Koncepcia využitia rozprávky u detí v predškolskom veku
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Abstrakt: Hlavnou témou článku sú ľudové rozprávky, ktoré približujú deťom existenciálne otázky v ktorých sa objavujú hlavné kategórie života. Téma štúdie sa zamerala na ľudové rozprávky, následkom toho nerozoberá podrobne aspekty výberu umelých a literárnych rozprávok. Rozhodujúcim faktorom pri výbere literárnych rozprávok pre deti v predškolskom veku je vzťah k tradíciám ľudových rozprávok, existencia prvkov tvarovania žánru, ich autentická integrácia, asimilácia, špecializácia, a prípadná inverzia.
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Hlavný obsah rozprávok v materskej škôlke tvoria ľudové rozprávky. Druh rozprávok je pestrý, hlavným kritériom pre výber je estetická recepcia – zrelosť prijímania vekovej skupiny.Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1998. 48. p. Orientáciu v ľudových rozprávkach, zosúladenie umeleckej hodnoty s osobitosťami príslušného veku, napomáhajú zbierky textov pre danú vekovú kategóriu, metodické učebnice.Zilahi Józsefné: Mese-vers az óvodában. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1998., Dankó Ervinné: Irodalmi nevelés az óvodában. Budapest: OKKER, 2004., Kovács Ágnes (szerk.): Icinke-picinke. Népmesék óvodásoknak .Budapest:Móra Könyvkiadó, 1996. Arany László: Hol volt, hol nem volt… Budapest: Móra Könyvkiadó, 1995., Benedek Elek: Világszép nádszál kisasszony. Budapest: Móra Könyvkiadó, 1973., Illyés Gyula: Hét meg hét magyar népmese. Budapest: Móra Könyvkiadó, 1973.

Prečo sú ľudové rozprávky vyhovujúce pre deti v predškolskom veku?
V spojení s ľudovými rozprávkami môžeme nájsť viac protiargumentov v odbornej literatúre a v reakcii rodičov. Mojím cieľom je odstránenie týchto zdanlivých protikladov. 
 
Pôvodne žáner pre dospelých ako žáner pre deti?
Symbolická forma rozprávky, jej prístup je príbuzný k dobrodružnému vnímaniu detského sveta. Tieto príbuzné črty v súvislosti s rozprávkou a myslením detí z rôznych prístupových ponímaní najviac podporuje psychológia relevantnosť ľudových rozprávok v literárnej výchove v predškolskom veku.
Najdôležitejšou úlohou literatúry je sebapoznanie, zasvätenie sa do okolitého sveta. Prvoradým cieľom ľudových rozprávok nie je odovzdanie poznatkov, ale odovzdanie možného heuristického zážitku. Deti musia vycítiť, že literatúra nie je skladom pre texty určených na učenie, ale od pedagógov počuté príbehy, rozprávky, básničky sú o nich, pre nich, pomáhajú im vyznať sa vo svete, v ich dušiach sa víriacich chaotických emóciách, v náladách. Rozprávka prekladá javy sveta na obrázky, symboly, akcie, a tak ponúka možnosť pre elaboráciu nevedomých napätí. Počas počúvania rozprávky a prostredníctvom vytvárania vnútorného obrazu je dieťa schopné spracovať svoje nevedomé úzkosti, napätia, ako aj pomocou prežívania deja príbehu.
Nižšie uvedení psychológovia využívajú rozprávky vo vlastnej terapeutickej práci. Ich výber odôvodňuje, že ich koncepcia má vždy aj rozmer detskej psychológie, ktorá pomáha pedagógovi vybrať správnu rozprávku, premyslenie vplyvu umeleckého diela. 
Bruno Bettelheim v duchu freudizmu vysvetľuje rozprávku ako externalizáciu v duši odohraných vnútorných procesov, v ktorých sa objavujú nevedomé obsahy v symbolickej forme.
Jungiansky výklad symbolov interpretuje rozprávkové symboly (rozprávkové bytosti, miesta, putovanie, skúšky) ako prejavenie archetypových duševných javov.
Veľa maďarských psychológov sa zaoberá so psychológiou rozprávok. Jenő Ranschburg zistil, že nielen spôsob myslenia dieťaťa sa dá uchopiť v rozprávkach, ale možno tu nájsť aj konflikty, ktoré túto vekovú skupinu trápia.
Všíma si nasledujúce základné ambivalencie rozprávky: dependenciu a autonómiu, resp. zdanlivo neriešiteľný konflikt medzi slobodou a povinnosťou. Hlavný hrdina zanecháva bezpečie domova, ale aj svoju závislosť na nej, aby naplnil svoj osud, čo nie je nič iné ako získanie samostatnosti, a vytvorenie vlastnej identity. Tento existenciálny konflikt je známy nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Detský psychológ to nazýva separačná úzkosť a protiklad exploračnej túžby.
Podľa Eszter Fischerovej v stopách Bettelheima, rozprávka hovorí dieťaťu symboly prejavené s protichodnými emóciami, ktoré ho paradoxne upokojujú, nakoľko ho potvrdzuje v tom, čo si myslí a to je univerzálna ľudská vlastnosť. Nevyvoláva zlé svedomie, ale ukazuje východisko ako sa s nimi vysporiadať. Na základe bipolárnej hodnotovej štruktúry rozprávky sú pozitívne a negatívne symboly ľahko usporiadateľné, ponúkajú možnosti aj na uvoľnenie ambivalencií duše. Divokosť sa objavuje v podobe nebezpečných divokých zvierat a zlomyseľnosť v podobe macochy. Z hľadiska psychológie postava macochy má osobitný význam, pretože pozitívne a negatívne zdvojenie matkinej povahovej stránky zabezpečuje dieťaťu, aby averziu, ktorú prechováva k matke mohol bez pocity viny projektovať na macochu. Stojí za zváženie, že postava matky je ako málo v rozprávkach vypracovaná (často hneď na začiatku príbehu umiera, alebo hrdina je polosirota).Fischer Eszter: A népmese és a gyermeki tudattalan. Eső, 2001. 2. 96–101.p.
Súrodenci – stelesnenie žiarlivosti, závisti a rivality. Prečo sú traja, však na znázornenie hore vymenovaných emócií, stačili by aj dvaja? Eszter Fischerová vidí v starších dvoch, rodičovský pár. Zdolanie rodičov by bolo zdolanie pocitu neistoty dieťaťa a nie jeho získanie, preto prenechania týchto pocitov na deti necháva sľub rodičovskej pomoci. Podľa môjho názoru, vonkajšia a vnútorná charakteristika dvoch starších súrodencov nie je rozdielna, prijateľný by boli aj ako jeden, a takto môže byť chápanie dvoch súrodencov ako dobrá a zlá stránka jednej osobnosti, správna.
	Čas rozprávky je po jednotvárnom detstve nasledujúce výrazné obdobie života, obdobie dospievania. Otázka je, ako sa týmto môže dieťa v predškolskom veku identifikovať? Prvá odpoveď je vyvrátenie otázky, ktorá by predpokladala, že rozprávky sú iba žánrom akurát dospievajúcich.
Prostredníctvom rozprávky vyzdvihnutej etapy života je dôležitá skúsenosť bytia, dospelosť, cesta pre zistenie vlastnej identity, ktorá nemôže byť obmedzená na určité obdobie života, ale ako základná ľudská skúsenosť je stále prítomná v našich životoch. Túto myšlienku posilňuje motív putovania, putovná cesta, kde nie konečný cieľ, ale skúšky, boj je významný, čiže získanie istoty môže byť len chvíľkové, úsilie je trvalé. Znakom zrelej osobnosti je na konci rozprávky zaslúžené kráľovstvo a odmenou je nájdená láska, následná svadba, manželstvo. Oba možno chápať ako atribút dospelosti. Kráľovstvo neznamená moc nad ostatnými, ale nad sebou samým, ovládanie vlastných pocitov, emócií, túžob, a manželstvo je sebapoznanie, sebaprijatie, predsa lásku môže nájsť ten, kto má rád sám seba, kto je schopný prijať sám seba.
Vzhľadom na pôvod rozprávky, nie je to žáner vhodný pre deti, ale kvôli symbolickému jazyku, forme je jediná adekvátna možnosť, aby sa dieťa oboznámilo so základnými existenciálnymi otázkami a jej riešeniami.
Aj základom prijatia rozprávky je poznatkami neobmedzovaná, pocitmi riadená fantázia, respektíve prostredkovaním rozprávky môžeme rátať s emocionalitou a empatiou dieťaťa. Neustále tienenie schopnosti prežívania – empatie a napätia v dôsledku zladenia vnútorného a vonkajšieho sveta je podmienkou úspešnej recepcie rozprávky. Z formulácie vyplýva, že tento vývoj je proces rozvoja, znakom jej formácie je existencia simultánneho dvojakého vedomia, čo je medzi 5–7 rokom života.
Dve hraničné hodnoty sú preto také široké, lebo normalizované ukazovatele vývoja nie sú najšťastnejšie volené, nakoľko úzkosť rodičov a pedagógov, v horšom prípade ich úzkosť, môže vyvolať frustráciu u dieťaťa.
Rozprávkové dvojité vedomie znamená vibráciu, osciláciu medzi realitou vedomia a ilúziou. Táto oscilácia sama o sebe je tvorcom napätia, nosičom napätia, zdrojom šťastia pre odbúranie napätia, ktoré vyúsťuje do konca iba pri „ústne hovoreným”, vnútorným obrazom inšpiratívnou rozprávkou. Vnútornou podmienkou redukcie emócií je počúvanie rozprávky bez vonkajších obrazov, viditeľným znamením „rozprávkový“ postoj. Forma prejavu prijatia a umeleckého diela je charakteristická aj pre dospelého, neskorší postoj sa začína tu.Bettelheim, Bruno: A mese bűvölete és a bontakozó gyermeki lélek. Budapest: Gondolat Kiadó, 1988. 33–37. p., 51. p

Simultánne vedomie sa objaví aj v hre, ale odlišne od rozprávky, odbúranie napätia je pomocou akcie, kým počas počúvania rozprávky predstavivosť stimuluje zabraňovaný pohyb.A játékot csinálja, a mesét hallgatja.” Mérei Ferenc – V. Binét Ágnes: 1981.238.p Hra je akčná, napodobňujúca, rozprávka je pasívna, vyžaduje fiktívne vžitie sa do nej.
Spoznanie života, skutočnosti sa pre dieťa môže uskutočniť prostredníctvom rozprávky, rozprávka nielenže odvedie od skutočnosti, ale je to forma, ktorá vyhovuje mysleniu dieťaťa. Dieťa miluje rozprávku, užíva si ho, pretože motívy rozprávky, zvraty sú v súlade s charakteristickými mentálnymi, emocionálnymi a postojovými aspektmi psychologického vývoja dieťaťa.Fischer Eszter: A népmese és a gyermeki tudattalan. Eső, 2001. 2. 96–101.p.Janikovszky Éva: A porszívó-fűnyíró-helikopter. In: Eső: Már óvodás vagyok. Budapest:Móra Könyvkiadó, Bp., 1991. 16–20.p
 
Ide o nasledovné zhody: 
Motív „všetko môže byť všetko, a transformácia“ – v hre, v mysle dieťaťa sa všetko môže zmeniť na všetko a môže sa vrátiť do pôvodného stavu a tak kompenzovať svoju zraniteľnosť
"preferencia protikladov"Janikovszky Éva: A porszívó-fűnyíró-helikopter. In: Eső: Már óvodás vagyok. Budapest:Móra Könyvkiadó, Bp., 1991. 16–20.p – dieťa vie rozpoznať nápadne rozdielne, prechody, gradácie, ale ambivalencie ešte nerozpoznáva, rozdiely dokáže pochopiť podľa dvojpólovej mierky. Táto bipolarita je prítomná na úrovni motívov v hodnotovej štruktúre.
 „kontinuita opakovania a bezpečnosť" – jedným z najdôležitejších štrukturálnych a konštruktívnych prvkov rozprávky je opakovanie (začiatočné a záverečné výrazy, stereotypné frázy, opakujúce sa štrukturálne prvky (skúšky), ktoré uľahčujú dieťaťu sledovanie deja a kontinuitu prežívania. Rozprávka je pre dieťa bezpečným miestom lebo opakujúce sa epizódy, na rečových jazykových zvratoch anticipujú na upokojujúcu premenu dejov, zatiaľ čo striedaním známych rozprávkových prvkov zažíva kolísanie napätia a rozuzlenia.Boldizsár Ildikó: Varázslás és fogyókúra. Mesék, mesemondók, motívumok. Budapest: JAK Kijárat Kiadó, 1997.
"Nebezpečenstvo – únik" – z veku, z postavenia, vyplývajúcu bezbrannosť, bezradnosť sa snaží kompenzovať s predstavou "stavu ohrozenia – úniku", kde sa hrdinovi rozprávky dostane vždy spravodlivosti vďaka cnosti alebo zázraku.
 "Kompenzácia" – detská predstavivosť kompenzuje z veku, z existenciálnych situácií nevýhody rovnako ako sa aj v rozprávke zo zlej pozície vychádzajúcemu hrdinovi sa dostane zadosťučinenia: najmenší, najnešťastnejší chlapec, o ktorom by si nikto nemyslel, že na tátošovi prekoná neprekonateľne sa zdané prekážky, a získa kráľovstvo spolu s krásnou princeznou.
 „duchovná dynamika splnenia túžob" – optimistický pohľad na svet rozprávky a detské túžby môžu byť paralelou, pretože ani jedno nie je obmedzované časom, priestorom a prírodnými zákonmi
 Opäť dve paralely medzi rozprávkou a hrou: všetko môže byť všetko, slobodná možnosť metamorfózy a logika túžby plnenia, v obidvoch môžeme spozorovať rovnakú funkciu. Nepochybné prijatie prirodzeného optimizmu, zázraku rozprávky možno vysvetliť magickým obrazom sveta dieťaťa, ktorého zložkami sú animizmusAj zviera i vec mádušu, ožije. (Piaget), arficializmusKaždý prírodný jav, vec stvoril človek. (Piaget) a magické mysleniePrírodné javy súčlovekom ovplyvniteľné. (Piaget).
Rozprávka je vlastne svet pozorovaný očami dieťaťa.Komáromi Gabriella.Gyermekirodalom. Budapest: Helikon Kiadó, 1999. 11. p

Hrôzy ľudových rozprávok sú desivé pre vekovú skupinu?Vekerdy Tamás. Modern gyermeknevelés. Budapest, 1996. 140. p

Môžeme prehlásiť, že rozprávka je len kvôli povrchnému prístupu nevhodná pre dieťa, kvôli životným problémom dospelých, krutým, desivým detailom. Podstatou rozprávky je, že neskrýva ťažkosti života, temnú stránku, pričom sledovanie deja vnuká riešenie a bipolárna hodnotová sústava zas víťazstvo. To pomáha dieťaťu oslobodiť sa od obáv a zlého svedomia kvôli negatívám, dostať odpovede na otázky. Pre deti „vytvárané“ pôvabné rozprávky sú omnoho frustrujúcejšie, pretože deti cítia nesúlad medzi ich vlastnými túžbami a očakávaniami. Tieto rozprávky odkazujú, že treba si myslieť, cítiť, vždy len to dobré a pekné, aj keď je úplne normálne že dieťa trápia aj negatívne pocity, emócie.Zilahi Józsefné. Óvodai nevelés, játekkal, mesével. Budapest, 1998. 18. p
Strašidelné podrobnosti rozprávky – za predpokladu ideálneho spôsobu prenosu – počas počúvania rozprávky fantázia dieťaťa zobrazí podľa aktuálneho duševného stavu Samotné zobrazenie ľudovej rozprávky je taktné, nerozoberá podrobne desivé prvky rozprávky, ktoré zohrávajú vždy hlavnú úlohu v deji ako aj v osude hrdinu.
Prudérny vzťah v súvislosti s brutalitou rozprávok môžeme nájsť aj v materských škôlkach vo vzťahu k hrám s negatívnym obsahom. Z vlastnej skúsenosti je príklad, kedy deti pri hre na krádež v obchode zlodeja za trest zavreli do väzenia, čo symbolizovali stoličkami. Pedagogička to považovala za správne, tak uplatňujúc viac účelovosť hry. Jedno zo zúčastnených detí to porozprávalo doma, neskôr rodič požiadal škôlku o vysvetlenie, napriek tomu, že pri tejto hre deti mali naučiť sa intuitívnu správnu morálnu reakciu. Naše deti nevychovávame na život tak, ak zamlčíme, poprieme negatíva v človeku, ale ak hrou, rozprávkou tieto spravíme prijateľným, a tak ponúkajúc vhodnú životnú stratégiu, a nie didakticky, ale nepriamo stvárňujúc morálnu kompetenciu.
Hodnotový systém rozprávky je jednoznačný, neumožňuje prechody. Na dva póly položená hodnotová štruktúra bezpečne smeruje dieťa k dobrému tak, že dobro robí atraktívnym nie v samotnej abstrakcii, ale vonkajšími vlastnosťami hráčov.Dankó Ervinné.Irodalmi nevelés az óvodában. Budapest. 2004. 76. p Rozprávkový hodnotový systém je nielen pochopiteľný, ale aj na základe emocionálnej motivácie napomáha orientácii, pretože v hodnotovom systéme dieťaťa sa ešte miešajú estetické a morálne obsahy súvisiace s literárnym zážitkom. 

Vychovávať treba k životu, a rozprávka ťa odvedie od skutočnosti.Vekerdy Tamás. Modern gyermeknevelés. Budapest. 1996. 140. p

Rodičia majú čoraz väčšie očakávania voči škôlkam v smere získania praktických poznatkov (cudzí jazyk, počítačové znalosti atď.), obávajúc sa, že dieťa ktorému sa takýchto poznatkov nedostane trvale zaostane v „ súťaži”. 
Naše deti rozprávky sprevádzajú každodenne. Tie deti, ktoré počujú rozprávky každý deň sú jazykovo vyspelejšie možno o rok – rok aj pól, ako tie deti, ktoré rozprávky nepočúvajú.
					Silvia Pongráczová, ZŠ Podzáhradná Bratislava
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