
  

2. tematický celok

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca



  

Ľudská psychika

Psychika človeka je jeho schopnosť reagovať na podnety okolia.

  Ľudská psychika sa neustále mení, rozvíja, zdokonaľuje.

Pomocou svojich zmyslov človek zachytáva okolitý svet, informácie 
spracúva ľudský mozog – tento jav voláme prežívanie, teda 
vnútorný svet človeka.

Súčasťou ľudskej psychiky je aj správanie.



  

Ako podľa vás vnímajú tento obraz títo ľudia : matematik, študent 
strednej umeleckej školy, dieťa na školskej exkurzii, akademický 
maliar?



  

Aké pocity prežívaš v týchto situáciách :

1, idete s triedou na trojdňový výlet

2, kamarát vás ohovára

3, dostali ste jednotku z odpovede

4, na druhý deň píšete písomku z matematiky

5, kamarát vás pozval na oslavu svojich narodenín

   ( pocity vyjadri aj neverbálne)

Dú: vytvor mapu doterajšieho svojho života, zakresli do 
nej všetko, čo ovplyvnilo tvoju psychiku a správanie



  

Psychické procesy – pocit, vnem, predstava

Psychický (duševný) život človeka tvoria : 

1, psychické procesy – pocit, vnem, predstava, pamäť, myslenie

2, psychické stavy – tréma, únava, nadšenie....

Psychický stav je momentálny stav, ktorý ovplyvňuje našu činnosť(únava)

Pocit – informácia o skutočnosti, ktorú nám prinášajú naše zmysly (zrak, 
hmat..)

Vnem – vnímanie predmetu ako celku, so všetkými jeho vlastnosťami 
(farba, veľkosť, vôňa...)

Príklad : Inak vníma kvety na lúke turista a inak botanik.

Predstava – schopnosť vybaviť si predmety z minulosti, ale aj budúcnosti



  

       Reverzibilné figúry

  Čo vidíte na obrázkoch?

        Vysvetlite



  

Úloha : 

Pri zrakových vnemoch ak chceme predmet urobiť nenápadným, 
musíme ho čo najmenej odlíšiť od pozadia. Kde sa s týmto javom v 
bežnom živote môžeme stretnúť?  Pomôcka : armáda



  

Otázky na opakovanie :   1, Čo je psychika?

2, Čo tvorí duševný, teda    
psychický život človeka?

3, Čo je to pocit , vnem, 
predstava?

 4, Čo patrí medzi psychické 
stavy  človeka?

Psychické procesy – pamäť a myslenie

Človek má schopnosť pamätať si to, čo pociťoval a vnímal(napr. pocit 
tepla, vnímanie lúky posiatej kvetmi....)



  

Proces pamätania má 3 fázy : 1, zapamätávanie

                                                           2, pamätanie

                                                           3, vybavenie si zapamätaného

Súčasťou pamätania je zabúdanie, zabúdame rýchlejšie, ak sme 
naučené nepochopili a nezaujalo nás.

Pamäť : 1, mechanická – viacnásobné opakovanie textu

                2, logická – pochopenie súvislostí

Myslenie – psychický proces, ktorý nám umožňuje vysvetľovať, 
rozčleňovať, spájať získané informácie (napr. pri ukážke literárneho 
diela).

Analýza – rozčlenenie textu na časti

Syntéza – spájanie rozčlenených častí do celku 

myšlienkové

operácie



  

   Krivka zabúdania pri mechanickej a logickej pamäti. 

             Odvoďte z uvedenej krivky ponaučenie.

1
2

3
4

5
6

7

 10

   50

100
logická pamäť

mechanická pamäť

Uveďte 
príklady, 
kedy viac 
využívate 
mechanickú 
a kedy 
logickú 
pamäť?



  

Ľudské city - emócie

Emócie (city) – vyjadrujú náš vzťah k okolitým javom, veciam (šťastie, 
radosť, smútok, strach, prekvapenie....)

Vyššie city : city solidarity (pomáhať iným, byť s nimi súdržný)

                              sympatie

                              zodpovednosti....

  Protikladnosť citov : láska  -

                                         radosť  - 

  nenávisť

    smútok

Afekt – náhla a silná citová reakcia (vybuchnutie, zlosť, hnev...)

Nálada – citový stav, ktorý môže kolísať (nálada plačlivá, zlostná,   
skleslá, radostná...)



  

Úloha1 : Priraď k situáciám vzniknutú náladu: 

            Paľo napísal písomku z matiky na 1.

            Dano prehral tenisový zápas.

            Janka má ťažko chorú mamu.

úzkostná

povznesená

skleslá

Úloha2 : Neverbálne (bez slov) vyjadri svojmu spolužiakovi 
úctu, obdiv, súcit

Úloha3 : Nakresli piktogram vyjadrujúci lásku a šťastie



  

Ľudská osobnosť

Vlastnosti Jakubovej osobnosti :
tvorivosť

zodpovednosť

nepotrpí si na oblečenie

spáva s malou poduškou

nosí bavlnené ponožky

organizačné schopnosti

má rád fazuľovú polievku

Ktoré vlastnosti sú podstatné 

a ktoré nepodstatné?



  

 Osobnosťou je každá ľudská bytosť.

Ľudia sa navzájom odlišujú schopnosťami, charakterom, inteligenciou, 
telesným vzhľadom....

       Čo ovplyvňuje vývin osobnosti ?  

       Je to dedičnosť a vplyv prostredia – výchova.

Úloha : Podľa Jakubovho vzoru vytvor schému znakov vlastnej osobnosti

Inteligencia – rozumové nadanie, schopnosť riešiť nové problémy.



  

Typy temperamentu

melancholik

náladový, nerozhodný

smutný, citlivý, tichý,

nesmelý...

   cholerik

nepokojný, útočný,

výbušný, náladový, 

prchký, aktívny....

flegmatik

pokojný, rozvážny,

ovláda sa, spoľahlivý, 

 vytrvalý...

 sangvinik

spoločenský, veselý, 

živý, povrchný, 

bezstarostný...

Ako vidím sám 
seba?

Nájdi si svoj 
typ 
temperamentu



  

Test

1.Tréma, nadšenie patrí medzi :  a, psychické stavy

  b, psychické procesy

c, psychické nálady

2.Pochopenie súvislostí nastáva pri pamäti:    a, mechanickej

 b, logickej

      c, zážitkovej

3.Medzi psychické procesy nepatrí : a, myslenie

        b, únava

        c, predstava

4.Solidarita znamená :  a, pomoc iným

b, vedieť sa rozhodnúť

 c, byť šťastným



  

5.Rozčleňovanie textu na časti sa nazýva :  a, syntéza

   b, skladba

   c, analýza

6.Náhla a silná citová reakcia sa nazýva :  a, nálada

       b, afekt  

       c, vyšší cit

7.Inteligencia je :  a, temperament človeka

b, umelecký talent

c, rozumové nadanie



  

Schopnosti osobnosti

Niektorí žiaci v triede majú všeobecné schopnosti. Iní sú zameraní na 
špeciálne oblasti. Jakub má matematické a športové schopnosti. 
Tibor, ktorého otec je hudobník, hrá vynikajúco na husliach. Dve 
dievčatá tancujú vo folklórnych súboroch, ôsmi športujú v rôznych 
kluboch. Paulína má schopnosti pre vedeckú prácu, je zvedavá, rada 
rieši problémy. V triede sú aj žiaci, ktorí vynikajú v praktickej činnosti, 
sú veľmi zruční. Pán školník z nich vytvoril „pomocnú opravovaciu 
rotu“.

Otázky :

1, Aké rôzne schopnosti existujú? – z textu

2, Ovplyvňujú schopnosti človeka jeho činnosť?

3, Čo sú vlohy?

4, V čom vynikajú členovia „opravovacej roty“ ?



  

Schopnosti sú vlastnosti ľudskej osobnosti. 

Poznáme :

1, všeobecné schopnosti – rozumové schopnosti (inteligencia)

2, špeciálne schopnosti na istú činnosť – športové, pamäťové, umelecké...

 Vlohy – vrodené schopnosti, talent (šport, hudba, cudzí jazyk...)

Schopnosti a vlohy ovplyvňujú naše povolanie. Podľa nich poznáme rôzne 
typy ľudí : umelecký, politický, praktický....



  

 Úloha1

 Petra má dobré pohybové schopnosti. Má predpoklady stať sa :

športovkyňou

učiteľkou

vedkyňou

tanečníčkou

Úloha2

Hľadaj riešenia problému :

Ako dosiahnuť, aby žiaci chodili do školy s väčšou radosťou?

Kto dosiahol najviac riešení?

                     najoriginálnejšie riešenia?



  

   Psychológia v každodennom živote

Úloha : prečítať z učebnice text na str. 48 „ Rodina Slovákovcov“.

Otázky k textu :

1, Ako pomohli p. Slovákovej poznatky zo psychológie pri 

probléme s Danielkou?

2, Ako pomohla psychologička Jakubovmu bratrancovi?

3, Ako vstupuje psychológia do života Jakubovho otca?

4, Ako pomáha psychológia p. Slovákovej v práci stredoškolskej učiteľky?

                           



  

Psychológia – veda o ľudskej psychike a o psychickom živote človeka

Pomáha rodičom pri výchove detí, učiteľom pri práci, trénerom pri výchove 
športovcov...

Psychológia nám umožní poznať, aké stavy človek prežíva, pomáha 
odhaľovať príčiny jeho správania.

Poznatky zo psychológie sa využívajú denne pri riešení prežívaných situácií.

Príbeh: 

17 – ročný Miro bol veľkou nádejou nášho basketbalu. Mal talent, 
pracovitosť, vôľu. V poslednom období stratil záujem o tréningy. 
Klubový psychológ sa s ním viackrát porozprával a odhalil príčiny.

Otázka : Čo mohlo byť príčinou poklesu Mirovej formy a nezáujmu o  tréningy?

Navrhnite riešenia

Námet : Pracuje na škole školský psychológ? Ak nie, kto ho zastupuje? 
Ako môže pomôcť žiakom?



  

Učíme sa učiť

Úloha : prečítať východiskový text z učebnice na str. 50

Otázky k textu : 1, Čo je učenie

                          2, Na ktorých psychických procesoch stojí kvalita učenia

                          3, Prečo niekto rezignuje na učenie?

                          4, Nájdite v texte návod, ako sa treba učiť

Pomôcka: rezignovať – vzdať sa



  

Učenie – nadobúdanie nových vedomostí, zručností, spôsobov správania

Kvalitu učenie ovplyvňujú: psychické procesy – pamäť, pozornosť, myslenie

    psychické stavy – zdravotný stav

Dôležitá je vnútorná motivácia k učeniu, to znamená vytvorenie si 
vzťahu k učeniu

Veľký význam pri učení má tvorivosť

Tvorivosť – schopnosť vytvárať nové myšlienky, nápady, riešenia



  

Úloha 1 : učebnica, str. 51, úloha 1

Úloha 2 : zameraná na rozvoj vašej tvorivosti 

              Za 3 min. napíš čo najviac mien slovenských spisovateľov

    Za 3 min. vymysli čo najviac možných spôsobov využitia stoličky

   Za 3 min. hľadaj znaky podobnosti medzi slnkom a pomarančom

Námety: Navrhnite, ako sa môžu žiaci vašej triedy zlepšiť v učení

Navrhnite, ako zlepšiť parkovanie na vašom sídlisku



  

Štýly učenia

Otázky k textu:

1, Aké spôsoby učenia v 6.A Jakub opísal?

2, Prečo u Jakuba prevláda zrakový štýl učenia?

3, Prečo je dôležité pri učení si dávať otázky a odpovede?

4, Nájdite rozdiel medzi mechanickým učením a učením s 
porozumením

Úloha1 : prečítať text z učebnice na str. 52 Štýly učenia



  

Poznáme rôzne štýly učenia : zrakový, sluchový, pohybový...

Najlepšie výsledky dosiahneme, ak :

Sa učíme s pochopením

Vieme rozlíšiť podstatné od nepodstatného

Chápeme súvislosti medzi časťami učiva

Hľadáme odpovede na otázky

Vyjadrujem svoje názory a postoje

Buď vytrvalý a vyskúšaj pre seba ten najvhodnejší štýl učenia !



  

Úloha 2 

Je najvyšší čas vakcínu objednať (odborník na očkovanie)

Situáciu stále sledujeme, na objednanie vakcíny máme ešte čas (ministerstvo 
zdravotníctva)

  Je neskoro až teraz vakcínu objednávať (odborníčka na vírusy – virologička)

Naučte sa informácie z textu a odpovedajte na otázky :

   Pomôcka : vakcína = očkovacia látka



  

K čomu sa vyjadrujú ľudia v uvedených ukážkach?

Sú oprávnení vyjadrovať sa k problému?

Sú ich postoje zhodné, ak nie, v čom sa odlišujú?

Ktorý postoj najviac sleduje zdravie občanov?

Ktorý postoj sa obyvateľom môže najviac vypomstiť?

Ak ste odpovedali na nasledujúce otázky, učili ste sa s .............., ak 
nie, učili ste sa ................



  

       Spoločenské (sociálne) skupiny

Úloha1: prečítať text z učebnice na str. 54 Jakub žije v triede....

Otázky k textu : 

1, Členom akých skupín je Jakub?

2, Ktorá je najdôležitejšia skupina pre človeka a prečo?

3, Aké sú to skupiny s protispoločenským správaním?

                          



  

Človek žije vo viacerých spoločenských(sociálnych)skupinách.

Základné znaky spoločenských skupín:

1, spoločné pravidlá, ciele

2, vzájomné pôsobenie členov

3, pocit spolupatričnosti

Delenie sociálnych skupín:

Podľa veľkosti môžu byť sociálne skupiny malé alebo veľké.

Podľa spôsobu vzniku a fungovania môžu byť :

1, formálne – plnia rôzne úlohy, ciele, nie sú založené na osobných 
vzťahoch(trieda)

2, neformálne – vznikajú na základe emócií, sú založené na 
osobných vzťahoch(rodina)



  

Úloha : Ema a Daniel sú súrodenci

            Marek a Zuzana sú žiakmi 6.B.

            Aké sú to spoločenské skupiny?

            Ktorá je formálna a ktorá neformálna?

Do akých spoločenských skupín patríš ty?

Podľa pocitu prináležitosti :

vlastné(moja trieda)

cudzie(iná trieda)



  

Socializácia jednotlivca

Úloha1 : prečítať text na str. 56 Jakub zisťuje...

Otázky k textu :

1, Akou bytosťou je človek po narodení?

2, Ako dosiahla triedna učiteľka zmenu správania dievčat?

3, Ktoré deti napodobnili konanie rodičov a ako?

4, Vyhľadajte časť, v ktorej sa hovorí o nedostatočnej 
socializácii dospelých

5, Aký je stupeň socializácie u tých, ktorí páchajú trestné 
skutky?



  

Človek sa narodí ako biologická bytosť. 

V priebehu života sa mení na bytosť spoločenskú – sociálnu. 
Hovoríme tomu, že sa socializuje.

Socializácia – prispôsobenie sa človeka spoločnosti, začleňovanie 
sa do spoločnosti 

Cieľom socializácie je, aby človek nekonal pod hrozbou trestu, ale 
na základe svojho svedomia

  Svedomie – pocit vlastnej zodpovednosti za svoje činy



  

    Sociálne vzťahy v skupinách

Úloha1: prečítať text z učebnice na str. 58 Jakub si vytvára vzťahy....

Otázky k textu:

1, Aké pravidlá platia v skupine, ktorej vodcom je Samo?

2, Zistite z textu vlastnosti vodcu skupiny

3, Čo ste sa dozvedeli o vzniku malých sociálnych skupín?



  

Medzi členmi sociálnych skupín vznikajú vzťahy.

Môžu navzájom:

spolupracovať

súperiť

sledovať iba svoje záujmy

Dobrý vodca skupiny:

plánuje a realizuje aktivity

zastupuje skupinu

spája členov skupiny

odmeňuje a trestá

Vodca musí byť inteligentný, schopný sa ovládať

Štýly riadenia skupiny:

demokratický, diktátorský, liberálny



  

Úloha 2:

Vo futbalovom družstve vládne nepriaznivá atmosféra. Traja najlepší 
hráči začali medzi sebou súperiť o titul naj-najlepšieho.

Otázky:

Ako môže dopadnúť budúcnosť futbalového družstva?

Ako by mal postupovať tréner?

Úloha 3:

2 typy vodcov

Prvý : Tomáš je prirodzenou autoritou v triede. Radí spolužiakom, snaží 
sa riešiť problémy, nedopustí šikanovanie.

Druhý : Ingrid je veľmi zhovievavá, nechá žiakom robiť čo chcú, nerieši 
problémy triedy, je tam chaos.

Otázky:

Ktorý štýl vedenia by ste volili a prečo?

Ktorý je liberálny a ktorý demokratický?

Ako vyzerá život v triede?



  

Aký je váš predseda triedy?

    Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine

Úloha1 : prečítať text na str. 60 Jakub študuje problematiku....

Otázky k textu : 

1, Čo znamená slovo rola?

2, Čo znamená slovo sociálny status? Nájdi v texte vysvetlenie.

3, Aký konflikt rolí nastal u Jakuba? 



  

V každej spoločenskej skupine majú jej členovia rôzne sociálne roly a 
statusy.

Sociálny status – postavenie človeka, jeho pozícia v skupine.

Sociálny status spájame najmä so zamestnaním.

Úloha 2 : Rozhodni, kedy ide o rolu a kedy o status:

Predavačka, zákazník, úradník banky, otec, predseda vlády, študent, 
vedec, klient banky....

Status – postavenie

Rola – úloha



  

     Merania sociálnych vzťahov v skupinách

 Úloha1: prečítať text na str. 62 Jakub spoznáva metódy...

Otázky k textu :

1, Prečo je potrebné zisťovať vzťahy medzi členmi skupiny?

2, Akú metódu merania nám predstavil Jakub?



  

Do kruhového sociogramu červenou označte pozíciu Mirky v triede a 
zelenou pozíciu Mirky vo futbalovom družstve.

Informácia : Uznávaný člen skupiny je umiestnený v strede, menej 
uznávaný ďalej od stredu.

K akému záveru ste prišli :

Mirka je uznávaná.

Mirka nie je uznávaná.

Mirka nepatrí do skupiny.

Mirka má inú pozíciu v prvej 
skupine a inú v druhej skupine.



  

Členovia sociálnych skupín si medzi sebou vytvárajú vzťahy.

Medzi základné metódy merania vzťahov patrí :

pozorovanie – pozorovateľ si všíma pozície členov, ich vzťahy, pocity, 
súdržnosť, výsledky zapisuje do pozorovacieho hárku

rozhovor – s členmi skupiny s cieľom získať informácie o fungovaní 
skupiny

dotazník – rôzne druhy otázok a odpovedí

sociometrická metóda – členova vyjadrujú svoj vzťah k sebe, výsledky 
sú spracované do tabuľky alebo sociogramu

 Cieľom týchto meraní je spoznať a zlepšiť vzťahy v skupine.

 Sociológia – veda o spoločnosti, spoločenských skupinách.

 Uloha 2: učebnica – str.63 - Príbeh
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