dvakrát
na text klepnite.
7. Uložte koláž:
Ak chcete koláž uložiť, klepnite na Hotovo vpravo dole. Otvorí sa nové okno. Vyberte
funkciu Uložiť a koláž sa uloží do zariadenia. V tom momente sa často objavuje
reklama, ktorú môžete bez problémov zrušiť. Potom zvoľte možnosť Hotovo. Hotovú
koláž je možné zdieľať aj priamo na Facebooku alebo vytlačiť.
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Obr. 33 Uložiť a zdieľať koláž

8. Prenos koláže do počítača:
Ak chcete, môžete koláž preniesť do počítača rovnako ako akýkoľvek iný súbor.

Môj tip: Ak vám program PicCollage ako pracovný nástroj nevyhovuje alebo ak
aplikácia nie je vo vašej krajine k dispozícii vo vašom rodnom jazyku, na nasledujúcich
webových stránkach nájdete ďalšie odporúčania ohľadom aplikácií na úpravu
fotografií:
Webové stránky

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.
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Modul 7 – Stop motion a video
Deti majú rady animované filmy. Sú v nich stvárnené pútavé a vtipné príbehy, ktoré
im prinášajú veľa radosti a zábavy. Deti, ale i mnohí dospelí zväčša nevedia, že vlastný
animovaný film (stop motion) alebo video si môžu vytvoriť aj samy. Tvorba (stop
motion) filmu si vyžaduje veľa práce, nejde len o postupné snímanie záberov. Je veľmi
dôležité zvážiť rôzne perspektívy a nastavenie scén, aby bol film pútavý a zaujal
cieľové publikum. Jeho tvorba s deťmi predškolského veku si vyžaduje veľmi dobré
plánovanie.

Môj tip: Vysvetlite deťom, že nebude možné vytvoriť dlhý (stop motion) film.
Nechajte ich zistiť, koľko práce je potrebné vynaložiť a aké obmedzenia sa môžu
vyskytnúť pri tvorbe filmu v prostredí materskej školy. Ani kvalita filmu nebude
rovnaká. Ide skôr o spoznávanie procesu takejto tvorby, ako i o kreatívne a rozumné
využitie dostupných zdrojov.

Pri tvorbe filmov technikou stop motion využívajte dostupné prostriedky, hľadajte
jednoduché a nekomplikované cesty ich produkcie. Tento modul vám takéto stratégie
predstaví, vďaka čomu budete môcť s deťmi prakticky a tvorivo s videom pracovať.

1. Čo je stop motion video?
Stop Motion videá sú filmy, ktoré sa skladajú z jednotlivých obrázkov/fotografií kedysi boli známe ako klasické flipbooky. Pohyb sa vytvorí miernou zmenou polohy
postáv alebo objektov na každom obrázku. Obrázky sa spájajú rýchlejšie, napr.
v aplikácii Stop Motion Studio App, takže prechody sú sotva vnímateľné. Technika stop
motion je jednoduchý spôsob, ako natočiť filmy s postavičkami a objektmi bez toho,
aby ste potrebovali vedieť niečo o počítačovej animácii.

Stop motion a video
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Takmer akýkoľvek objekt alebo postavička môže poslúžiť na vytvorenie animovaného
filmu. Podobne ako v známych rozprávkach Červíčkovia alebo v rozprávke o Ovečke
Shaun. Predstavivosti sa nekladú takmer žiadne medze.
Stop Motion filmy sa dajú vytvárať s najjednoduchšími zdrojmi, a preto sa dajú ľahko
tvoriť aj s malými deťmi. Digitálne technológie a aplikácie zvlášť uľahčujú výrobu
animovaných filmov.
V nasledujúcom texte uvádzame niekoľko návrhov, ako a s akými nástrojmi môžete
vyrobiť stop motion film:
V maľovaných animovaných filmoch divák vidí akoby zázrakom, čiarku po čiarke
vznikajúci obraz alebo text. Efekt sa dosiahne nasnímaním fotografií po každom
krátkom ťahu štetca, až kým sa nedokončí celý obrázok.

Obr. 34 Ukážka stop motion videa, vytvoreného záznamom maľby (pre spustenie videa kliknite na
obrázok).

V animovanom vrstvenom filme sa obrázky alebo predmety vystrihnuté z papiera
môžu pohybovať na pozadí. Deti ich samozrejme môžu medzi jednotlivými zábermi
presúvať.

Obr. 35 Video – Ukážka animovaného vrstveného filmu (pre spustenie videa kliknite na obrázok).

Materiálový animovaný film je vyrobený pomocou hračiek, kociek stavebnice alebo
iných trojrozmerných predmetov, ktoré zastupujú hercov. Takto boli vytvorené známe
stop motion filmy s Lego postavičkami alebo filmy s postavami vymodelovanými
z cesta. Postavy sa môžu pohybovať po scenérii, ktorá trochu pripomína domček pre
bábiky.
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Obr. 36 Video – Ukážka materiálového animovaného filmu vyrobeného deťmi v materskej škole (pre
spustenie videa kliknite na obrázok).

Ďalším typom je reálny animovaný film, v ktorom ako herci účinkujú skutoční ľudia.
Trik je v rozpohybovaní niečoho, čo sa bežne nehýbe, napríklad knihy alebo taniere.
U detí je obzvlášť obľúbená možnosť „predvádzať kúzla“ a oživovať bábiky alebo
makety zvierat. Zaujímavé je napríklad nechať zmiznúť predmety alebo ľudí. Alebo
naopak, uviesť do pohybu bábiku sediacu vedľa dieťaťa.

Obr. 37 Video – Ukážka reálneho animovaného filmu so stop motion trikmi od detí pre spustenie
videa kliknite na obrázok).

Technika stop motion ponúka veľa kreatívnych príležitostí. Jej využitie
v predprimárnom vzdelávaní poskytuje deťom a učiteľkám množstvo zábavy a
nových zážitkov.

2. Stop Motion a video projekty v predprimárnom vzdelávaní
Ak majú deti možnosť používať fotoaparát/tablet samy, učia sa, ako tvoriť zaujímavé
príbehy o priateľstve a konfliktoch, o veľkých a malých hrdinoch či produkovať krátke
audiovizuálne informácie, napríklad o pečení koláča. Takto získavajú elementárne
predstavy o tom, ako sa vyrábajú skutočné filmové a televízne programy. Okrem toho
majú príležitosť byť tvorivé a vyjadriť sa. Deti sa môžu zapojiť do všetkých častí tvorby
videí: do vymýšľania krátkeho príbehu, navrhovania scény, strihu a tvorby
soundtracku.
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Na základe poznatkov a skúseností detí s rôznymi filmovými a televíznymi žánrami
môžu k vlastnej produkcii pristúpiť podobne. Tiež môžu vytvoriť animované filmy,
reportáže či reklamu.

Môj tip: Deti môžu napodobniť svoju obľúbenú šou z televízie a tvorivo ju
prepracovať. V hre spoznajú základné techniky produkcie krátkeho filmu.

Filmy deti fascinujú, ľahko však uveria ilúziám prezentovaným v médiách. Filmový a
televízny priemysel používa pri tvorbe filmov triky. Miniatúrne modely miest sa javia
ako veľké vďaka nastaveniam kamery. Scény sa digitálne spracúvajú na počítači a
hercov nahrádzajú kaskadéri. Deti v predškolskom veku ešte nemajú dostatočné
vedomosti na to, aby pochopili, ako tieto triky vznikajú. Vyskúšanie jednoduchých
filmových trikov hravým spôsobom posilní mediálnu gramotnosť detí.
Deti sa pri sledovaní svojich obľúbených programov striktne nedržia dejovej línie
príbehu. Majú tendenciu zamerať sa na podrobnosti, ktoré súvisia s realitou, ktorú
samy poznajú alebo sa sústredia na niektoré silné emocionálnu reakcie. Vnímanie
obrazu malými deťmi je náhodné, málo systematické a orientuje sa na daný okamih.
Podobne ako pri práci s fotoaparátom. No vďaka týmto možnostiam môžete
nahliadnuť do detského sveta, pretože deti tieto prostriedky využívajú intuitívne.
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Môj tip: Dajte deťom príležitosť inštinktívne a spontánne pracovať s kamerou, bez
scenára alebo pripraveného plánu. Nechajte ich zachytiť to, čo ich zaujíma. Deti
potom môžu zobraziť to, čo vnímajú vlastnými očami a zviditeľniť tak svoj vnútorný
pohľad na svet.

Čím viac foriem dizajnu, montážnych princípov a trikov deti spoznajú, tým skôr budú
schopné klasifikovať a porozumieť zložitejším prvkom akcie, používaniu flashbackov,
paralelných dejov a skokov v priestore a čase. Pri tejto forme práce s videom s deťmi
ide o aplikáciu a učenie sa o nevyhnutných nástrojoch filmovej dramaturgie, ktoré sú
dôležité vo filme a televízii. Vďaka hravému skúšaniu špecifických prostriedkov
filmového dizajnu ľahšie pochopia dej, no príbehy ich neprestanú fascinovať. Napriek
získaným vedomostiam budú mať stále záujem o film a televíziu.
Pripravili sme niekoľko usmernení, ktoré môžu učiteľkám v MŠ a deťom pomôcť
pracovať s technikou stop motion efektívne. Učitelia by nemali príliš zasahovať do
práce detí s kamerou, aby neovplyvnili zámery detských tvorcov. Prácu s videom však
môžu obohatiť. Napríklad pri príprave dialógov, aby ich video prinieslo divákom
nejaké posolstvo. Učiteľky v MŠ nemusia vždy deti svojimi vedomosťami predstihnúť;
skôr by mali byť otvorené novým veciam a spoločnému procesu učenia sa.

3. Stop Motion a video v praxi
Podobne ako pri fotografiách mali by ste deťom ukázať, ako používať zariadenia na
záznam videa. Platia pritom rovnaké pravidlá, aké v module 6.
Rôzne nastavenia a perspektívy uvedené v module 6 samozrejme oživia aj (stop motion)
video. Pri stop motion videách nám záleží na tom, aby výsledok pre divákov nebol
nudný. Nemali by sme sa snažiť o dokonalosť, dôležitejší je v tomto prípade proces a
skúsenosti, ktoré deti získavajú pri kreatívnom experimentovaní s technológiami.
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Môj tip: Ak chcete vytvoriť filmový príbeh technikou stop motion či prostredníctvom
videa, mali by ste spolu s deťmi vopred popremýšľať nad krátkym scenárom, ako aj
dĺžkou filmu. To vám uľahčí realisticky si veci naplánovať.

4. Možnosti uplatnenia techniky stop motion a videa v predprimárnom
vzdelávaní
Vývin jazyka a reči. Vďaka výrobe vlastných filmov založených na krátkych scenároch
sa môže slovná zásoba dieťaťa rozšíriť. Pri vytváraní scenára deti hľadajú slová do
dialógov, ktoré chcú natočiť. Učia sa ako sa vyjadriť v určitých situáciách, čo rozvíja
ich komunikačné schopnosti.

Môj tip: Umožnite deťom zapojiť sa do všetkých fáz tvorby stop motion filmu. Mali
by cítiť, že film vzniká vďaka ich spoločnému úsiliu.

Emocionálny a sociálny rozvoj. Natáčanie filmu je tímová práca. Či už v úlohe herca,
za kamerou, alebo pri strihaní, všetci si navzájom pomáhajú a spolupracujú. Je to
veľmi dôležité pre sociálny rozvoj detí. Prostredníctvom práce s videom sa deti veľa
naučia o rôznych emóciách, ktoré prežívajú počas hrania. To umožňuje s deťmi hovoriť
o pocitoch spojených s ich vlastnými skúsenosťami, napr. čo ich robí šťastnými alebo
smutnými.
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Podpora kreativity a fantázie. Tvorba filmových príbehov stimuluje detskú
predstavivosť. Deti musia premýšľať o kulisách, kostýmoch a rekvizitách, ktoré
použijú alebo samy pre tento účel vytvoria. Je to kreatívna a produktívna práca, ktorej
výsledky môžu vidieť v relatívne krátkom čase. Deti sú na ne hrdé a uvedomujú si, že
samy dokážu niečo vytvoriť. Pre ich osobnostný rast je to veľmi dôležité poznanie.
Pamätanie si špeciálnych spomienok. Videá vytvorené deťmi a učiteľkami, napríklad
na besiedkach môžu byť príjemnou spomienkou, ktorú môžete poslať domov rodičom
alebo ich prezentovať na iných spoločných stretnutiach. Obzvlášť cennými pre rodičov
môžu byť záznamy každodenného života detí v triede, ktoré zvyčajne rodičia nemajú
možnosť spoznať.
Podpora pohybu. Veľkou výhodou videí je, že nimi dokážete zachytiť scény v pohybe.
Pri ich tvorbe sa deti neustále hýbu a zároveň rozhodujú, akú scénu vytvoria, aké
kostýmy použijú a ako všetko zrealizujú. Vytvorené videá, napríklad aj hudobné,
môžete sledovať spolu s deťmi. Môžete sa s deťmi porozprávať o tom, čo videli, deti
môžu zreprodukovať obsah videa rôznymi spôsobmi, vrátane prostriedkov
pohybového sebavyjadrenia.
Monitorovanie a reflexia. Používanie videokamery je dobrým prostriedkom na
pozorovanie detí a následnú reflexiu v tíme alebo v rozhovoroch s rodičmi. Je možné
zaznamenať a vyhodnotiť správanie a zručnosti detí počas hier alebo sledovať, ako sa
deti medzi sebou navzájom správajú a ako reagujú. Pri takomto projekte by ste si mali
overiť, či nepotrebujete získať dodatočný súhlas rodičov.

Môj tip: V akomkoľvek mediálnom projekte dbajte na dodržiavanie ochrany
osobných údajov dotknutých osôb, ako aj na dodržiavanie autorských práv.
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VIDEO TVORBA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ:

•spoločná komunikácia
detí
•tvorba dialógov

Jazyk a reč

•vzájomná spolupráca
•poznávanie emócií a
podpora schopnosti
empatie

•tvorba vlastných
príbehov a scén
•experimentovanie
s objektami

Sociálne
zručnosti

Tvorivosť

•poznávanie sveta,
ktorý deti obklopuje
•vybavovanie si
spomienok

•podpora fyzických
aktivít detí
• hra a manipulácia s
objektami, tanec atď.

Kognitívne
zručnosti

Pohyb

Graf 10 Tvorba videa v predprimárnom vzdelávaní

5. Základy práce v aplikácii Stop Motion Studio
Aplikácia Stop Motion Studio umožňuje vytváranie animovaných filmov. Uplatniť ju
môžu nielen učiteľky, prácu v aplikácii s pomocou dospelého ľahko zvládnu aj
mladšie deti.
Fotky môžete snímať jednu po druhej priamo v aplikácii a výsledky si môžete
opakovane prezerať. Časovú postupnosť snímok je možné nastaviť alebo vymazať.
V plnej verzii môžete pridávať titulky, zvukové nahrávky akéhokoľvek druhu alebo
efekty. Základná verzia je dostatočná na vytvorenie jednoduchého stop motion filmu.
Ak chcete k filmu neskôr pridať hudbu, môžete to urobiť v programe Movie Maker.
Film možno na konci exportovať do bežného filmového formátu .mp4.
Aplikáciu je možné používať v operačných systémoch Android, iOS a Windows a je
možné ju nainštalovať do tabletu alebo smartfónu.
Nižšie v texte ponúkame stručný úvod k aplikácii Stop Motion Studio so základnými
informáciami. Na ovládacom paneli v pravom dolnom rohu vás Ikona s otáznikom (?)
tejto aplikácie zavedie do ponuky pomocníka, vďaka čomu môžete získať kedykoľvek
potrebnú podporu pri práci.
Stop motion a video
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Obr. 38 Panel a ponukami v aplikácii Stop motion studio

Prehľad o aplikácii Stop Motion Studio

Vývojár:
Systémy:
Cena:

Cieľové skupiny:
Témy:
Reklama:
Použiteľnosť:
Navigácia:
Dizajn:

Cateater
Android, iOS a Windows
Základná aplikácia je zdarma.
Cena plnej verzie je 4.99€ až 5.99€
Učitelia, deti predškolského veku od 4 rokov pod dohľadom
žiaci základných škôl, rodičia
Tvorivý dizajn a maľba, praktická práca s médiami
Základná aplikácia obsahuje nákupy v aplikácii. Aby ste mohli
používať všetky funkcie aplikácie, potrebujete plnú verziu
Plne funkčná offline.
Jednoduchá a jasná.
Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné farby.
Prostredie priateľské k užívateľom, prehľadne navrhnuté.
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Ako funguje aplikácia Stop Motion Studio
1. Vytvorenie projektu
Po spustení aplikácie sa na úvodnej obrazovke zobrazia všetky doteraz vytvorené
projekty Stop Motion. Môžete na ne kliknúť a upraviť ich, ak ešte nie sú dokončené.
Ak chcete otvoriť nový filmový projekt, kliknite na ikonu plus.

Obr. 39 Vytvorenie nového projektu v aplikácii Stop motion studio

Po jeho otvorení vám aplikácia zobrazí nápovede, aby ste kliknutím na ikonu
fotoaparátu pridali do projektu fotografie.
Otvorí sa okno nahrávania, do ktorého môžete pridať jednotlivé fotografie. Červené
tlačidlo je tlačidlo spúšte. Teraz môžete nasnímať obrázok, mierne zmeniť scénu, ktorú
snímate, napríklad trochu posunúť postavičku a potom znova stlačiť tlačidlo spúšte.

Stop motion a video
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Obr. 40 Užívateľské rozhranie – Pridať obrázok

Veľmi užitočná je v programe funkcia cibuľovej vrstvy – Onion layer. Ak bude
posúvač na ľavej strane obrazovky presmerovaný nahor, predchádzajúci obrázok
bude svietiť navrchu. Funkcia pomáha predchádzať prílišným zmenám v toku
obrázkov. Funkcia Raster, priamo pod funkciou Onion layer, vám môže pomôcť
vytvoriť správnu kompozíciu.

Obr. 41 Funkcia rastra a cibuľovej šupky

2. Prehrávanie filmového projektu
Po zosnímaní niekoľkých obrázkov by ste si mali film prehrať od začiatku do konca,
aby ste videli, ako v práci postupujete. Ak to chcete urobiť, opustite režim nahrávania
pomocou šípky v ľavom hornom rohu. Teraz môžete film prehrať pomocou tlačidla
prehrávania.

Stop motion a video
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Obr. 42 Prehranie filmového projektu

3. Pridanie hlasového záznamu
Pomocou aplikácie je možné k jednotlivým obrázkom nahrať text alebo pridať
zaznamenané zvuky. Kliknite na ikonu mikrofónu na ľavej strane obrazovky. Otvorí
sa malé okno, kde môžete nahrávať a prehrávať svoje nahrávky.

Obr. 43 Hlasová nahrávka

4. Kopírovanie a vkladanie fotografií a zvuku
Fotografie je možné odstrániť, kopírovať a vkladať. Funkcia vzad umožňuje prehrávať
fotografie v opačnom poradí. Najprv musíte vybrať príslušné obrázky. Táto funkcia
môže byť užitočná, ak chcete nejaký predmet vo filme rozčleniť na časti. Ak chcete
napríklad vo videu postrúhať čokoládu a následne ju chcete opäť dostať pôvodného
tvaru, tak najprv urobte fotografie počas strúhaní čokolády a potom jednoducho
v aplikácii vymeňte poradie obrázkov.
Aby ste mohli používať funkcie Vystrihnúť, Vymazať, Maľovať a Zlúčiť, potrebujete
Pro-verziu aplikácie (bližšie zmluvné podmienky).
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Obr. 44 Rôzne funkcie aplikácie

Do projektu môžete pridať aj zvuk. Stačí kliknúť na ikonu zvuku, následne sa vám
otvorí okno s niekoľkými zvukovými efektmi, napríklad zvukom pohybujúceho sa
automobilu alebo zvukom dažďa. V časti Albumy môžete získať prístup k hudbe
uloženej vo vašom zariadení.

Obr. 45 Vloženie zvukov a hudby

5. Nastavenie rýchlosti
Symbol ozubeného kolieska
vás zavedie do inej ponuky. V nej môžete nastaviť
množstvo jednotlivých snímok za sekundu. Čím rýchlejšie sa obrázky striedajú, tým
plynulejší sa pohyb javí. Preto je zvyčajne predvolených 12 snímok za sekundu. Pri
práci s deťmi sa odporúča nechať obrázky bežať trochu pomalšie, aby lepšie pochopili
proces pohybu. Tu môžete upraviť počet snímok za sekundu na 5 alebo 3 snímky za
sekundu. Vyskúšajte viaceré možnosti, aby ste porovnali, ako bude film vyzerať.
Rýchlosť vášho projektu sa dá znova a znova meniť.
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Obr. 46 Nastavenie rýchlosti

6. Formát obrazovky
Film je možné prispôsobiť rôznym formátom obrazovky. Zvážte, na akej obrazovke
chcete film na záver premietať a podľa toho upravte formát obrazovky.

Obr. 47 Úprava formátu obrazovky

7. Efekty
V základnej aplikácii sú možnosti efektov značne obmedzené. Tu môžete vytvoriť len
efekt čiernobieleho filmu. Všetky ostatné efekty sú dostupné iba vo verzii Pro, a preto
sú označené symbolom zámku.

Stop motion a video
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Obr. 48 Efekty

8. Uloženie a exportovanie filmu
Váš projekt môže byť uložený ako film. Tento krok môžete vykonať prostredníctvom
šípky v ľavom hornom rohu obrazovky, pričom celý obsah projektu bude uchovaný.
Po kliknutí na šípku sa zobrazí prehľad o filmovom projekte, napr. jeho dĺžka a
veľkosť. Film pomenujte a následne exportujte. Ak chcete film uložiť na pevný disk,
kliknite na symbol zdieľania.

Obr. 49 Ikona pre uloženie a exportovanie stop motion filmu

Potom vyberte možnosť Uložiť súbor. Odporúča sa film uložiť vo vysokom rozlíšení
na požadované miesto v zariadení, aby ste ho mohli bez problémov spustiť aj na
projektore.

Stop motion a video
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Obr. 50 Uloženie súboru

9. Prenos film do počítača
Film môžete, rovnako ako akýkoľvek iný súbor, preniesť do počítača. Tu ho môžete
ďalej upravovať, napr. pomocou programu Windows Movie Maker 2012 (bližšie
nasledujúca kapitola), môžete do filmu pridať názov a upútavku. Ak si zakúpite Stop
Motion Studio Pro-Version, môžete upútavku a záverečné titulky vložiť priamo
v tomto programe.

6. Základy programu Windows Movie Maker 2012
Program Windows Movie Maker 2012 nie je náročný na obsluhu. Poskytuje možnosti
na úpravu videí a filmov v systéme Windows 7 alebo Windows 10. Tento program
nemôžu používať deti samostatne. Na úpravu stop motion videí detí ho však môžu
využiť učiteľky v MŠ, vďaka čomu môžu filmy ľahko zdieľať s rodičmi detí.
Dôležité upozornenie:
Program Microsoft Windows Movie Maker 2012 Microsoft nebude ďalej vyvíjať,
preto sa už nedá stiahnuť z obchodu Microsoft Store. Program si preto musíte
zakúpiť od tretej strany.
Vyhľadajte Windows Movie Maker Download pomocou vyhľadávacieho
nástroja, napr. Google. Objaví sa niekoľko výsledkov a program si môžete
stiahnuť.

V nasledujúcom texte uvádzame stručný úvod k základom práce s programom Movie
Maker.
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Prehľad o programe Movie Maker 2012

Vývojár:

Microsoft

Systémy:
Cena:
Cieľové
skupiny:

Windows
Program je bezplatný.
Učitelia, žiaci základných škôl od 4. ročníka, rodičia.
Poznámka: Mladšie deti nedokážu tento program používať
samostatne, pretože ešte nevedia čítať a program je pre túto
vekovú skupinu veľmi zložitý.
Úprava videa, praktická práca s médiami

Témy:
Reklama:
Použiteľno
sť:

Bez reklám

Navigácia:

Jednoduchý a zrozumiteľný pre staršie deti a dospelých, pre
mladšie deti ešte príliš komplexný.
Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné
farby; priateľský k čitateľom, zrozumiteľné rozloženie.

Dizajn:

Plne funkčný offline

Ako funguje program Movie Maker 2012?
Po spustení programu sa automaticky otvorí nový projekt s názvom My movie (Môj
film).

Môj tip: Najprv sa s programom oboznámte. Ak prejdete myšou po poliach funkcií,
otvoria sa vám okná, v ktorých nájdete vysvetlenia, ako v programe fungujú.
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Odporúčame vám na začiatku uložiť projekt do vybranej zložky pod novým menom.
Uľahčuje to neskoršiu orientáciu v práci. Je vhodné ukladať „nespracované dáta“ do
samostatného priečinku.

Obr. 51 Užívateľské rozhranie programu Movie Maker 2012

1. Importovanie súborov
Kliknutím na ikonu Add Videos and Photos (Pridať videá a fotografie) sa otvorí
knižnica, do ktorej môžete tieto súbory pridávať.
Náhľad filmu ukazuje, či fotografie a videá zodpovedajú predvolenému formátu
obrazu. V ponuke Project (Projekt) je možné upraviť nastavenia strán a zvuku.

Obr. 52 Pridať fotografie a/alebo video
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Môj tip: Projekt si pravidelne ukladajte kliknutím na symbol diskety v ľavom hornom
rohu programového riadku alebo stlačením kombinácie klávesov Ctrl a klávesy S.

Krok môžete vrátiť späť alebo zopakovať pomocou šípok vedľa symbolu diskety.

2. Zoradenie a strih
Poradie fotografií a filmových sekvencií je možné meniť nasmerovaním kurzora/myši
na ikonu v pracovnom priestore a kliknutím na ľavé tlačidlo myši. Modrý rámček
označuje, že prvok je aktívny. Teraz môžete prvok presunúť do požadovanej polohy
podržaním tlačidla myši.

Obr. 53 Video nástroje – Úprava
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Ak v ponuke Edit (Upraviť) kliknutím aktivujete nejaký prvok, tak sa pre daný nástroj
zobrazia jeho dostupné možnosti. Zvýraznená farba označuje, ktorý nástroj pre
úpravu práve používate. Video stopa je zvýraznená žltou farbou.

Obr. 54

Zoraďovanie sekvencií a strih

Na strihanie filmu sa používa Cutting tool (Strihací nástroj). Na nastavenie oblasti,
ktorú chcete ponechať, môžete použiť karty vedľa časovej osi pod oknom prehrávania.
Časy sa dajú nastaviť aj manuálne pomocou počiatočného a koncového bodu.
Kliknutím na symbol diskety sa vybratý prvok filmu vystrihne a uloží do oblasti
medzi orezovými značkami.

Obr. 55

Nástroj na strihanie

Ak chcete videozáznam rozdeliť na dve časti, vyberte zodpovedajúci prvok filmu.
Objaví sa modrý rámik. Teraz sa posúvač prehrávania (čierna čiara) presunie do
polohy, kde sa má film rozdeliť. Kliknutím na pole Split (Rozdeliť) sa tento krok
spracovania ukončí.
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Obr. 56 Orientácia s pomocou posúvača

Ak chcete z filmu odstrániť časť začiatku alebo konca, môžete použiť polia Set Start
Point (Nastaviť počiatočný bod) alebo Set End Point (Nastaviť koncový bod). Ak
použijete Set Start Point (Nastaviť počiatočný bod), všetko, čo sa nachádza na
posúvači prehrávania pred týmto bodom sa z filmového klipu odstráni. Všetky ostatné
filmové prvky tam zostanú. Ak použijete možnosť Set End Point (Nastaviť koncový
bod), všetko, čo sa nachádza za bodom, kde je umiestnený posúvač prehrávania sa
z filmu odstráni. Všetky ostatné prvky filmu tam zostanú.
3. Prechody medzi obrázkami a filmami
Prechody medzi obrázkami a filmovými sekvenciami vytvárajú vizuálne spojenia a
umožňujú nám ich plynulé vnímanie. Ich používanie je jednoduché. Karta ponuky
Animations (Animácie) obsahuje množstvo prechodových efektov. Ak kurzor/ myš
ukazuje na jeden zo zodpovedajúcich prechodov, jeho účinok je okamžite viditeľný
v ukážke.

Obr. 57 Ponuka prechodových efektov

Ak kliknete na požadovaný prechod, prenesie sa do aktívnej grafiky vo výberovom
okne (rozpoznáte ho podľa modrého rámčeka). Šedý trojuholník na začiatku filmovej
sekvencie naznačuje, že bol k nemu priradený efekt prechodu.

Obr. 58 Symbol prechodu – šedý trojuholník
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Ak chcete pri viacerých fotografiách a videozáznamoch použiť rovnaký prechod,
môžete to urobiť naraz podržaním klávesy Ctrl a kliknutím myšou na požadované
sekvencie. Rovnaký efekt prechodu potom aplikujte prostredníctvom ponuky Apply
to all (Použiť na všetky).
Dĺžka trvania prechodu sa môže líšiť. Štandardne je nastavená na 1 alebo 1,5 sekundy.
Kliknutím na šípku výberu vedľa poľa ponuky Duration (Trvanie) sa otvorí okno,
v ktorom je možné zadať aj iný čas prechodu.

Môj tip: Niekedy môže priveľa efektov diváka preťažiť a rôzne prechody môžu
odvrátiť jeho pozornosť od skutočného obsahu. Pridržiavajte sa preto základných
pravidiel dizajnu. Pravidlo prvé – menej je viac, t. j. množstvo efektov radšej
obmedzte. Pravidlo druhé – dodržujte jednotnosť. Efekty by sa mali používať
postupne jeden po druhom. Je lepšie zvoliť si jeden typ prechodu na celú tému alebo
kapitolu. Ak chcete upriamiť osobitnú pozornosť vo filme na niečo špecifické, môžete
to urobiť odlišným prechodovým efektom.

4. Vizuálne efekty
Jednotlivé obrazy alebo celé filmové sekvencie môžu byť upravené vizuálnymi
efektmi. V položke ponuky Visual Effects (Vizuálne efekty) si môžete vybrať z
viacerých možností. Ak kurzor / myš ukazuje na vybraný efekt, jeho účinok je
okamžite viditeľný v ukážke.

Obr. 59 Vizuálne efekty
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Kliknutím na spodnú šípku na posuvnej lište vedľa oblasti výberu sa otvorí celý rad
dostupných efektov rozdelených do rôznych kategórií.
Kliknutím myšou na efekt ho priradíte k aktívnej sekvencii (rozpoznateľnej podľa
modrého rámčeka) vo výberovom okne.

Obr. 60 Aktivovaný vizuálny efekt

Piktogram v ľavom hornom rohu rámu označuje, že bol priradený vizuálny efekt.

Môj tip: Ak chcete použiť rovnaký efekt pre viaceré alebo pre všetky filmové
sekvencie, postupujte podľa návodu v bode 3 Image and film transitions Prechody
medzi fotografiami a filmovými sekvenciami. Ani tu by ste nemali diváka preťažiť
prílišným množstvom efektov. Je lepšie použiť ich adresne, aby ste určitým častiam
filmu pridali na zaujímavosti.

Stop motion a video

133

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

5. Názov, text a titulky
Nástroj na vkladanie textu sa nachádza v registri na úvodnej stránke.

Obr. 61 Aktivizácia vizuálneho efektu

Tu máte možnosť pridať názov filmu, názvy obrázkov a titulky.




Pridávanie názvu: V položke ponuky Title (Názov) sa vkladá textový prvok
pred samotný obraz a filmové sekvencie. Po kliknutí naň sa otvorí Text tool
(Textový nástroj). Karta a textová stopa sú ružovej farby pre lepšie rozlíšenie
od videa a zvukovej stopy. Mali by ste stále sledovať, s ktorým nástrojom práve
pracujete.
Názov filmu má postupne zmiznúť a pripraviť diváka na to, čo bude
nasledovať. Tu môžete použiť rôzne efekty, ktoré nájdete v časti Text tool
(Textové nástroje). Postup je opäť podobný ako pri aplikácii prechodov a
efektov pre videosekvencie. Môžete upravovať aj dĺžku miznutia.

Obr. 62 Pridanie názvu filmu

Stop motion a video

134

Vzdelávanie k mediálnym kompetenciám pre učiteľky v materských školách a odborníkov v zariadeniach ranej starostlivosti
Interaktívna príručka pre mediálnu výchovu v predprimárnom vzdelávaní

Pridávanie názvu obrázka: Vo vybratom rámčeku alebo vo filmovom klipe sa zobrazí
textové pole pre názov obrázka. Môže sa použiť ako názov kapitoly alebo ako popisný
text. Texty je možné editovať rovnakými metódami ako texty nadpisov. Pri názvoch
obrázkov sú k dispozícii aj efekty miznutia a funkcie na nastavenie začiatku a dĺžky
trvania miznutia.

Obr. 63 Pridanie názvu obrázka



Pridávanie titulkov: Film bez titulkov nie je úplný. V tomto texte sú uvedené
ďalšie informácie, účastníci a podporovatelia a ich úlohy. Ak kliknete na
Titulky, kurzor sa presunie na koniec filmu a otvorí textové pole, kde môžete
vpísať text, podobne ako pri názve.

Obr. 64 Pridanie titulkov
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Môj tip: Nezabúdajte si projekt pravidelne ukladať, aby ste neprišli o časť svojej práce
či dokonca o celú svoju prácu.

6. Hudba a zvuk
Hudba a zvuk dopĺňajú vizuálny dojem z filmu. Hudbu môžete pridať k celému filmu
alebo iba k niektorým jeho častiam.
Dôležité upozornenie: Pri vkladaní hudby (ako aj pri vkladaní fotografií, filmových
sekvencií a grafiky od tretích strán) by ste vždy mali dbať na dodržanie licenčných
podmienok a autorských práv.

Ak otvoríte kontextové menu pomocou malej šípky v pravom dolnom rohu pri
symbole noty, môžete vyhľadať vhodnú hudbu online alebo pridať hudbu a zvuk
priamo z dátového média. Upozorňujeme, že prepojení poskytovatelia neponúkajú
len bezplatné a nelicencované zvukové súbory.

Obr. 65 Pridanie hudby a zvukov
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Po spustení menu pre hudbu sa pod videoklipmi objaví zelená hudobná stopa. Karta
Music tools (Nástroje hudby) na úpravu skladby je tiež zobrazená zelenou farbou.
Vďaka tomu ľahko zistíte, či práve editujete video materiál, alebo zvuk.

Obr. 66 Hudobné nástroje

Dvojitým kliknutím na hudobný klip otvoríte panel Music tools (Nástroje hudby). Tu
je možné meniť hlasitosť hudby, zapnúť alebo vypnúť zvuk a nastaviť čas začiatku, ak
sa hudba nemá spustiť hneď na začiatku filmu.

Môj tip: V prípade jednoduchého videa zvyčajne stačí do filmu pridať iba jeden
hudobný klip. Ak je príliš krátky, môžete ho jednoducho skopírovať. Ak chcete
zabrániť tomu, aby hudba začínala a končila príliš nečakane, je tiež dobre hudbu
pomaly a postupne zoslabovať. Túto funkciu nájdete v nástrojoch hudby pod
položkami Fade in alebo Fade out.

Vo väčšine prípadov nepotrebujete videosekvencie doplniť zvukom, prípadne ich
chcete doplniť len na niektoré sekvencie. Hlasitosť zvuku videa je možné znížiť
v položke ponuky Video tools (Nástroje videa) (žltá). Môžete tiež zosilniť zvuk
rozhovorov v jednotlivých sekvenciách a zároveň nechať znieť na pozadí hudbu.

Stop motion a video
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Obr. 67 Zmena hlasitosti videa

7. Export filmu
Nástroj na vytvorenie alebo uloženie hotového filmu (v technickom jazyku „render“)
sa nachádza na karte Start Page (Úvodná stránka).

Obr. 68 Exportovanie filmu

Pomocou kontextovej šípky vedľa položky ponuky Save movie (Uložiť film) zobrazíte
výber. Rôzne možnosti ukladania sa zobrazujú v rôznych kategóriách. Keď
prechádzate myšou po možnostiach, zobrazí sa malé okno s rozlíšením displeja a
približnou veľkosťou súboru hotového filmu. Dobré je vybrať možnosť For Computer
(Pre počítač).
Počas procesu ukladania sa jednotlivé súbory, ktoré ste vložili do projektu zlúčia do
filmu. Môže to chvíľu trvať.

Obr. 69 Proces ukladania súboru zobrazuje zelené pásmo

Stop motion a video
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Po uložení filmu sa zobrazí dialógové okno výberu, v ktorom je možné prehrať hotový
film alebo otvoriť a zatvoriť súbor.

Obr. 70 Výber medzi prehrávať, otvoriť súbor alebo zatvoriť súbor.

Môj tip: Pri práci s programom Movie Maker postupujte v nasledovnom poradí, t. j.
najskôr upravte filmové sekvencie, potom pridajte názov, texty a titulky a nakoniec
hudbu. Ak v závere zistíte, že chcete ešte nejakú časť videa vystrihnúť, text a hudba
s videom nebudú súladiť, preto budete musieť sekvencie upravovať. Je tiež dôležité,
aby ste nespracované súbory a projekt počas úprav nepresunuli do iných priečinkov
v počítači. Ak sa to stane, program nedokáže súbory sám znova nájsť.
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Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.

Stop motion a video
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Modul 8 – Audio
Napriek rôznorodej mediálnej ponuke rozhlasové hry a iné zvukové záznamy stále
hrajú dôležitú úlohu pri každodenných činnostiach detí. Počúvanie zvukových
programov je u nich veľmi obľúbené, najmä ak ide o rodinné rituály pred spaním alebo
počas rodinných ciest autom.
Modul Audio má viacero predností. Prináša množstvo zábavy a viete ho jednoducho
a bez veľkej námahy, použiť pri rozvíjaní mediálnej gramotnosti. Modul predstavuje
vhodné stratégie práce s audio ponukou v mediálnej výchove v predprimárnom
vzdelávaní.
Najmä deti vo veku od troch do šiestich rokov sa rýchlo naučia, že existuje médium,
ktoré môžu samostatne a zodpovedne používať. Zvukové médiá poskytujú deťom
veľa výhod pri ich produktívnej a tvorivej práci. Sotva existuje príbeh alebo téma,
ktorú nemožno spracovať vo zvukovej podobe. Technológia nahrávania zvuku,
napríklad diktafón na tablete sa ľahko používa. Nie je problém naučiť sa s ním narábať
a po krátkom čase môžu deti túto techniku používať samostatne. Jediný problém
spočíva v strihaní záznamov, ktoré musí na počítači zabezpečiť učiteľka. Táto práca je
však tiež jednoduchá a nenáročná. No ešte dlho po dokončení projektu budú všetci
môcť vytvorené produkty používať.
Modul Audio sa zameriava hlavne na tvorivú a produktívnu prácu detí so zvukom.
Zaoberá sa tiež výhodami počúvania rozhlasových hier a dôležitosťou počúvania
zvukových nahrávok vo všeobecnosti.

1. Audio projekty v predprimárnom vzdelávaní
Pri výrobe vlastných zvukových projektov, ako sú zvukové hry alebo rozhovory, sa
deti zoznámia s technikou zaznamenávania zvuku a ich možnými výstupmi. Môžu si
rozšíriť svoje poznatky o technológiách a získať zručnosti a skúsenosti so záznamovou
a mikrofónovou technikou. Učia sa však predovšetkým používať technológie
produktívnym a aktívnym spôsobom už v ranom veku. Deti sa učia vnímať rozdiely
medzi počúvaním a sledovaním, napríklad rozprávkovej hry v rozhlase a v televízii.
Učia sa, ako porozprávať príbeh bez použitia reči tela, učia sa o úlohe akustiky a o tom,
ako používať v projektoch hudbu a zvuky z prostredia. Napríklad ak deti tvoria
zvukovú hru, získavajú dôležité skúsenosti s mediálnou realitou. Zisťujú, aký
potenciál má ich hlas, ako ho môžu mierne meniť a napriek tomu ho dobre odlíšiť od
hlasov ostatných detí. Pochopia, že môžu používať rôzne zvuky a napodobňovať nimi
iné zvuky, napríklad šuchotanie pokrčeného papiera môže na nahrávke znieť ako
pukot ohňa.
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ako nahrávať zvuky

rozvíjať svoje zručnosti práce
s technológiami

Pri tvorbe audio projektov sa
deti učia:

rozlišovať zvuky
(rozvoj sluchového vnímania)

spoznávať potenciál
svojho hlasu

používať zvuky
a vlastný hlas

Graf 11 Rozvoj zručností pri tvorbe audio projektov

V audio hrách je možné bez veľkého úsilia oživiť fiktívne postavy pomocou zvukov a
samotného hlasu. Deti majú možnosť skryť sa za svojich obľúbených hrdinov a odhaliť
vlastnú fantáziu, kreativitu, obavy, aj svoje negatívne stránky. Dokonca aj mlčanlivé
deti môžu prekonať svoju plachosť, keď do mikrofónu hovoria ako rozprávkové
postavy – čarodejnice, králiky.
Vytváranie a rozpoznávanie zvukov je nevyhnutným základom tvorby zvukových
záznamov, pretože všetko, čo sa má zaznamenať, musí byť počuteľné. Zvuky sa preto
pri zvukových produkciách nedajú vnímať len ako pomôcka, ale môžu sa používať aj
dramaturgicky, čo pri počúvaní zvyčajne deti nadchne. Okrem toho, keď sa deti hrajú
so zvukmi, rozvíjajú si sluchové vnímanie. Rozlišujú zvuky vo svojom prostredí
zažívajú a učia sa ich dekódovať.
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Môj tip: Deti môžete sprevádzať pri vytváraní zvukových produkcií tak, že im
ukážete, ako sa vyrábajú krátke zvukové hry alebo ako zmeniť obrázkovú knihu na
hudobnú. Nahrávky zvukov z prírody a vytváranie imitovaných zvukov umožňuje
deťom spoznávať mediálnu realitu, pretože imitované zvuky na zázname znejú
realisticky.

Na výrobe zvukových záznamov by sa mali podieľať všetky deti. Každé dieťa vo vašej
triede by malo dostať úlohu: moderátora, technika, ktorý obsluhuje nahrávacie
zariadenie, technika, ktorý drží mikrofón (ak ho používate) a podobne. Zvuková
produkcia, podobne ako filmová produkcia, je výsledkom tímovej práce. Konečné
úpravy by však mali vykonávať dospelí, pretože programy na úpravu nahrávok nie sú
určené deťom. Tak ako napríklad bezplatný editačný program Audacity, ktorý
predstavujeme v tomto module.

2. Audio v praxi
Tak ako v častiach o fotografii a videu, aj pri téme audio by ste mali deťom ukázať, ako
používať zvukové záznamové zariadenia. Mnohé z pravidiel uvedených v module 6 sa
dajú použiť aj pri práci so zvukom.
O funkciách diktafónu (napr. ako aplikácie na tablete) by ste sa mali s deťmi
porozprávať: Ako spustím nahrávanie? Ako môžem pozastaviť nahrávanie? Ako ho
ukončiť? Kde si môžem znova vypočuť nahrávku?

Obr. 71 Diktafón
Audio
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Môj tip: Väčšina tabletov a smarfónov už obsahuje integrovanú aplikáciu diktafón, ktorá
vám umožní nahrávať v dobrej kvalite. Skontrolujte svoje zariadenie a zoznámte sa
s funkciami aplikácie, aby ste mohli dať inštrukcie deťom. Ak v zariadení nie je
predinštalovaná žiadna aplikácia, veľký výber aplikácií je k dispozícii na stiahnutie
(napr. v obchode Google Play).

Ak chcete prostredníctvom zvukového projektu porozprávať príbeh, je potrebné si
vopred premyslieť krátky scenár a určiť spolu s deťmi dĺžku projektu. To uľahčuje
realistické plánovanie a skracuje čas na prípravu.

Môj tip: Hudobné nahrávky vytvárajú rôzne efekty. Porozprávajte sa s deťmi nielen
o tom, aký príbeh chcú vyrozprávať, ale aj o tom, aké emócie chcú v poslucháčovi
vyvolať. Vypočujte si spolu rôzne hudobné skladby a diskutujte o tom, ktorá hudba
alebo ktorý zvuk by sa mal v danom okamihu v príbehu použiť.
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Pre deti je zábavné objavovať zvuky v prírode alebo ich aj umelo vyrábať. Existuje však
aj možnosť stiahnuť si voľne dostupné zvuky z internetu.
Webstránka
Salamisound: www.salamisound.com
Audiyou: www.audiyou.de

Auditorix: www.auditorix.de

Téma
Hudba a zvuky na stiahnutie zadarmo.
Internetový portál na nahrávanie a
sťahovanie zvukových súborov s extra
stránkou pre deti.
Kooperatívny projekt na zmysluplnú
sluchovú výchovu a podporu počúvania
u detí s extra stránkou pre deti.
Hudba a zvuky na stiahnutie zadarmo.

Tabuľka 4 Sťahovanie zvukov

Môj tip: Uistite sa, že pri každom mediálnom projekte dodržiavate zásady ochrany
osobných údajov a autorské práva.

3. Možnosti uplatnenia audia v predprimárnom vzdelávaní
Audio produkcie na podporu vývinu jazyka a reči: Počúvanie rozhlasových hier a
nahrávanie vlastných zvukových nahrávok podľa krátkych scenárov môže rozšíriť a
upevniť slovnú zásobu detí. Deti prirodzene poznávajú štruktúru jazyka a pravidlá
gramatiky. Cez počúvanie príbehov spoznajú nové postavy, spôsoby ich konania a
situácie, ktoré im umožnia porovnať vlastné prístupy a reakcií na riešenie konfliktov.
Aby si mohli vytvoriť vlastnú nahrávku, musia vopred zvážiť, ako by mala daná
postava pôsobiť, reagovať a vyjadrovať sa v konkrétnej situácii. To môže deťom pomôcť
zamyslieť sa nad tým, ako sa môžu zachovať v podobných situáciách v skutočnosti.
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podpora jazyka a reči

Tvorba audio projektov prospieva
deťom v oblastiach:

podpora predstavivosti
a tvorivosti

rozvoj empatie

Graf 12 Prínos audio hier pre rozvoj osobnosti detí

Môj tip: Obsah príbehu, ktorý ste si vymysleli, by mal byť prepojený so životom,
ktorý deti žijú. Môžete sa inšpirovať nejakým obrázkom alebo ilustrovanou knihou.
Realistické príbehy niekedy nepomáhajú pri rozvíjaní detskej fantázie. Tiež nie je
vhodné pripravovať príbeh do detailov, pretože tie najlepšie nápady sa často
objavia práve počas nahrávania.

Podpora predstavivosti a tvorivosti: Počúvanie príbehov podporuje detskú
obrazotvornosť. Príbehy silne stimulujú ich fantáziu a tvorivosť, čo môžu prejaviť vo
vlastných kreatívnych produktoch.
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Môj tip: Vypočujte si s deťmi nejakú rozhlasovú hru a vo vybraných pasážach príbeh
zastavte a nechajte deti, aby vám povedali, ako si myslia, že bude pokračovať.

Rozvoj empatie: Počúvanie a tvorba zvukových hier môže zvýšiť empatiu u detí,
pretože sa prostredníctvom príbehov učia porozumieť emóciám a pocitom iných
postáv, lepšie sa dokážu vcítiť do ich prežívania. Uľahčuje im to konanie s empatiou vo
vzťahu k ich vlastným skúsenostiam.
Podpora sústredenia a schopnosti počúvať: Pri počúvaní si deti rozvíjajú schopnosť
sústrediť sa. Získavajú cit pre štruktúru príbehov a pre časové sledy. Zvukové príbehy
môžu navyše zlepšiť vedomosti detí o svete okolo nich.

Môj tip: Spoločne s deťmi načúvajte zvukom a ruchom z okolia a rozprávajte sa s
nimi o tom, čo počujú: „Čo počujete, keď zavriete oči?“, „Ako to znie?“, „Odkiaľ
zvuk vychádza?“, „Kto vydáva tento zvuk?“, „Môžete ten zvuk opísať?“, „Ktoré
zvuky sa vám páčia a ktoré sa vám nepáčia?“ Takto im pomôžete zvyšovať citlivosť
na zvuky a vycvičiť ich schopnosť načúvať. Zvuky z okolia sa navyše stanú pre deti
významnejšími a zmysluplnými.
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4. Základy programu Audacity
Audacity je bezplatný open source program na úpravu zvukových súborov, ako sú
zvuky, šum, reč a/alebo hudba na viacerých stopách. Reč a hudbu je možné nahrávať,
prehrávať a upravovať. Zvukové súbory možno tiež importovať a exportovať
v rôznych formátoch napríklad .wav alebo .mp3.
Hudbu a zvuky je možné medzi jednotlivé scény pridať aj neskôr. Týmto spôsobom je
možné vopred zaznamenané hovorené príspevky, príbehy alebo zvuky postrihať do
podoby zvukovej hry alebo zvukovej skladačky.

Môj tip: Odporúčam vám najskôr s deťmi zaznamenať zvuky pomocou záznamového
zariadenia alebo diktafónu na tablete. Až potom ich začnite upravovať v programe
Audacity. Nahrávky sa dajú robiť aj priamo pomocou mikrofónu a programu
Audacity, ale vždy musíte mať pri sebe notebook. Deti nemôžu program spustiť
samy. Ak záznamy urobíte vopred, deti môžu ostatné úlohy plniť len s malou
pomocou učiteľky. Záverečné „strihanie“ v programe Audacity by ste potom mali
urobiť vy, pretože tento krok je náročnejší a vyžaduje si pokoj a sústredenie.

Program je neustále vyvíjaný a zdokonaľovaný viacerými svetovými programátormi.
Beží na operačných systémoch Windows, Mac OS a Linux. Zatiaľ neexistuje žiadna verzia
pre operačné systémy pre smartfóny a tablety, ako je Android.
Audacity je pomerne rozsiahly program, ktorý používajú aj profesionálni hudobníci a
zvukoví inžinieri. Ponúka veľa funkcií. Napriek tomu je relatívne ľahko použiteľný a
ako bezplatný program je svojou kvalitou jedinečný. Preto sa často odporúča aj
učiteľom na spracovanie zvukových záznamov s deťmi.
V tomto module našej príručky sú vysvetlené iba najdôležitejšie a najpotrebnejšie
funkcie Audacity, ktoré by mohli byť dôležité pre učiteľky v predprimárnom
vzdelávaní.
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Na internete nájdete množstvo podrobných návodov k programu. Nižšie uvádzame
niekoľko odporúčaní vrátane informácií o tom, ako program nainštalovať.








Na stránke "Ohrenspitzer" nájdete zrozumiteľný výukový program Audacity:
https://www.ohrenspitzer.de/fileadmin/files/Mediathek/Tutorials_Audacity/Audacity
_ Anleitung_neu.pdf
Webová stránka medienkompass.de ponúka stručný prehľad o programe
Audacity. Jednoduchým spôsobom vysvetľuje jeho najdôležitejšie funkcie:
https://medienkompass.de/audio-schnitt-audacity-anleitung/
Na stránke mediensyndikat.de sa nachádza podrobný návod na stiahnutie,
inštaláciu a úpravy programu:
http://www.mediensyndikat.de/grafik/material/audacity_reader_200.pdf
Na oficiálnej stránke Audacity je tutoriál. Program si môžete stiahnuť aj tu:
https://www.audacity.de/erste-schritte/

Dôležitá poznámka, ak používate verziu staršiu ako 2.3.2:

Aby bolo možné vytvárať súbory .mp3 priamo v programe Audacity, musí byť
nainštalovaný reťazec .mp3 encoder lame, pretože z licenčných dôvodov nie je priamo
implementovaný. V systémoch Windows a Mac OS si môžete aplikáciu lame stiahnuť
z Internetu, ale môžete ju nainštalovať aj priamo z aplikácie Audacity (položka
ponuky Edit → Settings Library).

Audacity prehľad

Vývojár:

Celosvetovo prepojený tím programátorov

Systémy:

Windows, Mac OS a Linux

Cena:

Bezplatný

Cieľové skupiny:

Pedagógovia, žiaci základných škôl od 8 rokov,
rodičia

Témy:

Praktická práca s médiami

Reklama:

Bez reklám

Použiteľnosť:

Plne funkčný offline
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Navigácia:
Dizajn:

Množstvo funkcií, preto sa nedá využívať s menšími deťmi, ktoré ešte
nevedia čítať. Program je však napriek tomu jednoduchý a
zrozumiteľný a dá sa použiť na úpravu jednoduchých aj zložitejších
audio projektov.
Jednoduchý, zrozumiteľný jazyk, jasné rozhranie.

Obr. 72 Importovanie audio súborov do programu Audacity

Ako funguje program Audacity?
1. Importovanie audio súborov:
Po otvorení programu existujú rôzne spôsoby priameho importu zvukových súborov
alebo záznamu zvuku. O funkciách priameho záznamu v programe tu nebudeme
hovoriť. Predpokladáme, že zvukové súbory už máte zaznamenané a uložené
v počítači. Vopred zaznamenané zvukové súbory, ktoré boli uložené v počítači, je
možné otvoriť v programe dvojitým kliknutím na Súbor (File) → Import.
Každý import alebo záznam zvuku vytvára novú zvukovú stopu, ktorá sa zobrazuje
v podobe vĺn s rôznou intenzitou. Zvukové stopy je možné stlmiť alebo odstrániť.
Každá zvuková stopa obsahuje zodpovedajúce možnosti na tento účel. Pomocou
tlačidla [x] sa dá stopa vymazať. Stlačením tlačidla [Mute] stlmíte zvukovú stopu a
pod položkou [Solo] si ju môžete vypočuť.
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Obr. 73 Audio stopa – zobrazená ako vlny

2. Najdôležitejšie nástroje:
Ak chcete upraviť zvukové stopy, použite nástroje, ktoré nájdete v hornej časti panela
nástrojov programu.

Obr. 74 Lišta s nástrojmi
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Môj tip: Vždy venujte pozornosť tomu, ktorý nástroj máte práve aktívny a kde vo
zvukovej stope sa nachádzate.

Nástroj výberu sa môže použiť na výber časti zvukovej stopy, ktorú chcete upraviť.

Obr. 75 Nástroj výberu

Nástroj na posúvanie sa môže použiť na presun časti zvuku v rámci zvukovej stopy
alebo na inú zvukovú stopu, keď držíte stlačené tlačidlo myši.

Obr. 76 Nástroj na posúvanie

Ak máte vybranú stopu, ktorú chcete editovať, môžete ju vystrihnúť, kopírovať alebo
prilepiť na iné miesto pomocou vhodných nástrojov alebo klávesových skratiek.

Obr. 77 Strihať, kopírovať a prilepiť

Vrátiť späť a obnoviť možno použiť na zrušenie alebo obnovenie posledných krokov.
To umožňuje rýchle odstránenie malých chýb.
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Obr. 78 Krok späť

Pomocou nástroja lupy môžete bočný pohľad podľa potreby zväčšiť alebo zmenšiť, čo
vám pomôže nestratiť prehľad.

Obr. 79 Nástroj lupy

3. Efekty:
Na paneli s nástrojmi ponuky Audacity v časti Efekty sa nachádza široká škála
možností zmien a úprav, ako napríklad zmena tempa, zmena výšky tónu, stíšenie a
zvýšenie hlasitosti. Jednoducho vyberte príslušnú zvukovú stopu alebo časť stopy a
kliknite na požadovaný zvukový efekt.
4. Ukladanie a export:
Aktuálny stav úprav je možné uložiť ako projekt cez Súbor (File) → Uložiť projekt
(Save project). To vám umožní prerušiť prácu. Pri ďalšom spustení programu
Audacity sa opäť otvorí uložený projekt a môžete v ňom pokračovať. Projekt by sa mal
ukladať v pravidelných intervaloch, aby ste napr. v prípade, že program spadne,
neprišli o žiadnu prácu, alebo len o malé množstvo vykonaných zmien.

Môj tip: Vyberte pre svoj súbor vhodný názov a uložte ho na také miesto, kde ho vaši
kolegovia vždy dokážu ľahko nájsť.
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Po dokončení úprav je možné projekt exportovať, napr. vo formáte .mp3, cez Súbor
(File) → Export (Export). V okne, ktoré sa otvorí, môžete vybrať typ súboru a miesto,
kam chcete súbor uložiť.

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady
vám môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.
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Modul 9 – Kódovanie
Autorka detských kníh a programátorka Linda Liukas hovorí: „Táto generácia detí
vyrastá vo svete, v ktorom počítače a kódovanie ovplyvňujú veľkú časť každodenného
života. Preto je dôležité podporovať deti v záujme o techniku a ukázať im, že dokážu
vymyslieť, vyrobiť a vytvoriť veľa vecí pomocou jednoduchej počítačovej klávesnice.“
Práca s malými deťmi v prostredí predprimárneho vzdelávania samozrejme nie je o
tom, aby sme ich učili programovať pomocou zdrojových kódov a kódovacieho jazyka. Ide
skôr o to, aby sme podporili určité zručnosti hravým spôsobom, pričom tieto zručnosti
nie sú dôležité len pri kódovaní, ale aj v každodennom živote. Medzi tieto dôležité
zručnosti, ktoré nesúvisia priamo s mediálnou gramotnosťou, patria trpezlivosť a
koncentrácia, rozširovanie slovnej zásoby, logika, schopnosť plánovať, schopnosť veci
štruktúrovať a orientovať sa, ako aj porozumenie symbolom.
Aktívna mediálna práca v oblasti kódovania je veľmi vhodná na uspokojenie
základnej potreby detí hrať sa kooperatívne a tematicky. Mnohých učiteľov však
odradí už samotný pojem kódovanie. Môže sa im zdať, že si to vyžaduje osobitnú
odbornosť, ale kódovanie jednoducho znamená rozpoznávanie štruktúr a sekvencií.
Ide o niečo, čo robíme každý deň.
V tomto module uvádzame niekoľko možných spôsobov, ako možno kódovanie
použiť v pedagogickej práci. Navrhované prístupy si nevyžadujú špeciálne
programátorské znalosti. Táto téma tiež podporuje učiteľky v tom, aby sa učili od detí.
Deti sa tak stávajú otvorenejšie, vďaka svojim skúsenostiam radi vyniknú a ľahšie
dokážu reflektovať používanie daného média.

1. Kódovanie v MŠ
Kódovanie znamená zadávanie príkazov robotovi alebo počítaču prostredníctvom
kódov. Kódovanie sa používa pri navrhovaní robotov, webových stránok, programov
alebo aplikácií. Kódy sa skladajú zo symbolov a znakov, ktoré predstavujú určité
príkazy. Povaha kódov sa môže líšiť a kódy sa môžu zadávať rôznymi spôsobmi, od
jednoduchého zadávania kľúčov na ovládanie robota, až po používanie zložitých
kódovacích jazykov.
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Môj tip: Ak chcete deťom predstaviť základy kódovania, nemusíte pracovať na
počítači, tablete či s robotom. Začnite s logickými hrami alebo pohybovými hrami
v priestore miestnosti. Odporúčam hry, ktoré sa zameriavajú na kreatívne a
kolaboratívne riešenia kognitívnych problémov. Tým, že ide o spoločnú činnosť, tieto
hry podporujú aj zručnosti v oblasti sociálneho vzdelávania, riešenia problémov a
komunikácie.

Deti zvyčajne vnímajú počítače iba ako zariadenia na sledovanie videí alebo hranie
digitálnych hier. Tieto zariadenia sa používajú predovšetkým na získavanie informácií
alebo na zábavu. Obsah sa len konzumuje a aktívne sa netvorí. Kódovanie však
prináša možnosť stať sa kreatívnym a aktívnym dizajnérom mediálnych produktov.
Tí, ktorí vedia programovať, môžu zapojiť svoje vlastné nápady a vytvoriť niečo nové.
Aj v každodennom živote sú čoraz dôležitejšie aspoň základné znalosti kódovania. So
základnými znalosťami kódovania sa zvyšujú šance na trhu práce a môžeme sa vďaka
nim pohybovať sebavedomejšie v našom (mediálnom) svete a vedome ho vytvárať.
Osvojenie si základných princípov kódovania navyše podporuje schopnosť plánovať,
podporuje logické myslenie detí a stimuluje ich k diskusiám o postupnostiach a
poradí. Pomocou hravého kódovania sa deti môžu naučiť tvorivo a úspešne riešiť
problémy. Toto je možné dosiahnuť v MŠ pomocou rôznych cvičení a hier alebo
jednoduchých aplikácií, ako napríklad ScratchJr. Deti postupne získavajú vedomosti o
fungovaní počítača a rozvíjajú si zručnosti v oblasti IT. Učia sa napríklad, že počítače
vykonávajú iba príkazy, ktoré im boli zadané pomocou kódov, a preto ich riadi človek.
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2. Práca s kódovaním
Napriek všeobecne rozšírenej predstave, že kódovanie je zložité, sa deti môžu naučiť
základy kódovania ľahšie, než väčšina ľudí predpokladá. Deti v predškolskom veku
dokážu porozumieť základným pojmom kódovania, aj keď ešte nerozumejú
podrobnostiam.
Ako je teda možné navrhnúť kódovanie pre predškolákov? Všetci pravidelne
používame princípy kódovania bez toho, aby sme si to uvedomovali. Zdá sa
prekvapujúce, že takmer všetko, čo ľudia v každodennom živote robia, sa môže použiť
ako príklad, na ktorom sa deti môžu učiť o princípoch počítačového kódovania:
pečenie koláčov, príprava raňajok, obliekanie, čistenie zubov a mnoho iného. Všetky
tieto činnosti sú praktické algoritmy, ktoré sa vykonávajú každý deň a ktoré sú veľmi
vhodné na prácu s deťmi ako príklady kódovania.
Základné princípy kódovania sú uvedené nižšie pomocou jednoduchých príkladov,
ktoré sa dajú ľahko použiť v MŠ. Ani počítač, ani žiadne iné digitálne médium nie je
na sprostredkovanie týchto základných princípov potrebné.
Pojem 1 – Algoritmus: Keď chcete deťom predstaviť kódovanie, začnite s lekciou o
algoritmoch. Pojem algoritmus nebudú vaše päťročné deti poznať, ale je to niečo, s čím
sa stretávajú každý deň a ľahko princíp algoritmu chápu.
Algoritmus je inštrukcia na vykonanie konkrétnej úlohy na dosiahnutie
požadovaného výsledku. Opisuje postupnosť alebo poradie príkazov alebo krokov.
Počítačový programátor preto píše algoritmus, ktorý počítaču povie, ako má vykonať
konkrétnu úlohu, aby sa dosiahol požadovaný výsledok. Používa určité základné
pokyny, ako napríklad sekvenciu, cyklus alebo vetvu.

Dosiahnutie cieľa

Krok 3
Krok 2
Krok 1
Zadanie úlohy

Graf 13 Ak chceme niečo dosiahnuť, vždy si to vyžaduje sekvenciu určitých krokov
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Môj tip: Premýšľajte s deťmi o poradí, v akom sa treba obliekať. Nedáte si ponožky
na tenisky, ani tričko na sveter. Pri obliekaní sa dodržiavajú určité kroky, aby ste boli
na konci správne oblečení. Nechajte deti vyvinúť algoritmus na obliekanie, v ktorom
namaľujú jednotlivé kroky v príslušnom poradí na papier.

Deti poznajú princíp pokynov a ich poradia zo svojho každodenného života:
vstávanie, čistenie zubov, cesta do materskej školy, návrat domov, vyzutie topánok,
obutie papučiek atď. Na týchto príkladoch môžete deťom vysvetliť algoritmy slovami,
ktorým dobre rozumejú.

Môj tip: Upozornite deti na to, ako často sa v každodennom živote stretávajú
s príkazmi/ algoritmami. Okrem už opísaných postupov, ako je čistenie zubov alebo
obliekanie, sú algoritmy tiež činnosti ako hra so stavebnicou, ručné práce alebo
varenie. Nech vám deti povedia jednotlivé potrebné kroky. Pochopenie algoritmov
môžete veľmi dobre podporiť fotografiami, ktoré zachytávajú jednotlivé kroky, napr.
pri pečení, na obrázkoch. Tie potom môžete zavesiť alebo usporiadať do príslušného
poradia.
Šablóna
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Pojem 2 – Pokyny a sekvencie: Pokyny a sekvencie patria k základným stavebným
blokom algoritmu. Vysvetliť deťom tento pojem je veľmi jednoduché. V zásade to
znamená, že úloha sa vykonáva v určitom poradí. Poradie úloh je určené veľmi presne
pomocou pokynov. Jedna úloha priradená dieťaťu alebo jeden príkaz sa nazýva
inštrukcia. Jedna inštrukcia je napríklad „vstaň“ alebo „prejdi 10 krokov“. Ak
dostanete niekoľko pokynov v určitom poradí, je to sekvencia, napr. „prejdi 10
krokov“, „odboč doľava“, „prejdi 5 krokov“. Splnenie určitých úloh v danom poradí
je jednou zo základných zručností, ktorú sa deti učia v mnohých oblastiach, čo
umožňuje urobiť úvod do kódovania v rôznych oblastiach. Preto nie je potrebné
vydeľovať si čas na výučbu kódovania v existujúcom programe dňa.

Môj tip: Do aktivít s deťmi môžete zahrnúť cvičenie na tému pokynov a sekvencií
napríklad pri čítaní knihy alebo prezeraní knihy s deťmi. Pokúste sa príbeh rozdeliť
na epizódy (pokyny) spolu (poradie epizód je postupnosť). Môžete napríklad
požiadať deti, aby zoradili rôzne obrázky z rozprávky o Červenej čiapočke do
správneho poradia. Týmto spôsobom sa deti naučia rozumieť postupnosti príbehu.

Pojem 3 – Slučka (ang. loop): Keď sa s deťmi rozprávate o výraze slučka, možno už
majú o tomto pojme vytvorenú nejakú predstavu. Je to niečo, čo vždy rotuje v kruhu,
t. j. čo sa opakuje. Ak sa majú postupnosti, t. j. inštrukcie za sebou opakovať viackrát,
znova a znova alebo kým sa nesplní určitá podmienka, vytvára sa slučka.
Aj pri vysvetľovaní pojmu slučky je dobré sa odraziť od každodenného života. Deti
robia niektoré veci každý deň, t. j. opakujú ich každý deň: čistia si zuby, večerajú,
chodia do materskej školy a podobne. Tieto činnosti sa vykonávajú v určitom poradí,
v algoritme.
S pomocou slučiek sa počítačový algoritmus, ale aj náš každodenný život stáva
jednoduchším a efektívnejším. Napríklad deťom hovoríme, aby sa obliekli predtým,
než sa pôjdu hrať do záhrady, čo robia každý deň. Učiteľka už deťom nevysvetľuje
jednotlivé kroky a poradie, v akom poradí si majú obliekať jednotlivé kusy oblečenia.
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Pojem 4 – Rozklad: Počítačoví programátori rozkladajú zložité kroky a usporadúvajú
ich do určitého poradia. Tento proces sa nazýva rozklad a je jedným zo základných
kameňov kódovania. Rozklad znamená, že problémy sú rozdelené na zvládnuteľné,
menšie jednotky. V prípade počítačov to znamená, že úlohy sa musia vykonávať po
častiach, ktoré sú také malé, že im dokáže porozumieť.

Môj tip: Povzbudzujte deti, aby si každodenné činnosti rozdelili na malé kroky.
Nechajte deti vysvetliť vám napríklad, ako si čistiť zuby. Je ľahké povedať, že si
vezmú zubnú kefku a vyčistia si zuby. Navoďte ich, aby premýšľali o menších
krokoch: „Najprv si zoberiem zubnú kefku, potom si vytlačím na zubnú kefku zubnú pastu,
potom pridám trochu vody, potom priložíte zubnú kefku k zubom a šúchate ňou po zuboch
smerom zhora dole a zboka nabok a tak ďalej“. Niektoré činnosti sa, samozrejme, musia
opakovať tak dlho, až kým nebude dosiahnutý výsledok. Čistenie zubov sa skladá z
mnohých krokov.
Šablóna

Pojem 5 - Vetva: Štruktúry, v ktorých sa nejaké inštrukcie vykonávajú, keď sú splnené
určité podmienky a iné pokyny sa aplikujú, keď tieto podmienky nie sú splnené, sa
nazývajú vetvy. Rozhodujú teda o tom, čo sa za istých okolností stane a čo nie.
Na vysvetlenie pojmu vetvenia deťom môžete použiť ich každodennú rutinu. Deti
každý deň vstávajú, raňajkujú, čistia si zuby, chodia do materskej školy, prichádzajú
domov, hrajú sa, večerajú, čistia si zuby, čítajú si knihu a idú spať. Táto denná rutina
sa však vo štvrtok môže líšiť od ostatných dní v týždni, pretože dieťa chodí napríklad
popoludní na hudobný krúžok.
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Môj tip: Nechajte deti, aby vám vysvetlili, ako trávia bežný deň. Potom sa ich
opýtajte: „Čo sa však stane, ak budeš mať v utorok po škôlke tanečnú? alebo „V piatok sa
ideš hrať ku kamarátovi a navečeriaš sa tam. Čo to znamená?“ Takto deti pochopia princíp
vetvy.

Pojem 6 – Odstraňovanie /vylaďovanie chýb (debugging): Ladenie je v podstate
proces riešenia problému, s ktorým sa stretávame pri zadávaní pokynov na
dosiahnutie konkrétneho cieľa.

Pôvod pojmu chyba (bug):
Tzv. bugs (chrobák z angl.) sú chyby v programe alebo v softvéri ktoré spôsobujú,
že sa počítačové programy správajú nepredvídane alebo neočakávane. Termín
chyba (bug) sa spája s vedkyňou Grace Murray Hopperovou (1906-1992), ktorá
objavila mŕtveho nočného motýľa, ktorý spôsoboval nesprávne fungovanie jej
čiastočne elektromechanického počítača (Mark II).

Môj tip: Podeľte sa o svoje vedomosti o vzniku pojmu bug (chyba) s deťmi. Určite im
to bude pripadať zábavné.
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Keď hovoríte s deťmi o koncepte vylaďovania chýb, mali by pochopiť, že ide o riešenie
potenciálneho problému. Predstavenie tohto pojmu v prostredí predprimárneho
vzdelávania je vhodné, pretože deti sa učia zručnostiam, ktoré presahujú rámec
základných schopností kódovania. Patria sem zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pre ich
budúcnosť, ako napríklad schopnosť riešiť problémy a byť flexibilný.

Môj tip: Dobrým príkladom na vysvetlenie pojmu vylaďovania je zadanie nejakej
úlohy v určitom poradí, pričom úmyselne do postupnosti zahrniete chybu. Takže
napíšte sekvenciu a vložíte do nej nesprávny krok. Deti zistia, že nedosiahnu svoj cieľ
a budú musieť samy zistiť, kde je chyba, a napraviť ju.

Pochopenie pojmu vyladenie je pre deti niekedy zložité. Niektoré deti môžu byť
netrpezlivé, ak nedostanú odpoveď okamžite. Pri počítačovom kódovaní však tento
koncept hrá významnú úlohu a naučiť sa o ňom môže byť veľmi užitočné aj pre
každodenný život.
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Slučka

Zopakuj dvakrát denne.
Vezmi si do ruky zubnú kefku.

Pokyn

Druhou rukou si zober zubnú pastu.

Je tuba prázdna?
Áno

Nie

Je nová pasta v
skrinke?
Áno
Nie

Vyber tubu zo
skrinky

Použi otvorenú zubnú
pastu

Vetva

Kúp novú
pastu

Vytlač zubnú pastu na zubnú kefku
Zuby si umývaj 3 minúty.
Vypláchni si ústa.

Sekvencia

Opláchni zubnú kefku
Odlož kefku do pohárika.
Graf 14 Príklad algoritmu – umývanie zubov (zjednodušené)

Všetky predstavené pojmy kódovania sú pre deti dôležité, nielen pre samotné
kódovanie, ale aj na získanie každodenných zručností, ktoré im môžu byť užitočné
v priebehu celého života. Preto je vhodné začať s kódovaní už v predškolskom veku.
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Môj tip: Medzi pútavé knihy pre deti, patria tie, ktorých hlavnou hrdinkou je Ruby.
Mladá autorka Linda Liukas doteraz vydala v rámci série Hello Ruby štyri diela,
preložené do viac ako 22 jazykov. Všetky sú imaginatívne a priateľské voči deťom,
hovoria o témach počítačov, ako aj kódovania.

Kliknutím na obrázok prejdete na domovskú stránku:

Knihy Hello Ruby ponúkajú možnosť nacvičovať si zručnosti kódovania

3. Čo sa deti učia zo základov kódovania?
Rozvoj schopnosti riešiť problémy a flexibility: Schopnosť riešiť problémy je
zručnosť užitočná v každodennom živote. Je žiaduce, aby sa deti stali vynikajúcimi
riešiteľmi problémov. Okrem iného ich to učí aj vyrovnávať sa s tým, že nie vždy sú
úspešní. Môžu zistiť, že zlyhanie nemusí byť nevyhnutne zlé, ale že môže
predstavovať aj niečo pozitívne a že pokrok v učení sa dosahuje aj vďaka chybám.
Kódovanie dáva deťom príležitosť skúšať niečo opakovane, až kým nedosiahnu
požadovaný výsledok. Už v ranom veku si trénujú trpezlivosť a schopnosť sústrediť
sa. Skúsenosti s kódovaním dávajú deťom príležitosť osvojiť si zručnosti potrebné na
riešenie problémov a flexibilitu. Sú to dôležité vlastnosti, ktoré môžu deťom v živote
pomôcť.
Rozvoj matematických schopností, orientácie v priestore a krokovania: Kódovanie
nie je len o tom, ako sa naučiť písať riadky kódu. Aby ste mohli neskôr efektívne
programovať, musíte byť schopný myslieť logicky. Základy týchto schopností môžu
byť položené už v predprimárnom vzdelávaní. Deti by sa mali učiť rozpoznávať
problémy a deliť ich na malé časti. Iba tak sa dajú efektívne vyriešiť. V matematike
tomto dôležitému postupu hovoríme rozklad.
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Podpora jazykových a komunikačných schopností: Keď sa deti naučia základy
kódovania, rozširujú si nielen slovnú zásobu, ale tiež sa naučia, ako funguje
komunikácia. Deti zistia, že sa musia vyjadrovať veľmi konkrétne a presne. Učia sa
vysporiadať s nedorozumeniami a zisťujú, že iný prijímateľ informácie môže niečomu
rozumieť inak, než ten, kto informáciu vysiela. Pri kódovaní musia byť zadané veľmi
jasné pokyny o tom, čo treba robiť, inak vám počítač nerozumie alebo urobí niečo iné.
Schopnosť starostlivo premýšľať nad tým, ako sa vyjadriť a niečo presne opísať
slovami, je zručnosť, ktorá je veľmi užitočná vo všetkých oblastiach života.
Podpora kreativity: Pri kódovaní sa deti učia experimentovať, čo im dodáva kreatívnu
sebadôveru. Majú príležitosť vytvoriť niečo vlastné. Rovnako ako pri učení hry na
hudobný nástroj alebo nového jazyka aj tu deti potrebujú motiváciu. Milujú dostávať
spätnú väzbu na niečo, čo ich baví. Keďže sa kódovanie dá ľahko naučiť, deti získajú
sebadôveru pri tvorbe niečoho nového hravým a tvorivým spôsobom.
Podpora sociálnych kompetencií: Deti sa obvykle učia základy kódovania bez toho,
aby mali k dispozícii počítač. Takýto spôsob môže pomôcť podporiť sociálne zručnosti,
ako je schopnosť spolupracovať v tíme a schopnosť akceptovať konštruktívnu kritiku.

riešenie problémov

odolnosť
matematické zručnosti
schopnosti orientácie

Zručnosti, ktoré
podporuje výučba
kódovania:

schopnosť štruktúrovať
jazkové zručnosti
komunikačné zručnosti
kreatívne zručnosti
sociálne zručnosti

Graf 15 Zručnosti, ktoré podporuje výučba kódovania
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4. Základy aplikácie ScratchJr
Ďalším nástrojom, ktorý učí deti od štyroch rokov základy kódovania je aplikácia
ScratchJr. S aplikáciou deti dokážu tvorivo pracovať, spoločne skúmať, samostatne
riešiť problémy a učiť sa hrou bez toho, aby už vedeli čítať a písať. Deti si môžu
stanovovať vlastné výzvy, napríklad vytvoriť malú hru alebo porozprávať príbeh a
pokúsiť sa prísť na spôsob, ako ich zvládnuť. Učia sa, ako hravo plniť úlohy, plánovať,
prehodnocovať a podľa potreby upravovať. Zvláštnosťou aplikácie je, že sa zameriava
na prácu v skupine a spoločné riešenie problémov.
Pretože výsledky krokov, ktoré sa majú vykonať, sú okamžite viditeľné, deti sa učia
priamo a aj na vlastných chybách. Aplikácia bola starostlivo navrhnutá tak, aby
zodpovedala osobnému, sociálnemu, kognitívnemu a emocionálnemu vývinu detí
predškolského veku.
S pomocou aplikácie majú deti možnosť pohybovať postavami alebo objektami. Tie
môžu tancovať, skákať, spievať alebo navzájom na seba reagovať. Môžu si vybrať z
rôznych prostredí a stavať svety alebo pódiá pre svoje postavy. Môžu nahrávať a
prehrávať svoj vlastný hlas alebo zvuky. Do aplikácie je možné vložiť aj vlastné
fotografie. Výsledkom sú nezávislé a ucelené projekty, napríklad príbehy alebo hry s
niekoľkými scénami.
Aplikácia je k dispozícii na bezplatné stiahnutie pre tablety Android a iPad v príslušných
obchodoch s aplikáciami.
V tomto module vám predstavíme len rozhranie a najdôležitejšie prvky aplikácie,
pretože k aplikácii ScratchJr existuje množstvo návodov v rôznych jazykoch, ktoré
kombinujú podrobné vysvetlenia programu a konkrétne úlohy pre skupiny detí.
Samotná aplikácia obsahuje aj užitočný návod pre dospelých a úvodné video pre deti.
Najlepší spôsob, ako sa naučiť používať aplikáciu, je robiť konkrétne činnosti a
dosahovať ciele. Keďže tieto činnosti sa môžu veľmi líšiť, prirodzene závisia od
individuality dieťaťa alebo programátora, ktorý aplikáciu práve používa.
Odporúčame dve internetové stránky s návodom k tejto aplikácii:



Najdôležitejšie odpovede na otázky, návody a príklady použitia nájdete na
oficiálnej stránke ScratchJr: http://scratchjr.org/
Na webovej stránke Schülerlabor RWTH Aachen si môžete stiahnuť rôzne
pracovné materiály pre študentov základných škôl, ktoré je možné použiť na
rôznych predmetoch. Môžu ich používať aj deti v predškolskom veku:
http://schuelerlabor.informatik.rwth-aachen.de/modulmaterialien/scratchjr
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ScratchJr Prehľad

Vývojár:

Systémy:

Cena:
Cieľová skupina:
Témy:
Reklama:
Použiteľnosť:
Navigácia:
Dizajn:

Konzorcium vývojárov z Tufts University v spolupráci s MIT
Media Lab a grantami Lab a grant od Národnej vedeckej
nadácie.
Pre tablety Android (od 7 palcov a Android verzie 4.2 alebo
novšej) a iPad (od iPad 2 alebo novší, vrátane iPad mini
s nainštalovaným iOS 7.0 alebo novším).
Bezplatný.
Deti od 4 rokov (do 8 rokov), pedagógovia, rodičia.
Praktická práca s médiami, matematické úlohy, riešenie
problémov, orientácia a štruktúrovanie, kreatívny dizajn.
Bez reklám.
Plne funkčný off-line.
Veľmi jednoduchá a zrozumiteľná; nie je potrebné vedieť čítať a
písať.
Jednoduchý a zrozumiteľný jazyk; jasné a vysoko kontrastné
farby, čitateľný; s dobrým rozložením.

Ako funguje ScratchJr?
1. Vytvorenie projektu
Po otvorení aplikácie môžete otvoriť nový projekt použitím symbolu plus. Pod
nastavovacím kolieskom môžete zmeniť nastavenie jazyka a pod symbolom knihy
nájdete informácie o pozadí a návod pre odborníkov v predprimárnom vzdelávaní a
rodičov ohľadom rozhrania, editora farieb a blokov inštrukcií.

Obr. 80 : Domovská stránka aplikácie
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2. Užívateľské rozhranie:
Po otvorení nového projektu sa zobrazí nasledujúce užívateľské rozhranie.

Obr. 81 Užívateľské rozhranie

V programe ScratchJr pracujete pri kódovaní s blokmi rôznych farieb, ktoré sú
následne označené symbolmi. Ak chcete použiť jeden z blokov, ťuknite naň prstami a
potiahnite ho do poľa vedľa postavy alebo objektu. Tým sa postupne vytvorí reťazec
blokov (skript). Jeho dĺžka sa môže líšiť v závislosti od požadovanej činnosti. Pre
každú postavu, ktorá sa má v projekte animovať, sa napíše samostatný skript, čo
znamená, že sa vytvorí iný reťazec blokov.
3. Bloky:
Môžete používať nasledujúce bloky:
Bloky spúšťania sú zvyčajne umiestnené na začiatku reťazca/skriptu. Označujú, ako
by sa mal reťazec začať. Napríklad, reťazec možno začať ťuknutím na zelenú vlajku
alebo ťuknutím na postavu.

Obr. 82 Bloky spúšťania

Pohybové bloky sa dajú použiť na zadanie inštrukcií, ktoré spúšťajú pohyb. To
znamená, že určitá postava sa má presunúť o niekoľko krokov vpred alebo sa otočiť
doľava.
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Obr. 83 Pohybové bloky

Bloky výzoru sa môžu použiť na zmenu vzhľadu postavy alebo objektu. Postava sa
môže napríklad zväčšiť alebo zmenšiť.

Obr. 84 Bloky výzoru

Zvukové bloky sa dajú použiť na prehrávanie „popového“ zvuku alebo vlastných
zvukov, či ruchov.

Obr. 85 Zvukové bloky

Riadiace bloky ovplyvňujú priebeh reťazca/skriptu. Môžu sa napríklad použiť na
pozastavenie skriptu na určitý čas alebo na zadanie požadovaného množstva
opakovaní.

Obr. 86 Riadiace bloky

Koncové bloky sa umiestňujú na koniec reťazca blokov. Používajú sa napríklad na
určenie konca skriptu alebo na označenie, že skript sa má opakovať tak často, ako sa
požaduje.

Obr. 87 Koncové bloky
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4. Editor farieb:
Editor farieb sa dá použiť na úpravu farebného vzhľadu postavy alebo objektu.

Obr. 88 Editor farieb

5. Uloženie projektu:
Kliknutím na oranžový dom vedľa loga ScratchJr. projekt uložíte v aktuálnom stave a
dostanete sa späť na domovskú stránku. Tu je možné projekt kedykoľvek otvoriť a
pokračovať v práci na ňom.

Obr. 89 Užívateľské rozhranie

Začnite hneď teraz a vyskúšajte svoje vedomosti v praxi. Naše praktické príklady vám
môžu poskytnúť niekoľko prvotných nápadov.
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Záver
Súčasná pedagogika reflektujúca spoločenskú situáciu, potreby rodín a detí, sa
považuje za kvalitný prvok v predprimárnom vzdelávaní. Jej súčasťou je aj
posilňovanie mediálnej gramotnosti. Je veľmi dôležité pomôcť deťom spoznať a
objavovať médiá (mediálny obsah) s radosťou. Deti v ranom veku sa môžu začať učiť
orientovať v mediálnom svete a naučiť sa bezpečne, zmysluplne a kriticky pristupovať
k médiám.
Produktívne, tvorivé a reflexívne aktivity mediálnej výchovy môžu byť skvelým
doplnkom v predprimárnom vzdelávaní. Pomocou fotoaparátu a tabletu sa môžu deti
spoločne s učiteľkami MŠ naučiť základné veci o sebe a o svete. Fotografie, filmy,
zvukové nahrávky a prvé skúsenosti s kódovaním pomáhajú deťom učiť sa nové slová a
dôležité technické a sociálne zručnosti.
(Digitálne) médiá môžu prácu v predprimárnom vzdelávaní obohatiť a môžu byť
spúšťačom mnohých zaujímavých projektov.

Do toho! Využite získané poznatky, pozrite sa na praktické príklady a aktívne ich
otestujte. Prispôsobte si ich a ďalej ich rozvíjajte, aby sa médiá mohli stať vašim
prirodzeným partnerom. Učte sa s médiami a buďte proaktívni - vyskúšajte si to!
Dúfame, že toto vzdelávanie vo forme interaktívnej modulárnej príručky vo vás
vzbudilo zvedavosť a trochu vám uľahčilo integráciu mediálnej výchovy do
každodenného pedagogického života.
Prajeme vám veľa úspechov a radosti z pedagogickej práce s deťmi a s médiami.
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Radi by sme vás upozornili, že napriek starostlivému spracovaniu publikácie sú
všetky uvedené informácie poskytované bez záruky zo strany vydavateľa /
projektových partnerov a autora.
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