
Tvorivý workshop pre rodičov a deti 

Tvorivý workshop pre rodičov a deti zameraný na hudobnú výchovu v rodine sa uskutočnil 25.10.19 

v koncertnej sále základnej umeleckej školy na ul. M. R. Štefánika v Čadci. Pripravila ho Mgr. Irina 

Školníková, PhD. (autorka) v spolupráci s pedagógom výtvarného odboru Margarétou Uskobovou, 

DiS. art.  

Výchova hudobníka je zložitý proces a potrebuje komplexný prístup. Aj keď učiteľ ZUŠ sa veľmi 

snaží,  počas hodiny hry na nástroj alebo hudobnej náuky nie je možne obsiahnuť všetky zložky 

hudobnej výchovy. Určená časová dotácia nie je postačujúca pre komplexný rozvoj hudobnosti. Preto, 

vo väčšine vyučovací proces ZUŠ smeruje predovšetkým k rozvoju sluchovo-motorických zručností 

detí a získavaniu potrebných všeobecných teoretických vedomostí o hudbe.  Avšak len tieto 

nadobudnuté zručnosti a vedomosti nepostačia k celkovému rozvoju hudobníka. 

S hudbou sa detí stretávajú počas rôznych denných činností – doma, v obchode, dopravnom 

prostriedku, kaviarni, médiách, rožných podujatiach.  A práve rodičia by mali prevziať úlohu nejakého 

koordinátora v rozvoji hudobnosti svojich detí. Hudobná výchova v rodine je veľmi dôležitý proces, 

ktorý by napomohol k formovaniu nielen osobnosti detí, ale aj k rozvíjaniu ich hudobných schopností, 

ktoré by súčasne s nadobudnutými zručnostiam a vedomostiam zo ZUŠ výrazne prispeli k formovaniu 

celej osobnosti hudobníka.  

Na workshope sa rodičia oboznámili s danou problematikou, dozvedeli sa o rôznych zaujímavých 

a pútavých formách a metódach umeleckej výchovy doma. Do prípravy workshopu sa zapojili aj žiaci 

s triedy Margaréty Uskobovej, DiS. art. Budúci hudobníci a výtvarníci vytvorili práce inšpirované 

hudbou - ,,Kvetinovým valčíkom“ P. Čajkovského, ktoré aj s pani učiteľkou predstavili počas 

workshopu na sprievodnej výstave. Počas workshopu deti a rodičia vyrábali kvety, pričom použili 

rôzne zaujímavé výtvarné techniky. Svoje práce predstavili v závere workshopu.  

Hlavným ťažiskom workshopu boli percepčné činnosti – aktívne počúvanie hudby. Integrácia prvkov 

všetkých druhov umenia - výtvarného, pohybového a literárneho zatraktívnilo tento proces. Praktické 

ukážky – video prezentácia, hra na hudobných nástrojoch, stvárnenie hudby pohybom, maľovanie 

hudby či vytváranie atribútov k hudobnej skladbe prispelo k tomu, že počúvanie hudby sa stalo 

zaujímavým a cielene prispelo k rozvoju viacerých hudobných schopností.  

V ďalšej časti workshopu dominovali vokálne činnosti. Prítomní sa dozvedeli  o hlavných pravidlách 

realizácie komorných vokálnych činností – hlasová a dychová rozcvička, počúvanie sa navzájom 

a pod.  

Záver workshopu bol venovaný spoločnému muzicírovaniu nielen v rodine. Rodičia spoločne so 

svojimi deťmi predviedli svoje hudobné vystúpenia, no a v závere sa všetci prítomní naučili 

a zaspievali spoločnú pieseň. 

Predložené materiály a praktické ukážky poslúžia predovšetkým rodičom, ako námet na realizáciu 

hudobných činností v rodine a taktiež pedagógom pre doplnenie banky aktivít hudobnej výchovy. 

Na našej škole budeme realizovať podobné workshopy aj naďalej a pevne veríme, že dosiahnu svoj 

cieľ – spoločná výchova detí k umeniu, propagácia hudobnej výchovy v rodine, oboznámenie rodičov 

ale aj detí s novými zaujímavými formami a metódami rozvoja hudobnosti.  

Mgr. Irina Školníková, PhD. 


