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POVZETEK 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, katera čustva se najpogosteje pojavljajo pri 3- do 4-letnih 

otrocih, kako otroci izražajo svoja čustva in katere situacije povzročijo njihova čustva ter 

kako se na čustva odziva vzgojiteljica. 

V teoretičnem uvodu sem najprej predstavila temeljne značilnosti čustev. Nato sem se 

osredotočila na razvoj čustev in na značilnosti temeljnih in kompleksnih čustev. Na koncu 

teoretičnega dela sem poudarila pomen spodbujanja čustev predšolskega otroka v vrtcu. 

Za vzorec raziskovanja sem izbrala oddelek otrok v vrtcu, starih od 3- do 4 let. Opazovanje je 

potekalo v igralnici in na igrišču vrtca. Za zapisovanje opažanj sem imela vnaprej 

pripravljeno tabelo, ki je vsebovala naslednje kategorije: vrsta čustva, situacija, reakcija 

otroka, tipični izrazni obraz, reakcija drugih otrok in reakcija vzgojitelja na otrokovo čustvo. 

Opazovanja sem izvajala v juliju 2012. Opazovala sem vseh 19 otrok v oddelku, po dva 

otroka dnevno.  

Z empirično raziskavo sem ugotovila, da se pri otrocih najpogosteje pojavljajo osnovna 

čustva, pri katerih močno prevladuje veselje. Otroci ugodna čustva najpogosteje izražajo pri 

dejavnostih na prostem in pri igri z njihovimi najljubšimi igračami. Pri izražanju neugodnih 

čustev prevladujeta žalost/užaljenost in jeza. Neugodna čustva otroci najpogosteje izražajo ob 

»prerekanju« za igrače in ob poškodbah ali udarcih. V večini primerov se otroci odzivajo na 

čustva drugih otrok in odraslih. Vzgojiteljičino odzivanje na čustva otrok je bilo v precej 

primerih neskladno s teoretičnimi napotki. Reagirala je na način, ki ga je najverjetneje 

prevzela od drugih vzgojiteljic.  

 

Ključne besede: čustva, razvoj čustev, predšolski otrok, vrtec, vloga vzgojiteljice 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

My research aimed at determining which emotions are the most common in 3 to 4 year old 

children, how they express them, which situations trigger them, and how their teacher 

responds to the emotions. 

The theoretical part presents basic characteristics of emotions, followed by a description of 

their development and the characteristics of basic and complex emotions. It concludes by 

pointing to the significance of encouraging emotions in preschool. 

I selected a sample of children aged from 3 to 4 years attending a preschool class. I observed 

them in the playroom and playground. My observations were recorded using a table prepared 

beforehand which included the following categories: type of emotion, situation, reaction of 

the child, typical facial expression, reaction of other children, reaction of the teacher to the 

child’s emotion. The research took place in July 2012. I observed the entire class of 19 

children, two children each day. 

The empirical research indicates that basic emotions, especially joy, are the most common in 

children. Children usually express positive emotions during outdoor activities and when 

playing with their favourite toys. As for negative emotions, children were mostly 

sad/offended and angry. Moreover, negative emotions are usually displayed when arguing for 

toys and in cases of injuries or punching. As a rule, children respond to the emotions of other 

children and adults. The reactions of the teacher, however, were often contrary to theoretical 

guidelines. Her reactions were probably similar to those of other teachers. 

 

Keywords: emotions, emotional development, preschool child, preschool, the role of the 

educator 
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UVOD 
 

Čustva so ključnega pomena za otrokov celostni razvoj. Otrok mora odraščati v ljubečem in 

varnem okolju, v katerem se počuti sprejetega. Za razvoj otrokovih čustev je zelo pomembna 

vzgoja doma in v vrtcu. Otrok izraža svoja čustva skozi trenutne situacije ali skozi 

celodnevno razpoloženje. Če je otrok pretežno dobre volje in ga sovrstniki sprejemajo, je to 

najverjetneje rezultat dobre vzgoje. Če je otrokovo splošno razpoloženje zelo neprimerno za 

sovrstnike in ga ti odvračajo, je z njegovo vzgojo najverjetneje nekaj narobe. Vzroki so lahko 

v specifiki otrokovega temperamenta, neprimerni vzgoji in pomanjkanju ljubezni.  

Tudi temperament in z njim povezan način vedenja (posameznikov lasten način pristopanja k 

ljudem in situacijam ter reagiranje nanje) vplivata na čustva. Temperament določa, kako 

posameznik nekaj naredi. Ima čustveno osnovo, a čustva so minljiva, temperament pa 

razmeroma dosleden in trajen. Individualne razlike v temperamentu, ki izvirajo iz biološke 

zasnove, tvorijo jedro razvijajoče se osebnosti (Papalia, Olds in Feldman, 2003: 179). 

Prav tako na razvoj čustev vpliva tudi okolje, saj je človek družabno bitje. Vse od rojstva se 

razvija v družbenem in zgodovinskem okolju. Neposredno okolje dojenčka je družina; na 

družino pa delujejo širši in spreminjajoči se vplivi soseske, skupnosti in družbe (prav tam). 

Čustva so človekov prvi jezik. Novorojenček že nekaj sekund po rojstvu z jokom ustvari 

svojo prvo obliko čustvene komunikacije. Otroci se v prvih tednih življenja pogosto 

smehljajo, čeprav odnos med smehljaji in določenimi dražljaji ni zelo jasen  (Smrtnik Vitulić, 

2007: 38). 

Ker so čustva zelo pomembna že v predšolskem obdobju, sem se odločila za opazovanje 

čustev v oddelku 3–4 letnih otrok. Osredotočila sem se na pojavljanje čustev pri predšolskih 

otrocih. Z diplomsko nalogo sem želela prepoznati značilnosti čustvovanja pri 3–4-letnih 

otrocih v konkretnem oddelku v vrtcu in ugotoviti, v katerih situacijah otroci najpogosteje 

izražajo svoja čustva ter kako se na njihova čustva odzivajo vrstniki in vzgojiteljica.  
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1. ČUSTVA IN ČUSTVOVANJE 

 

Čustva so duševni procesi, s katerimi izražamo odnos do vsega, kar nas obdaja. Kažejo se v 

telesnih znakih (povišana telesna temperatura in potenje, pospešen srčni utrip), v vedenju 

(mimika obraza, glasno govorjenje, gibi rok in pogledi) in v zavestnem doživljanju (svojega 

stanja se zavedamo in ga vrednotimo kot (ne)prijetnega) (Belšak, 2007: 1). 

Čustva delimo na temeljna in kompleksna. Za izbor temeljnih čustev raziskovalci uporabljajo 

različna merila. Temeljna čustva naj bi se pojavila zelo zgodaj, njihovo izražanje in 

prepoznavanje naj bi bilo enako v vseh kulturah. Značilnosti temeljnih čustev so  tipični izrazi 

obraza, značilni vzorci možganske dejavnosti in prilagoditvena funkcija (Plutchik, 1980). 

Avtorji si glede števila temeljnih čustev niso enotni, segajo od petih do petnajstih, najbolj 

pogosta temeljna čustva pa so veselje, žalost, strah in jeza (Milivojević, 1999; Smrtnik 

Vitulić, 2007: 11).  

 

Ljudje ves čas izražamo svoja čustva in opazujemo čustva drugih. Za boljše odnose z drugimi 

ljudmi se moramo naučiti čustva prepoznavati in jih primerno izražati. Prepoznavanje čustev 

je kompleksen proces, ki vključuje znanje in način mišljenja (ustvarjanje in preverjanje 

predpostavk, primerjava s preteklimi izkušnjami) o pomenu čustvenih izrazov. Vsa čustva 

moramo sprejemati, ne glede na to, ali so naša ali čustva drugih (Belšak, 2007: 1). 

O čustvih vsakodnevno razmišljamo. Oblikujemo si subjektivna pojmovanja in razlage o 

čustvenih procesih, a se teh pogosto ne zavedamo. Ljudje imajo pogosto napačne predstave o 

tem, da so čustva povsem »iracionalna«, »neobvladljiva«, »destruktivna«, »nekoristna« 

(predvsem neugodna), »otročja« in povezana predvsem s telesnim doživljanjem (Oatley in 

Jenkins, 2002;  Smrtnik Vitulić, 2007: 7). 

Pomembna so neugodna čustva, kot so žalost, strah in jeza. Ljudje se morajo s temi močnimi 

čustvi naučiti spoprijemati, ker bodo le tako lahko uspešni na raznih področjih v življenju. 

Pod vplivom teh čustev ljudje pogosto iracionalno razmišljajo in nerazumljivo reagirajo. Pri 

iskanju izhoda iz stiske pa nas hitro presenetijo s svojimi destruktivnimi dejanji, zato je 

pomembno, da znamo njihova čustva opaziti in jih prepoznati (Akin, Cowan, Palomares in 

Schilling, 2000: 5).  
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S čustvi, kot so žalost, strah, jeza, se ljudje najtežje spoprijemajo, vendar pa občutijo tudi 

mnoga druga čustva. So na primer srečni, ljubosumni, anksiozni, zdolgočaseni, zaupljivi, 

navdušeni (prav tam). 

 »Čustva ljudi povezujejo z okoljem, z njihovimi telesi, mislimi in spomini, sporočajo jim o 

življenjskih okoliščinah ter o njihovem fizičnem in mentalnem počutju. Čustva oblikujejo tudi 

vedenje otrok« (prav tam). 

Čustva igrajo pomembno vlogo pri oblikovanju vedenja. Ljudje jih morajo najprej razumeti, 

da se lahko soočijo z njimi in bodo tako sposobni nadzorovati in spreminjati svoje vedenje 

(prav tam). 

 

1.1 OPREDELITEV ČUSTEV 

 

»Čustva so zapleteni procesi, sestavljeni iz značilnega zaporedja kognitivnih in fizioloških 

procesov, telesnih izrazov in potrebe za delovanjem ali dejavnostjo. So posameznikov 

subjektiven odziv na nastalo spremembo in imajo svojevrstno prilagoditveno vlogo v pripravi 

posameznika na zanj pomembno spremembo« (Smrtnik Vitulić, 2007: 72). 

»Čustva so močan motivacijski dejavnik. Zaradi njih ljudje počnemo toliko dejavnosti, 

različno reagiramo na svoja dejanja, na dejanja drugih in na številne vsakodnevne dogodke. S 

svojimi čustvi se odzivamo na pozitivne in negativne dogodke« (Akin, Cowan, Palomares in 

Schilling, 2000: 5).  

Čustva so lahko pozitivna in prijetna ali pa negativna in neprijetna, a z moralnega stališča 

nevtralna in zaradi tega jih ne smemo označiti kot dobra ali slaba oziroma v etičnem smislu  

tudi ne kot pravilna ali napačna. So naravna pot do spoznanja naših življenjskih okoliščin. 

Ljudje se morajo naučiti, da niso »dobri« le takrat, ko občutijo veselje, zadovoljstvo in druga 

prijetna čustva. Zavedati se morajo, da niso »slabi«, ko občutijo neprijetna čustva, kot sta 

strah in jeza.  Naravno in normalno je, da občutijo tako prijetna kot neprijetna čustva (prav 

tam). 

Ljudje bodo razvili ustrezne veščine za spoprijemanje s čustvi, če se jih bodo zavedali. Pri 

opazovanju in prepoznavanju svojih čustev se otroci naučijo tudi prepoznavati vzroke zanje in 
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ustrezno odreagirajo nanje. Pri razumevanju čustev in spoprijemanju z njimi se otroci naučijo  

izbirati svoje vedenje in odgovornosti zanj. Vedenje, ki je posledica otrokovih čustev in 

občutkov, pa je lahko konstruktivno ali destruktivno in je moralno opredeljivo. Vsi, razen 

najmlajših otrok, odgovarjamo za svoja dejanja (prav tam). 

Avtorji imajo različna mnenja, a skupno jim je, da so človekova čustva zapleteni in sestavljeni 

procesi, ki vključujejo vrsto kognitivnih, fizioloških, izraznih in vedenjskih odzivov. Vsi ti 

procesi sestavljajo čustva le, če si sledijo v določenem zaporedju. Čustva nastanejo tako, da 

ljudje zaznamo spremembo v zunanjem svetu najprej zavestno ali nezavedno (zaznava, pripis 

pomena in pomembnosti). Kognitivni oceni nato sledijo telesna (fiziološka) obdelava 

informacij, (ponovna) sprožitev miselnih procesov, priprava na akcijo in (telesno) izražanje 

čustev ter delovanje ali potreba za delovanjem (Smrtnik Vitulić, 2007: 10). 

Čustva moramo razumeti kot posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot 

pomembno in ne samo kot zaporedja ločenih procesov. Ljudje v podobnih situacijah ne 

doživljamo enakih čustev. Psihološko smo si različni in dogajanje lahko različno ocenimo ali 

se nanj različno (čustveno) odzovemo. Intenzivnost čustev je odvisna od tega, kako 

pomembna je situacija za posameznika in če je skladna z njegovimi željami ali cilji (prav 

tam). 

Čustva delimo na temeljna in kompleksna. Avtorji uporabljajo različna merila za izbor 

temeljnih čustev (Izard, 1991; Plutchik, 1980, nav. po Smrtnik Vitulič, 2007:11):  

-  temeljna čustva naj bi se pojavila zelo zgodaj, tako v ontogenetskem (razvoj organizma od 

oploditve do smrti) kot v filogenetskem (evolucijski razvoj organizmov kot vrst) razvoju; 

-   izražanje in prepoznavanje temeljnih čustev naj bi bilo enako v vseh kulturah;  

-  značilnosti temeljnih čustev so tipični izrazi obraza, posebni vzorci možganske dejavnosti 

in adaptacijska funkcija. 
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1.2 FUNKCIJE ČUSTEV 

 

Milivojević (1999) pravi, da čustva vplivajo na odnose z drugimi ljudmi. Izražanje čustev 

dobiva v komunikaciji impliciten ali ekspliciten pomen sporočila. Izražanje čustev postane 

dražljaj, ki si ga ljudje razlagajo v skladu s kulturnimi in osebnimi »kodami«. 

T. Lamovec (1991) meni, da se čustva se do neke mere prenašajo z ene osebe na drugo, kar 

pomeni, da opazovanje izraženih čustev pri drugem lahko povzroči podobno čustvo tudi pri 

nas.  

Otroke čustva opozorijo na stresne dogodke in okoliščine. Večinoma lahko vsak dogodek 

označimo kot stresor, ki bi lahko povzročil žalost, jezo ali strah. Čustva in stres povzročajo 

isti mehanizmi. Posredniki so neugodna čustva, ki otrokom odkrijejo stres. Otroci se ne 

morejo zavedati stresa, če se navadijo potlačevati neugodna čustva (Akin, Cowan, Palomares 

in Schilling, 2000: 6). 

Wilks (2001: 20) navaja, da nas čustva poučujejo predvsem prek izkušenj trpljenja in radosti. 

Trpljenje nas naredi majhne in nam omogoči, da vidimo stvari drugače. Kadar se mučimo v 

globinah čustvene stiske, nas prisili, da si želimo storiti nekaj, kar bi končalo to bolečino. Ta 

obup pogosto odpre pot do dejanj, ki se jih še nismo lotili, ker smo bili morda preveč leni ali 

preplašeni. Tudi radost, ki si jo obetamo, spodbudi marsikateri preboj. Sreče ne iščemo le kot 

zdravilo proti bolečini, temveč tudi kot dobrino samo po sebi. Vsekakor pa nas tako trpljenje 

kot radost močno motivirata, da bi se spremenili. Ko postanemo pozorni na svoja čustva in se 

začnemo o njih pogovarjati z drugimi, nas lahko naučijo nekaterih stvari o našem življenju. 

Dajejo nam pomembne podatke: 

-  o tem, kako razmišljamo (zavestno in nezavedno) o preteklosti, sedanjosti in 

prihodnosti, 

-  o naših najglobljih ciljih in vrednotah (tudi o tistih, ki jih skrivamo pred seboj), 

- o našem življenjskem smislu in kako bomo na koncu opredelili svoj uspeh. 
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1.3 PODROČJA ČUSTVOVANJA  

 

Čustveni procesi so kompleksna celota, pri njihovi analizi smo lahko pozorni le na posamezni 

proces ali kombinacijo procesov, iz katerih so sestavljeni (področja čustvovanja). Analiziramo 

lahko na primer posameznikovo izražanje, prepoznavanje, doživljanje, uravnavanje 

(upravljanje, regulacijo ali nadzor) in simultanost čustev (Smrtnik Vitulić, 2007: 27). 

 

1.3.1 Doživljanje čustev 

 

Doživljanje čustev posameznika je povezano predvsem s telesnim vidikom, t. i. 

»občutenjem«, izražanje vključuje specifične telesne izraze, prepoznavamo značilne 

pokazatelje čustev, uravnavamo lahko doživljanje, razmišljanje in izražanje čustev. Pri 

simultanosti čustev gre za posameznikovo sposobnost, da posameznik lahko doživlja dve 

različni čustvi hkrati (Smrtnik Vitulić, 2007: 10). 

 

1.3.2 Izražanje čustev 

 

A. N. Kovačev (1993: 33) meni, da je posameznikovo izražanje čustev pogosto nezavedne 

narave, zato so elementi čustvenih izrazov dokaj zanesljivi kazalci čustvenih stanj.  

Za prepoznavanje čustev v vsakodnevnih življenjskih situacijah in za znanstveno preučevanje 

je potrebno opazovati čustvene izraze. Z izražanjem svojih čustev posameznik sporoča svojo 

vlogo v določeni situaciji. Čustveni izrazi so dražljaji za osebo, ki jih opazuje, ocenjuje in si 

jih razlaga ter se na podlagi pomena, ki jim ga pripisuje, nanje odziva. Pri nebesednem 

čustvenem sporazumevanju sodeluje ogromno število dražljajev, zato smo pozorni predvsem 

na vedenjske kazalce čustvenih stanj: gibe oči in smer gledanja, izraze obraza, držo telesa, 

kretnje, glas, nejezikovne zvoke, vonj in dotik ter uporabo socialnega prostora (Smrtnik 

Vitulić, 2007: 28). 
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Ko so temelji njegove čustvene izraznosti že zgrajeni, se otrok začne učiti besednih izrazov za 

čustva. Še preden jih je sposoben poimenovati, se otrok ustrezno odzove na čustvene izraze 

primarnih čustev. Z razvojem govora pa se odpre možnost nadaljnje diferenciacije izražanja in 

razumevanja kompleksnejših čustev (Lamovec, 1991; nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 28). 

 

1.3.3 Prepoznavanje čustev 

 

Otroci morajo znati prepoznati čustva, da lahko z njimi upravljajo in razumejo vedenje 

drugih. Prepoznavanje čustev je v večini rezultat učenja. Vključuje znanje o pomenu različnih 

situacij, gest, lastnih čustvenih izrazov in drugih značilnostih čustvenega izražanja, ki si jih 

večinoma pridobimo z vsakodnevnimi izkušnjami. Posamezniki pri prepoznavanju čustev 

pogosto povežejo izraze čustev z ustrezno situacijo ali vedenjem. Prepoznavanje lastnih 

čustev pogosto vključuje kombinacijo treh vidikov: opisa situacije, določenega vedenja in 

specifičnega doživljanja (Smrtnik Vitulić, 2007: 28).  

Sposobni moramo biti prepoznavati vsa čustva, tudi neprijetna. V teh primerih moramo biti 

strpnejši in si priznati svoja negativna čustva, npr. jezo, ne pa jih potlačiti in odpraviti z 

raznimi tabletami, npr. z aspirini (Wilks, 2001:11). 

Zelo pomemben je sočasen razvoj razumske, čustvene in socialne inteligentnosti. Na to 

opozarja strokovna javnost s področja vzgoje in izobraževanja. Usklajen razvoj vseh treh 

inteligentnosti posameznikom pomaga, da so bolj kompetentni na socialnem  in čustvenem 

področju in zaradi tega uspešnejši na kognitivnem področju svojega življenja. To pripomore k 

zmanjševanju konfliktov in nasilja kot posledice. Otroke moramo naučiti, kako naj upravljajo 

s svojimi čustvi po načelu »sami smo kapitani in krmarji z ladjo lastnih čustev« (Mekota, 

2011: 21). K. Mekota (2011: 21) meni, da je potrebno razumeti, da so čustva odziv na 

impulze, ki prihajajo iz okolja, in so lahko ugodna ali »ogrožujoča«. Glede na to, kako jih 

posameznik zazna in razume, se bo nanje odzval – za okolico sprejemljivo ali pa ne. Če se 

bodo otroci že od mladih nog učili prepoznave lastnih čustev in upravljanja z njimi, bo 

kasneje v življenju lažje njim in okolici. 
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1.3.4 Uravnavanje čustev 

 

To je skupen izraz za začasno ali trajno prilagajanje (preoblikovanje) kakovosti in 

intenzivnosti posameznih komponent čustev (doživljanja, izrazov, procesov mišljenja) 

določeni situaciji ali drugim ljudem. Ljudje lahko uravnavamo svoja čustva zavestno ali 

nezavedno. Posameznik pri zavestnem uravnavanju psihičnih procesov voljno upravlja s 

čustvi, pri nezavednem pa nima uvida v proces upravljanja z njimi (Smrtnik Vitulić, 

2007: 30). 

 

1.3.5 Obvladovanje čustev 

 

Obvladovati moramo predvsem neprijetna čustva, a najprej se moramo zavedati, da jih 

imamo. Pri tem se moramo naučiti umiriti samega sebe, ko so vsakdanje naloge zelo naporne. 

Dober vodja mora npr. vedeti, kdaj svojo ekipo potisniti k višjim ciljem in kdaj ji čestitati za 

doseženo delo. V primeru depresije pa se je potrebno sprostiti; pri tem moramo občutiti, da 

skrbimo zase in se cenimo (Wilks, 2001: 11). 

 

2. RAZVOJ ČUSTEV V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

»Čustva imajo sicer biološko osnovo, vendar se jih otrok tekom svojega odraščanja šele nauči 

prepoznavati in izražati in so torej v pretežni meri odvisna od otrokove interakcije z drugimi 

ljudmi v njegovi okolici. Znotraj določenega okolja (družine, širšega kulturnega okolja) se 

oblikujejo t. i. pravila čustvovanja, ki vključujejo nenapisana pravila za načine izražanja 

določenih čustev« (Batistič Zorec in Prosen, 2011: 36). 
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Tabela 1: Razvoj čustev dojenčkov in malčkov od rojstva do 36. meseca (Papalia, Olds in 

Feldman, 2003:175) 

Približna starost v mesecih Značilnosti 

0–3 Dojenčki so dovzetni za dražljaje. Brez oklevanja se komu nasmejijo. 

3–6 Dojenčki pričakujejo, kaj se bo zgodilo in so razočarani, če se ne. To pokažejo 

tako, da se razjezijo in postanejo previdni. Pogosto se nasmihajo, grulijo in 

smejijo. 

6–9 Dojenčki izražajo bolj raznolika čustva, kot so veselje, strah, jeza in 

presenečenje. 

9–12 Ko so stari leto dni, otroci svoja čustva sporočajo bolj jasno, kažejo 

razpoloženja, negotovost in stopnjujejo občutja. 

12–18 Ko malčki spoznajo svoje okolje, postanejo bolj samozavestni in se želijo 

uveljaviti.  

18–36 Včasih se malčkov loti tesnoba, saj se zavedajo, kako se ločujejo od staršev. 

 

 

Tabela 2: Pojav čustvenih izrazov v prvih dveh letih življenja (Batistič Zorec in Prosen, 

2011: 35–36) 

Starost  

 

Čustveni izraz  

 

Primeri situacij, v katerih se pojavi 

čustven izraz  

po rojstvu  

 

- Nasmešek pri novorojenčku  

- Neugodje  

Spontan odziv (med REM spanjem, ob 

blagih zvokih ali dotikih, po hranjenju)  

 

Neprijetne izkušnje (lakota, bolečina, 

preveč ali premalo dražljajev)  

3.–6. tedna  

 

- Ugodje/socialni nasmešek     (predhodnik 

veselja)  

 

Prijetna interakcija z drugimi ljudmi 

(človeški glas, ploskanje z otrokovimi 

ročicami, smejoč se obraz)  

 

2.–3. meseca  

 

- Žalost  

- Previdnost (predhodnik strahu)  

- Nezadovoljstvo (predhodnik jeze)  

- Presenečenje  

Bolečina, oviranje ali ločitev od osebe, 

na katero je navezan  

 

Novi dražljaji (obraz neznanca)  

 

Omejitev, preprečevanje gibanja  

 

Nepričakovani dražljaji (lutka, ki skoči 

iz škatle)  



10 
 

6.–8. meseca  

 

- Strah (pred nenadnimi dražljaji,  tujci, 

višino)  

- Jeza  

- Veselje  

 

Popolna novost (npr. neznani ljudje), 

višina (kot pri študijah z navideznim 

prepadom), nenadni močni dražljaji 

(npr. močan zvok)  

 

Preprečeno dejanje, nesposobnost 

dokončanja akcije (npr. žoga, s katero 

se otrok igra, se skotali pod mizo)  

 

Odziv na pozitivne izkušnje (prihod 

znane osebe, igranje)  

12.–18. 

meseca  

 

- Zadrega (predhodnik sramu)  

- Ljubosumje  

Neuspeh pri izvajanju dejavnosti ob 

prisotnosti pomembnih oseb  

 

Doživljanje zmanjšanja pozornosti 

staršev (ob rojstvu sorojenca)  

 

Čustva, usmerjena k sebi, kot sta sram in ponos, se postopoma razvijejo v tretjem letu, ko 

otroci že pridobijo samozavedanje (Papalia, Olds in Feldman, 2003: 257).  

Čustva samozavedanja se začnejo pojavljati pri enem letu in pol do dveh let, ko otroci 

izražajo ljubosumje in zadrego. Pri dveh letih in pol se začnejo pojavljati še kompleksna 

čustva, kot so ponos, sram in krivda (Batistič Zorec in Prosen, 2011: 36). 

Otroci pridobivajo razumevanje simultanih (sočasnih) čustev med četrtim in dvanajstim letom 

(prav tam).  

Otroci v predšolskem obdobju lahko govorijo o svojih čustvih in večinoma prepoznajo čustva 

drugih ter razumejo, da so čustva povezana z izkušnjami in željami. Težko pa uskladijo 

nasprotujoča si čustva, npr. srečo, ker dobijo kolo, in razočaranje, ker kolo ni »prave« barve 

(prav tam). 

Odkrivanje otrokovih sposobnosti prepoznavanja čustev pri drugih ljudeh, ko otrok še ne zna 

uporabljati govora, je eden od večjih strokovnih izzivov za razvojne psihologe. Temeljna 

metoda, ki preučuje te sposobnosti, je metoda prilagajanja (habituacija). Ta metoda temelji na 

spoznanju, da lahko dojenček nove strukture opazuje dlje časa od tistih, ki so mu že znane 

(Oatley in Jenkins, 2002, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 40). Če otroku pokažemo vesel 

obraz, ga bo nekaj časa opazoval, nato pa bo preusmeril pozornost drugam. Ko mu pokažemo 
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še en vesel obraz, ga bo otrok pogledal samo za kratek čas, saj mu ta izraz na obrazu ni nov. 

Če mu pokažemo žalosten obraz, lahko pričakujemo, da ga bo otrok gledal dlje časa, ker mu 

je ta izraz nov. Na podlagi omenjene metodologije lahko predpostavimo, katera izmed čustev 

bodo dojenčki sposobni razlikovati (prav tam).  

Čas pomembnega jezikovnega razvoja je obdobje od drugega do tretjega leta, ki vključuje 

učenje izrazov za čustva in razvoj sposobnosti komuniciranja o čustvih z drugimi ljudmi. 

Otroci od takrat naprej začenjajo razmišljati o razlogih za čustva in o načinih njihovega 

nadzora (Smrtnik Vitulić, 2007: 44). 

Za razvoj uravnavanja čustev je pomembna sposobnost uporabe jezika (Oatley in Jenkins, 

2002, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 45). Otroci lahko povedo, kaj jih vznemirja ali razjezi, 

saj se učijo govoriti in jim ni treba »komunicirati« samo z izrazi in gestami. K odnosom s 

starši pomembno prispeva sposobnost pogovora o čustvenih vprašanjih, saj otroci postanejo 

sposobni ubesediti svojo jezo, namesto da bi bili telesno nasilni, nadzorujejo svojo nestrpnost, 

namesto da bi jo izrazili, počakajo, namesto da bi zakričali (Dunn in Brown, 1991; nav. po 

Smrtnik Vitulić, 2007: 45). 

V zgodnjem otroštvu otroci razumejo, da čustva sprožajo predvsem zunanji dejavniki. Ob 

koncu otroštva so sposobni našteti vsebine razmišljanja ljudi ob posameznih čustvih. Govorijo 

o odzivanju ljudi na čustva s telesnimi izrazi in dejavnostmi in se ne osredotočijo le na 

mišljenje in značilno doživljanje. Večina otrok meni, da imajo čustva pri vseh ljudeh enak 

pomen in lahko jih prepoznajo po zunanjih znakih. Mnogi razumejo, da se ljudje večine 

svojih čustev zavedajo, razen kadar so nepozorni nanje ali jih drugi ne »opozorijo« nanje. 

Verjamejo, da ljudje z izhodom iz situacije nadzorujejo svoja čustva, a hkrati so prepričani, da 

so čustva odvisna od zunanjih dejavnikov, na katere ne moremo vplivati. Mlajši otroci 

večinoma še ne vedo, da se ljudje ob čustvih lahko pretvarjajo. Otroci pri starosti okoli šestih 

let pa so že sposobni povedati, da ljudje pokažejo eno čustvo, doživljajo pa drugega. V 

zgodnjem otroštvu so otroci prepričani, da lahko hkrati doživljamo le eno čustvo in ne dveh 

različnih (Smrtnik Vitulić, 2007: 54).  

Mlajši otroci (približno do 4. leta) pogosto želijo pridobiti želeni predmet s telesno 

agresivnostjo (dve-, tri- in štiriletni otrok), starejši otroci pa pogosteje uporabljajo besedne 

oblike agresivnosti, kot so zbadanje, zmerjanje, dajanje vzdevkov, grožnje in podobno. Z 

odraščanjem in starostjo otroci ponotranjajo pravila o sprejemljivem vedenju in drugih 
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načinih uveljavljanja volje; odzivi z jezo se zmanjšujejo. Večina otrok po šestem ali sedmem 

letu ni več tako agresivna, postajajo bolj empatični in sodelovalni, manj egocentrinčni in 

spretnejši v sporazumevanju (Papalia, Olds in Feldman, 2002). Zaradi sposobnosti vživljanja 

v druge so sposobni razumevati vedenje drugih. Čeprav fizična agresivnost upada, dejanja, ki 

prizadenejo druge, vse bolj naraščajo (Smrtnik Vitulić, 2007: 64). 

Otroci in mladostniki hitreje izražajo svoja čustva in jih ne zmorejo ustrezno nadzorovati, zato 

hitro prehajajo iz enega doživljanja k drugemu. S starostjo in razvojem nekatera čustva 

postanejo bolj, druga manj intenzivna. Otroci z razvojem čustva razumejo kot vedno bolj 

zapletene procese, saj poleg kompleksnih vedenjskih, situacijskih in telesnih razlag začnejo 

uporabljati tudi bolj kompleksne razlage čustev kot miselnih procesov in pri čustvenih 

procesih upoštevajo individualne lastnosti posameznika. Otroci nekatera področja čustev 

dojamejo prej, druga pa kasneje (npr. nadzor čustev, razumevanje razlogov za čustva …). Na 

prehodu iz otroštva v mladostništvo se na večini področij zgodijo največje spremembe v 

kompleksnejšem razumevanju čustev. Istočasno se razvijata razvoj razumevanja lastnih 

čustev in razvoj razumevanja čustev drugih ljudi (Smrtnik Vitulić, 2007: 73). 

V zgodnjem otroštvu večina otrok opisuje vzroke za čustva predvsem kot odzive na določeno 

situacijo – vedenje in fiziološke spremembe. Otroci so prepričani, da čustva pri posamezniku 

trajajo tako dolgo kot situacija, ki je v njem sprožila čustvo. Razlike v doživljanju čustev so 

po njihovem mnenju posledica dejstva, da se ljudje vsakodnevno znajdejo v drugačnih 

okoliščinah, ki so odločujoče za nastanek posameznega čustva. Po mnenju otrok te starosti naj 

bi vsi ljudje, ki se znajdejo v podobni situaciji, doživljali enaka čustva (Smrtnik Vitulić, 

2007: 44). 

Otroci v zgodnjem otroštvu tudi še niso sposobni združevati doživljanja dveh čustev različnih 

valenc v določeni situaciji, ampak to možnost zanikajo (Harter, 1982, nav. po Smrtnik Vitulić, 

2007: 51). Kot je sklepala S. Harter (1982, nav. po Smrtnik Vitulič, 2007: 51) na podlagi 

izkušenj iz klinične prakse, otroci v starosti od tri do šest let še niso sposobni razumeti, da so 

lahko na svoje starše hkrati jezni in jih imajo radi, čeprav v odnosih z njimi doživljajo obe 

čustvi.   
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3. ZNAČILNOSTI ČUSTEV PREDŠOLSKIH OTROK 

 

M. Zupančič (1995) opisuje značilnosti otrokovih čustev: 

-  otroci doživljajo čustva tudi v (za odrasle) trivialnih situacijah; 

- pogostost otrokovih čustev se z razvojem spreminja (otrok se postopno uči zmanjševati 

čustvene izraze, z razvojem spoznavnih sposobnosti se uči odzivati – za odrasle – primerno); 

- z razvojem se spreminja moč posameznih čustev (ena postanejo intenzivnejša, druga 

šibkejša).  

Individualnost se pri otrokovih čustvenih odzivih kaže že zgodaj. Ob rojstvu razlike med 

otroki pripisujejo predvsem temperamentu, kasneje pa tudi okolju (Zupančič, 1995). Za 

otroke, ki doživljajo intenzivna neugodna čustva, je značilno, da se tega pogosto ne zavedajo 

(Saarni, 1999, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 53). Avtorica navaja tipične obrambne 

mehanizme, ki ščitijo otroka pred zelo negativnimi čustvi; to so represija, regres in zanikanje.  

Tisti otroci, ki so bili v zgodnjem otroštvu deležni občutljive skrbi matere, so po navadi bolj 

priljubljeni med vrstniki in so bolj dovzetni za pozitivna čustva (Cugmas, 1998). To se 

ohranja naprej v srednjem otroštvu. Otroci, ki so se od svojih staršev naučili pomagati drugim 

v stiski, bodo pripravljeni pomagati tudi vrstnikom in jim ne bodo delali krivic (Sroufe in 

sod., nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 53). Raziskovalci so ugotovili, da so otroci, ki se na 

vrstnike odzivajo na sovražen način, najverjetneje tudi sami bili deležni takšnega načina 

vzgoje, predvsem zavračanja in pomanjkanja ljubezni s strani svoje matere (prav tam). 

 

3.1 TEMELJNA ČUSTVA 

 

Edinstvenost osnovnih čustev se kaže z biološkim zapisom. Znanstveniki z novimi metodami 

odkrivajo nove fiziološke podrobnosti o sposobnostih vsakega čustva posebej, da telo pripravi 

na povsem drugačen odziv (Goleman, 1997: 20). 

Temeljna čustva lažje prepoznavamo po obrazni mimiki, medtem ko čustva samozavedanja 

vključujejo doživljanje samega sebe v odnosu do drugih. Doživljanje sebe je lahko pozitivno, 
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npr. ob doživljanju ponosa, ali pa negativno, npr. ob doživljanju sramu (Batistič Zorec in 

Prosen, 2011: 36). 

 

3.1.1 Veselje  

 

»Veselje je čustvo, ki ga oseba doživlja, kadar oceni, da je zadovoljila neko svojo pomembno 

željo (Milivojević, 1999). Med veseljem in srečo je kvalitativna razlika, saj ljudje 

zadovoljstvo doživljajo ob izpolnitvi zanje pomembnih želja, srečo pa ob izpolnitvi 

najpomembnejših. Radost je za razliko od zadovoljstva povezana s prihodnostjo, saj jo ljudje 

doživljajo v pričakovanju izpolnitve zanje pomembne želje« (Smrtnik Vitulić, 2007: 31). 

Z veseljem doživljamo prijetnost in skušamo utrjevati vedenje, ki prispeva k izpolnitvi 

pomembnih želja. Veselje je pomembno tudi za ustvarjanje pozitivnega odnosa z drugimi 

ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007: 31). 

Otroci in odrasli doživljajo veselje ob izpolnitvi pomembnih želja (Zupančič, 1995). Želje se 

spreminjajo glede na starost, razvojne značilnosti, osebnostne lastnosti in sposobnosti. V 

zgodnjem otroštvu se otroci najbolj razveselijo npr. igrač (materialnih dobrin), pomembnih in 

posebnih dogodkov (npr. rojstni dan) in dejavnosti, ki jim zagotavljajo trenutno ugodje in so 

zanje pomembne  (Smrtnik Vitulić, 2007: 61–62). Predšolski otrok doživlja veselje ob prosti 

igri, gibanju na prostem in različnih dejavnostih, ki se mu zdijo zanimive in ob njih doživlja 

zadovoljstvo, ter ob osebah, ki mu dajejo občutek varnosti in sreče (Čustveni razvoj, 2012: 1). 

Posameznik se socializira tako, da zadovoljuje želje staršev in drugih vzgojiteljev in se 

odpoveduje tistim željam, za katere ti menijo, da so nesprejemljive (Milivojević, 1999). Tako 

se otroci in mladostniki naučijo iskati zadovoljstvo v dejavnostih, ki v osnovi niso prijetne, a 

so socialno zaželene. Do nekaterih ciljev pa pridejo le z veliko napora in časa (Smrtnik 

Vitulić, 2007: 62).  

Med najpomembnejšimi biološkimi spremembami pri veselju je povečana dejavnost v 

možganskem centru, ki zavira negativna čustva, razvnema vso razpoložljivo energijo ter zatira 

tista čustva, iz katerih se porajajo zaskrbljujoče misli. V fiziologiji pa ni nobene občutne 

spremembe, razen umirjenosti, zaradi katere si telo hitreje opomore od biološke razrvanosti, 

porojene iz razgretih čustev. Takšno stanje celemu telesu omogoča spokojnost, pripravljenost 
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in zagnanost, za katero koli delo ter spodbuja k zadovoljevanju več ciljev (Goleman, 

1997: 20–22).  

 

3.1.2  Žalost 

 

Otroci prav tako kot odrasli doživljajo žalost predvsem zaradi izgube ljubljene osebe ali 

objekta (Zupančič, 1995). Ljudje najpogosteje doživljajo žalost, ko ocenijo, da so 

neupravičeno izgubili nekaj, kar je zanje pomembno (Milivojević, 1999). Bolj je bila 

izgubljena oseba ali objekt za posameznika pomemben, večjo izgubo doživlja in intenzivnejša 

je njegova žalost. Žalost lahko razumemo kot nasprotje veselja (Oatley in Jenkins, 2002). Je 

čustvo izgube ali socialne vloge, prepoznavanje situacije pa posamezniku ne pomaga pri 

vrnitvi v prvotno stanje. Žalost je pogosto usmerjena v preteklost, medtem ko je strah 

usmerjen v prihodnost. Lahko pa je žalost usmerjena tudi v sedanjost ali prihodnost, kadar 

oseba ve, da izgublja ali bo izgubila nekaj pomembnega (anticipatorna žalost). Posameznik se 

pri žalosti spoprijema z dogajanjem, ki jo je sprožilo, in ga v nasprotju z jezo ne želi 

spremeniti. Posameznik, ki doživlja žalost, usmerja pozornost nase in na svoje doživljanje 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 33). 

Intenzivna žalost se pri večini otrok ne pojavlja pogosto. Doživljajo jo le otroci, ki so izgubili 

ljubljeno osebo, ki jih je varovala in od katere so bili odvisni (Harris, 1996). Intenzivnost 

žalosti je odvisna od navezanosti na izgubljeno osebo ali objekt, za katerim žaluje. 

Posamezniki, ki so osamljeni, bodo žalovali bolj kot v družbi sprejeti in zaposleni 

posamezniki. Z leti intenzivnost žalovanja raste (Smrtnik Vitulić, 2007: 64). 

Med najpomembnejšimi nalogami žalosti je pomoč v težkih trenutkih, ko se je treba 

sprijazniti ali z izgubo, na primer s smrtjo najbližje osebe, ali z velikim razočaranjem. Zaradi 

žalosti splahnita moč in zagnanost za življenjske dejavnosti, še zlasti za radosti in razvedrila; 

čim bolj se poglablja in približuje depresiji, tem bolj zavira presnovo v telesu. Beg v svojo 

notranjost je odlična priložnost za žalovanje zaradi izgube ali zatrtih upanj. V življenju 

vsakega od nas seveda pusti posledice, a ko se energija povrne, se prebudijo tudi načrti za 

naprej. Zaradi takšne izgube moči – in obenem večje ranljivosti v žalostnih trenutkih – so se 

tudi naši predniki raje zadrževali blizu doma, kjer so se počutili bolj varne (Goleman, 

1997: 20–22). 
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3.1.3  Strah 

 

»Strah je čustvo, ki je povezano z nevarnostjo. Ljudje doživljajo strah, kadar verjamejo, da 

niso dovolj sposobni, da bi se spoprijeli z nastalo situacijo, saj naj bi presegala njihove 

zmogljivosti (Milivojević, 1999). Intenzivnost strahu je sorazmerna s pomenom, ki ga oseba 

pripisuje dogajanju. Ljudi je lahko strah zase ali za druge. Pogost primer strahu za drugega je 

zaskrbljenost staršev za otroke« (Smrtnik Vitulić, 2007: 31). 

Strah požene kri v večje skeletne mišice, na primer na nogah, da se hitreje poženejo v beg, 

medtem ko obraz pobledi, saj je kri odtekla drugam (ob tem je znan občutek, kot da je »kri 

zaledenela«). Hkrati se telo ohladi; ta trenutek nam nudi čas za premislek, ali ne bi bilo bolje 

poiskati si skrivališče. Tokovi v možganskih centrih za čustva sprožijo plaz hormonov, ki 

spravijo telo v splošno pripravljenost, da je bolj razdraženo in razgreto za borbo. Pozornost je 

usmerjena na najbližjo grožnjo, zato je toliko bolj priporočljivo razmisliti, na kakšen način bi 

se bilo najbolje odzvati (Goleman, 1997: 20–22).   

Strah sprožajo nenadni in nepričakovani dražljaji, ne glede na otrokovo starost. Ti strahovi so 

večinoma povsem običajni in ko jih otrok premaguje, pripomorejo pri doseganju identitete, 

obvladovanju sveta in pri odraščanju samem (Papalia in Olds, 1992). Katere situacije in 

dogodki bodo v otroku vzbudili strah, je odvisno tudi od individualnih izkušenj in razlik v 

telesnem in mentalnem razvoju, ne le od narave dražljajev (Zupančič, 1995). Za določene 

starosti so značilni tipični strahovi. Iz njih se lahko postopoma razvijejo splošni strahovi  

(Smrtnik Vitulić, 2007: 62). 

Otrokovi strahovi so zaradi manjše sposobnosti predstavljanja in predvidevanja v obdobju 

zgodnjega otroštva vezani predvsem na temo, duhove, strašljive prikazni, hude sanje in živali. 

Zelo pogosta sta tudi strah pred ločitvijo od svojih domačih ter strah pred tujci. Pri mlajših 

otrocih strahovi izvirajo iz njihove bujne domišljije in nerazločevanja med navideznostjo in 

resničnostjo (Papalia, Olds in Feldman, 2002). Mlajši otroci se bolj bojijo nečesa, kar je videti 

strašno, kot nečesa, kar bi dejansko povzročilo škodo. Z odraščanjem in izgubljanjem občutka 

nemoči večina teh strahov izgine (Puklek in Gril, 1999; Smrtnik Vitulić, 2007: 62). 

 »Na stisko ob ločitvi se otroci večinoma odzovejo z jokom in oklepanjem staršev, le-ti pa 

pogosto ne vedo, kako naj bi reagirali, da bi ločitev kar se da olajšali. Običajno slišimo celo 

vrsto nasvetov – od tistih, ki pravijo, naj se otrok pač pošteno zjoka in da se bo že navadil, do 
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tega, da otroka, ki še ni pripravljen na ločitev, še ne vpišemo v vrtec. Ker pa je situacija v 

vsaki družini zelo specifična, je težko dati nasvete, ki bi veljali za vse« (Čuk, 2011: 35). 

 

3.1.4  Jeza 

 

Ko ljudje ocenijo, da nekdo ali nekaj neupravičeno ogroža njihove pomembne želje ali 

vrednote, doživljajo jezo (Milivojević, 1999). Posameznik z jezo dokazuje dominantnost. Jezi 

se tisti, ki želi spremeniti »svet« v skladu s svojimi željami, vrednotami ali cilji in se počuti 

dovolj močnega za spremembo. Jeza je čustvo, ki nastane predvsem, kadar so ljudje ovirani v 

svoji dejavnosti, kadar jim kdo preprečuje izvajanje dejavnosti ali do njih izraža premalo 

spoštovanja. Zelo močno jezo imenujemo bes (Smrtnik Vitulić, 2007: 32).  

Ob jezi naraste srčni utrip, sproži se naval hormonov, npr. adrenalina. Vse to izzove sunkovit 

skok energije, ki zadostuje za silovit napad (Goleman, 1997: 20–22). 

Jeza je poskus posameznikovega urejanja sveta v skladu z njegovimi željami, vrednotami in 

cilji. Z jezo želijo ljudje vplivati na druge s tem, da spremenijo svoje vedenje (Milivojević, 

1999: 325). Cilj izražanja jeze na drugo osebo je, da se sproži doživljanje neugodja, ki naj bi 

to osebo motiviralo k spremembi vedenja (Smrtnik Vitulić, 2007: 32). 

Pri otrocih je jeza pogostejše čustvo kot strah, saj je dražljajev, ki jo sprožajo, več (Zupančič, 

1995). Enako kot odrasli tudi otroci doživljajo jezo, kadar ne izpolnimo njihove želje ali kadar 

pri zadovoljevanju njihovih potreb nastopijo ovire (Smrtnik Vitulić, 2007: 63). 

Otroci v zgodnjem otroštvu izražajo jezo predvsem zaradi igre (če jim kdo vzame igračo in se 

vmešava v igro), telesnega neugodja in pri nalogah, ki so v nasprotju z njihovo voljo (Smrtnik 

Vitulić, 2007: 73). 

Materin odziv na otrokovo izražanje neugodnih čustev je povezan z otrokovimi strategijami 

uravnavanja čustev. Tiste matere, ki so se v vsakodnevnih situacijah ustrezno odzivale na 

izražanje jeze svojih otrok, starih dvajset do trideset mesecev, so otroke naučile, da so med 

njihovo odsotnostjo izbirali ustreznejše načine nadzora nad čustvi kot otroci z neustreznim 

odzivom mater (Smrtnik Vitulić, 2007: 63). 
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Pri doživljanju stresa v vsakdanjem življenju otroka ali v trenutni situaciji otroci še bolj 

močno izražajo neugodna čustva. Z njimi se moramo pogovoriti o njihovih težavah, ki 

povzročajo stres in spremeniti skušamo njihova čustva v manj neugodna ali v manj intenzivna 

neugodna čustva.  

  

3.2 KOMPLEKSNA ČUSTVA 

 

3.2.1 Hvaležnost in ljubezen 

 

Za ljudi sta pomembni dve skupini kompleksih čustev. V prvo skupino sodi hvaležnost, ki jo 

lahko opazimo tudi pri šimpanzih, ko delijo hrano z drugimi šimpanzi v skupnosti (Oatley in 

Jenkins, 2002). Hvaležnost spodbuja željo po vračanju pozornosti in je osnova za sodelovanje 

z drugimi posamezniki; skupaj s sočutjem omogoča obstajanje človeške družbe. Vključuje 

prijateljstvo in obveznosti v prihodnosti. Je prototip izmenjave, ki je univerzalna za vse ljudi 

in verjetno temelj za sodobne ekonomske odnose (Smrtnik Vitulić, 2007: 33). 

Ljubezen, nežno čustvo in spolno zadovoljstvo, vznemiri parasimpatično živčevje – je 

fiziološko nasprotje stanja »beg in boj«, ki ga vzbudita strah in jeza. Parasimpatični vzorec ali 

natančneje »sproščeni odziv« je skupek vseh telesnih odzivov, ki porodi splošno umirjenost in 

zadovoljstvo in tako ugodneje vpliva na sodelovanje (Goleman, 1997: 20–22). 

 

3.2.2 Ponos in sram 

 

Harris (1996) navaja, da ljudje doživljamo ponos, kadar smo prepričani, da smo neposredno 

ali posredno odgovorni za izhod iz situacije, v kateri smo po lastni presoji dosegli 

nadpovprečne rezultate. Po mnenju S. Harter in N. Whitesell (1991, nav. po Smrtnik Vitulić, 

2007: 34 ) lahko razumemo ponos kot kombinacijo radosti nad doseženimi rezultati in veselja, 

ker dosežek cenijo tudi drugi. Posameznik ga doživlja takrat, ko oceni, da je z neko svojo 

lastnostjo ali obnašanjem prispeval k temu, da določena avtoriteta o njem misli pozitivno 

(Milivojević, 1999). Posameznik, ki doživlja ponos, verjame, da je s svojim vedenjem pri 



19 
 

določeni avtoriteti izzval odobravanje in s tem dobil socialno potrditev, da je cenjen. Za 

doživljanje ponosa je potrebna dejanska ali mentalna navzočnost neke avtoritete, ki je lahko 

posameznik ali skupina (Smrtnik Vitulić, 2007: 34). 

Ponos lahko posameznik doživlja tudi zaradi drugih, njemu pomembnih oseb, s katerimi se 

identificira. Starši so na primer lahko ponosni na sina, ki je zmagal na atletskem tekmovanju 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 34). 

Tudi pri ponosu otroci v četrtem ali petem letu starosti zanikajo povezanost doživljanja čustva 

z osebno odgovornostjo za izhod. Razumejo, da sta kraja in pretep neprimerni vedenji, a tega 

ne upoštevajo pri razlagi krivde (Harris, 1996; Smrtnik Vitulić, 2007: 65). 

Sram je nasprotje socialnemu samozaupanju. Ljudje doživljajo sram, če so prepričani, da s 

svojim vedenjem kršijo neke kulturne ali zasebne idealne standarde in s tem odstopajo od 

predstave, za katero bi želeli, da jo imajo drugi o njih (Milivojević, 1999).  

Posameznika je lahko sram tudi zaradi drugih oseb, zaradi katerih bi lahko imeli ostali 

negativno mnenje o njem. Po mnenju S. Harter in N. Whitesell (1991, nav. po Smrtnik 

Vitulić, 2007: 34) gre za kombinacijo žalosti ali obžalovanja in jeze, ki jo usmerjamo nase, če 

smo s svojimi dejanji kršili pravila vedenja. Sram se redko pojavlja, o njem običajno ne 

govorimo ljudem, ki jim ne zaupamo. Za pogovor o njem potrebujemo več časa kot za druga 

čustva (prav tam). 

Sram je po Milivojevićevem mnenju (1999) socialno ali »javno« čustvo, ker je za doživljanje 

sramu potreben drugi posameznik. Bolj ko je osebi pomembno, da ima pozitivno mnenje o 

sebi, in bolj ko drugega posameznika doživlja kot (pozitivno) avtoriteto, večja je želja po 

sprejemanju s strani drugega in intenzivnejše doživljamo čustvo (Smrtnik Vitulić, 2007: 35). 

V drugo skupino kompleksnih čustev spadajo: ponos, sram, krivda, nelagodje in socialna 

anksioznost. To skupino čustev začnejo posamezniki oblikovati s spoznanjem družbenih norm 

in pravil oziroma z razvojem temeljne predstave o sebi (Oatley in Jenkins, 2002). Otrok lahko 

začne svoja ravnanja ocenjevati z vidika družbenih standardov šele z razvojem 

samozavedanja. Raziskovalci so ugotavljali sposobnost samozavedanja tako, da so otrokom 

na nos narisali rdečo piko, nato pa so jih postavili pred ogledalo. Pri otrocih, ki so se v 

ogledalu prepoznali in so se skušali dotakniti narisane rdeče pike, so sklepali o njihovi 
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sposobnosti samoprepoznavanja, ki je bistvena za samozavedanje (Papalia in Olds, 1992; 

Smrtnik Vitulić, 2007: 34).  

Kompleksna čustva, kot so ponos, sram in krivda, otroci razumejo pozneje kot temeljna 

čustva, kot so veselje, žalost, strah in jeza. Prve koncepte o temeljnih čustvih otroci oblikujejo 

že v zgodnjem otroštvu, kompleksna čustva pa so sposobni opisati šele v srednjem otroštvu 

(Lazarus, 1991; Harris, 1996; Smrtnik Vitulić, 2007: 64). 

 

3.2.3  Občutek krivde 

 

Ko menimo, da smo naredili nekaj, kar odstopa od naših osebnih norm in smo s svojim 

ravnanjem drugim povzročili škodo, doživljamo krivdo (Milivojević, 1999). Krivda je 

posledica prekršene internalizirane prepovedi. Gre za neujemanje med družbenimi moralnimi 

normami, ki so skupne večini skupnosti in med usvojenimi moralnimi normami. Individualni 

moralni sistem je lahko sestavljen iz večjega ali manjšega dela kulturnega moralnega sistema. 

Kadar se zaradi določene prekršene norme v posamezniku pojavi krivda, ki jo drugi 

pripadniki njegove kulture z njim ne delijo, govorimo o »atipičnem« ali »idiosinkratičnem« 

doživljanju krivde (Smrtnik Vitulić, 2007: 35). 

Neprijetnost kot posledica občutka krivde povzroči, da se posameznik v prihodnosti izogiba 

dejanjem, ki so sprožila ta občutek. To je »samokaznovanje«, ki stremi k spremembi vedenja. 

Zaradi doživljanja krivde smo motivirani, da se osebi zaradi doživljanja neugodja ali 

»psihične škode« opravičimo in pokažemo svoje sočutje. Namen krivde je utrjevanje 

vrednostnega sistema pri vsakem posamezniku. Izražanje krivde je nekakšno socialno 

sporočilo. Oseba z izražanjem krivde kaže, da je pravzaprav dobra in želi spremeniti svoje 

vedenje. To stori z zavedanjem svojih »napak« in neugodja, ki ga je povzročila drugim s 

svojim neprimernim vedenjem (Smrtnik Vitulić, 2007: 35).  

»Harris (1996, nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 66–67) navaja dve možni razlagi, zakaj mlajši 

otroci doživljajo krivdo neodvisno od tega, ali na dogajanje lahko vplivajo ali ne: 

- glede na starejše otroke ne razlikujejo, v katerih situacijah lahko vplivajo na potek 

dogajanja, in zato sebi pripisujejo krivdo za negativen izhod; 
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- ali pa znajo presoditi, v katerih situacijah lahko vplivajo na potek dogajanja in v 

katerih ne, vendar te možnosti ne povezujejo s krivdo.« 

Glede na rezultate raziskav so pet- in šestletniki ustrezno presodili stopnjo odgovornosti, 

mlajši otroci pa niso upoštevali vzrokov za dogajanje, ampak so se pri razlagi krivde 

osredotočili na izhod iz situacije (Harris, 1996; Smrtnik Vitulić, 2007: 67). 

 

4. SPODBUJANJE ČUSTVENEGA RAZVOJA  

 

4.1 UGODNA ČUSTVENA KLIMA V DRUŽINI IN VRTCU 

 

Otroka je treba negovati, skrbeti zanj in ga ljubiti. Tako ga naučimo ljubezni, saj se otrok na 

način pridobivanja le-te od drugih nauči ljubiti tudi sam. Ljubezen otroka do matere je 

pogojena s čustvi ugodja in prijetnosti, ki jih otrok doživlja ob svoji materi med hranjenjem in 

negovanjem. Ljubezen je že od vsega začetka pogoj in vzrok za nastanek otrokovih čustev, 

kot so ljubeznivost, sočustvovanje, nesebičnost, upoštevanje in razumevanje drugih ljudi. 

Kljub temu je ljubezen pri otroku sprva še zelo sebična. Ugodni odnosi in vezi med otrokom 

in njegovimi starši v prvih letih v veliki meri vplivajo na otrokov celostni osebnostni in 

razumski razvoj (Benkovič, 2011: 9) 

Za razvoj otrokovega temperamenta sta najbolj pomembni ljubezen in razumevajoča podpora 

staršev. Otrok mora občutiti, da je v njegovi bližini ljubeča oseba, na katero se lahko obrne 

vedno, kadar je v težavah, in ki mu bo pomagala z varstvom, razumevanjem in simpatijo, pa 

naj se zgodi karkoli. Majhen, nebogljen otrok, ki je zelo negotov, nespreten in neizkušen ter 

pridobiva bolj ali manj boleče izkušnje ob raziskovanju sveta, nujno potrebuje tako pomoč. 

Velikokrat takšno pomoč potrebujejo tudi odrasli ljudje. S spodbudo in pomočjo otroku 

pomagamo, da zbere moči za spoprijemanje s težavami in premagovanje le-teh. 

Razumevajoča opora staršev otroku poleg varnosti daje tudi moč in trdnost, da pridobi 

zaupanje vase in pogumno stopa naprej v življenje. Izogiba se tudi čustvom strahu, plašnosti 

in napadalnosti in zna navezovati ugodne odnose z drugimi ljudmi. Takšno oporo morajo 

starši nuditi tudi otroku in mladostniku, ne le predšolskemu otroku (prav tam). 



22 
 

Otrok bo lažje razvil ustrezno čustvovanje, če se bo ob vzgojiteljih in starših počutil varno in 

sprejeto. Nuditi mu moramo dovolj ljubezni, ne obremenjujemo ga s svojimi problemi, ampak 

mu pomagamo reševati njegove probleme, če jih ima.  

Otrok naj bi bil v prvem letu deležen le brezpogojne ljubezni, ki vključuje zadovoljevanje 

vseh njegovih potreb in želja (hrana, nega, varnost, bližina pomembnega odraslega). Ko se 

začne otrok samostojno premikati, najkasneje v drugem letu, pa je treba njegovo vedenje 

včasih tudi preusmeriti in omejiti. Mama je bila v prvem letu z vidika otroka vedno samo 

dobra, zdaj pa ta mama naenkrat ni več ista, saj ga ne mara, če ne izpolnjuje njegovih želja. 

Otrok razlikuje med sabo kot osebo in med svojimi željami, vedenjem. Ravna se po principu 

ugodja – počne tisto, kar mu je prijetno, neprijetnemu pa se izogiba. Mama otrokove želje in 

vedenje deli na sprejemljive in nesprejemljive. Otrok še ne razume, da gre za nesprejemljivo 

vedenje in ne za zavračanje njega, zato se trudi »doseči svoje«, ker preko izpolnjevanja želja 

dobi potrditev, da ga imajo starši radi (Kokelj, 2011: 1–2). 

 

Starši v prvih letih otrokovega življenja predstavljajo otrokovo zunanjo kontrolo, ko s 

pohvalo in grajo usmerjajo njegovo vedenje in ga omejujejo, kadar je to potrebno. Zunanja 

kontrola pa mora z otrokovim razvojem in odraščanjem postopoma postati notranja. Starši 

morajo otroka kaznovati, ko prekrši pravilo, saj tako otroku pomagajo razviti mehanizem 

samokontrole. Kazen bo vzbudila neugodje, neprijetne občutke in zaradi tega bo otrok 

spremenil vedenje in upošteval zahteve staršev. Dejanju torej sledi posledica in otrok se ji bo 

izogibal, če bo neugodna, neprijetna. Če pa je posledica dejanja prijetna (otrok je pohvaljen, 

nagrajen), bo otrok dejanje ponavljal, da bi spet doživel ugodje. Pri kaznovanju je zelo 

pomembna doslednost staršev, saj ima sicer otrok več manevrskega prostora, ki ga izrabi sebi 

v škodo. Če je otrok za določeno dejanje enkrat kaznovan, drugič pa ne, bo vedno preizkušal 

srečo. Tudi otrok teži k temu, da se izogiba neugodju, neprijetnim občutkom. Zaradi 

vzbujanja neugodja ob kazni se bo otrok neustreznemu vedenju izogibal – razvil bo strah pred 

kaznijo, ki mu pomaga pri upravljanju s samim sabo (samokontrola). Zunanja kontrola se 

sčasoma ponotranji (otrok internalizira starše oz. njihova pravila) in postane notranja (prav 

tam). 
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4.2 SPODBUJANJE RAZUMEVANJA ČUSTEV IN 

ČUSTVENEGA DOŽIVLJANJA V VRTCU 

 

Psihični procesi (govor, čustva, mišljenje, socialna kognicija itn.) se razvijajo v vseh 

razvojnih obdobjih. Posamezna področja razvoja so med seboj prepletena, gre za povezanost 

in vzporednost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok zaznava, doživlja in 

spoznava sebe, svet okoli sebe, različne odnose s čustvenega, socialnega, intuitivnega, 

spoznavnega vidika). V otrokovem razvoju so t. i. kritična obdobja, ki so najbolj primerna, da 

se otrok nekaj nauči in pridobi neko spretnost na najbolj učinkovit način. Individualne razlike 

med otroki so velike, predvsem v prvih letih njihovega življenja, vendar ta različnost ostaja 

znotraj razvojnih norm. Tu gre za stalno povezavo med otrokovim razvojem, učenjem in 

poučevanjem, ki se kaže v razmerju med otrokovim aktualnim in potencialnim razvojem 

(Kurikulum za vrtce, 1999:18–19). 

Odrasli morajo v vrtcu s svojim vedenjem delovati v celoti spodbudno in pomirjajoče, 

spoštovanje in vljudnost v njihovi komunikaciji in vedenju pa je zgled za otroke (prav 

tam: 22). 

Vzgojiteljica je osrednja oseba v vrtcu, ki organizira in usmerja otrokovo delovanje. Ima dve 

pomembni vlogi. Prva vloga se nanaša na stil vodenja oddelka v vrtcu, učnih dejavnosti in 

organiziranja »obrobnih vzgojnih situacij«. Svojo oporo vodstveni vlogi mora utemeljevati na 

jasnih in razumljivih ter za otroka vidnih kvalitetah, in sicer na večji količini znanja in 

izkušenj, skrbi za varnost in dobro počutje otrok ter na moralno dosledni drži. V konfliktih 

situacijah naj spodbuja otroke h kritičnem mišljenju o upravičenosti ali neupravičenosti 

njihovih ali njenih dejanj. S spodbujanjem kritičnega mišljenja otrok vzgojiteljica ne zgublja 

moči lastne avtoritete, se pa avtoriteta spreminja v smeri, ki spodbuja avtonomno moralnost 

otrok (samoomejitvena avtoriteta) (Kroflič, 1997: 88).   

Druga vloga se nanaša na vzgojiteljico kot pomemben objekt identifikacije in je neločljivo 

povezana s prvo vlogo. Otrok s pomočjo identifikacije (obrambnega mehanizma) pridobiva 

zelo potrebno naklonjenost pomembnih drugih in s tem oblikuje svojo identiteto.  

Vzgojiteljičin lik ne izgublja prav nič na prehodu iz imaginarne k simbolni identifikaciji. Prva 

simbolna pravila, s katerimi se bo identificiral, si otrok zagotavlja preko »konkretnih objektov 

identifikacije«, torej preko konkretnih oseb. Vzgojiteljica se mora zavedati, da v tem 
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kritičnem obdobju otroku ne zagotavlja več primerne spodbude in varnosti kot »nadomestna 

mati«, ampak tako, da pooseblja skrb za varnost in stabilno moralno držo ter sprejemanje 

vsakega posameznega otroka s tem, da mu nudi pregleden sistem moralnih vrednot, norm in 

pravil (prav tam: 89).   

V primeru, da se otrok na skoraj vsak manjši stres odziva z jokom, mu je potrebno pomagati 

iskati socialno sprejemljivejše načine izražanja čustev. Našo pomoč potrebuje tudi otrok, ki je 

večino časa žalosten, a za to razpoloženje ne poznamo razloga. Doživljanje izgube, samote, 

nesposobnosti, jeze in potrtosti je občasno opaziti pri večini otrok, a je vsako tovrstno 

otrokovo doživljanje potrebno vzeti »zares«. Otroku moramo razložiti, da nam veliko pomeni 

in mu želimo pomagati ter naj ne bo žalosten, saj smo potem žalostni tudi mi. Vprašati ga 

moramo, če nam dovoli, da se pogovorimo o njegovi žalosti. V primeru, da se otrok o tem ni 

pripravljen pogovoriti, to prestavimo na malo kasnejši čas. Otrok mora vedeti, da se vedno 

lahko zanese na našo pomoč. Strokovno pomoč poiščemo v primeru, ko ocenimo, da je otrok 

že dlje časa v hudih težavah, o katerih noče govoriti, te pa otroka ovirajo v odnosih z drugimi 

in vsakodnevnih situacijah (Smrtnik Vitulić, 2007: 76). 

»Z otrokom, ki ima težave, se je pomembno najprej pogovoriti in razumeti njegovo 

doživljanje in izražanje. Ena izmed zelo učinkovitih tehnik, ki nam lahko omogoči, da se v 

pogovoru približamo otroku in razumemo v čem je njegov »pravi« problem, je »tehnika 

aktivnega poslušanja« (Gordon, 1983). Šele ko spoznamo otrokov dejanski problem, lahko 

skupaj z njim (po)iščemo ustrezne in sprejemljive načine reševanja težav. Kljub nekaterim 

navedenim splošnim smernicam za ravnanje z otroki, ki se znajdejo v različnih težavah in 

doživljajo različna čustva, pa moramo strategije ravnanja vedno prilagoditi konkretnemu 

otroku in konkretni situaciji. Ustrezna pomoč otroku s »čustvenimi« težavami je odvisna 

predvsem od iskanja »pravih« odgovorov na to, v čem je otrokov dejanski problem, kateri cilj 

zasledovati glede na otrokov problem, kako doseči ta cilj in kako otroku konkretno pomagati« 

(Smrtnik Vitulić, 2007: 76). 

V vzgojni teoriji zadnjih tridesetih let zasledimo procesno-razvojni model moralne vzgoje, ki 

vključuje obojesmerno komunikacijo med vzgojiteljem in otrokom, fleksibilno načrtovanje 

kurikula, v katerega so vključeni vsi akterji vzgojnega procesa (vzgojitelji, starši, otroci, 

strokovni delavci), otrokovo rahljanje navezanosti na vzgojitelja in s tem osamosvajanje – 

samoomejitvena avtoriteta in vzgoja. Cilj je podpiranje otrokovih razvojnih potencialov in 

oblikovanje otrokove moralnosti (otrok spoštuje moralna načela ne glede na svoje trenutne 
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egocentrične potrebe) in ne oblikovanje vnaprej določenih vedenjskih vzorcev (Kroflič, 1997: 

31–34). Za induktivni pristop je značilno, da starši osvetlijo perspektivo drugega, izpostavijo 

njegov distres in jasno pokažejo, da je ta distres povzročilo otrokovo ravnanje  (Devjak idr., 

2010: 34).  

Osnovno logiko induktivnega pristopa vplivanja na otrokovo ustrezno socialno vedenje 

Hoffman (nav. po Devjak idr., 2010) opiše z naslednjimi postavkami: 

- z induktivnim pristopom izražamo jasno nestrinjanje z otrokovim ravnanjem ter 

implicitno ali eksplicitno izpostavimo moralno obsodbo dejanja; 

- pozornost usmerimo na distres osebe, ki jo je otrok prizadel, in ga naredimo vidnega 

za storilca problematičnega dejanja, s tem pa aktiviramo mehanizme, ki vzbudijo 

empatični odziv/distres; 

- indukcija izpostavi vlogo otrokovega dejanja pri povzročitvi čustvenega distresa žrtve, 

kar omogoči nastanek občutenja empatične krivde.  

Otrok na različne načine preizkuša, kako se bodo odrasli in vrstniki odzvali na njegove 

spodbude. Otrok se bo želel izogniti pogledu na posledice lastnega dejanja, ko bo ob 

določenem dejanju naletel na negativen emocionalni odziv osebe, ki jo je s svojim dejanjem 

prizadel. Induktivna argumentacija vzgojiteljice pomeni, da se otrok ne more izogniti 

neprijetnemu občutju emocionalnega distresa, ki ga je povzročil s svojim dejanjem. 

Vztrajanje na »odgovornosti« za posledice svojega ravnanja ni vezano na moralno-

disciplinska opozorila (»Tega se ne sme.«), ampak na vztrajanje v emocionalnem distresu, ki 

običajno vzbudi lastno prizadetost, empatično krivdo in sočutje. Da bi se lastnemu distresu 

izognil, bo otrok skušal napako popraviti in hkrati v lastnem spominu utrjeval izkušnje (ne) 

spoštljivih odnosov (Devjak idr., 2010: 38–39).  

Induktivni pristop naredi otroka občutljivega in odgovornega za posledice svojega ravnanja 

(prav tam). 
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5. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Čustva se v skupini otrok v vrtcu pogosto pojavljajo, nanje vplivajo tako odrasli kot vrstniki, 

trenutno počutje in splošno razpoloženje. S čustvi otrok pokaže svoje zadovoljstvo ali 

nezadovoljstvo ob posamezni dejavnosti ali dogodku. Otroci se učijo prepoznavati svoja 

čustva in čustva drugih. Učijo se tudi socialnih veščin, tega, da njihova čustva sprejemajo 

drugi, in da morajo sami sprejemati čustva drugih. Moramo jim omogočati, da se v 

vrtčevskem okolju počutijo varne in sprejete, saj le tako lahko izrazijo vsa svoja čustva ter se 

sprostijo. Ker je spodbujanje čustvenega doživljanja in razumevanja čustev zelo pomembno, 

sem se odločila za preučevanje čustev v oddelku otrok, starih 3–4 leta.  

Cilji diplomske naloge: 

  Prepoznati značilnosti čustvovanja pri od 3- do 4-letnem otroku v skupini v vrtcu. 

  Ugotoviti, v katerih situacijah otrok najpogosteje izraža svoja čustva. 

  Ugotoviti, kako se na čustva odzivajo vrstniki in vzgojiteljica.  

 

6. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

1. Katera čustva od 3- do 4-letni otroci najpogosteje izražajo v vrtcu? 

2. Kako izražajo svoja čustva? 

3. Katere situacije povzročijo prijetna čustva? 

4. Katere situacije povzročijo neprijetna čustva? 

5. Kako se otroci odzivajo na čustva drugih otrok? 

6. Kakšne so reakcije strokovnih delavcev na otrokovo izražanje čustev?  
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7. METODA 

 

Uporabila sem deskriptivno metodo raziskovanja. 

 

7.1  Vzorec 

 

Opazovala sem 19 otrok (14 dečkov in 5 deklic). Opazovanje je potekalo v enem izmed 

ljubljanskih vrtcev, in sicer v igralnici in na igrišču vrtca. 

 

7.2 Tehnika 

 

Vnaprej sem si pripravila preglednico za zapisovanje opažanj v oddelku. Preglednica je 

vsebovala naslednje kategorije: vrsto čustva, situacijo, reakcijo otroka, tipični izraz na obrazu, 

reakcijo drugih otrok in reakcijo vzgojitelja na otrokovo čustvo.  

 

7.3  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

 

Opazovala sem vse otroke v oddelku, stare od 3- do 4 leta, po dva otroka dnevno. Opazovala 

sem jih tekom dneva ob dnevni rutini, vodenih dejavnostih in ob prosti igri. Podatke sem 

sproti beležila v vnaprej pripravljeno preglednico. Otroci za opazovanje niso vedeli. 

Zapisovala sem samo imena in starost otrok. Za opazovanje sem vnaprej pridobila privoljenje 

staršev.  
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7.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

7.4.1 Čustva otrok in situacije, v katerih se pojavljajo 

 

Najprej sem raziskovala pojavljanje čustev otrok v oddelku. Zanimalo me je, katera čustva 

otroci izražajo najpogosteje. Čustvo sem določila na osnovi neverbalnega in verbalnega 

vedenja otrok.  

  

Graf 1: Čustva, ki so jih pokazali otroci 

Pri opazovanju verbalnih in neverbalnih čustvenih izrazov so se v opazovanem oddelku v 

glavnem pojavljala ugodna čustva. Močno je prevladovalo čustvo veselja, ki je bilo opaženo 

kar 52-krat, in sicer sem ga zasledila pri vseh otrocih. Pri veselju gre največkrat za izpolnitev 

otrokovih želja, npr. za igro z najljubšimi igračami. Sledita žalost ali užaljenost, ki sta se 

pojavili 15-krat, jeza se je pojavila 12-krat, strah 5-krat in presenečenje 2-krat. Veselje je 

prevladovalo, ker so se otroci v skupini najverjetneje počutili prijetno, varno in sprejeto, na 

razpolago so imeli različne igrače, ki so jih izbirali za igro in sami so izbirali vrstnike za 

skupinsko igro. Jeza se je pojavljala predvsem zaradi »prerekanja« za iste igrače.  
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V nadaljevanju me je zanimalo, v katerih situacijah se pojavljajo čustva. 

 

 

Graf 2: Situacije, v katerih so se čustva pojavljala 

V opazovanem oddelku so otroci čustva najpogosteje izražali med prosto igro pri »izbiri« 

igrač in skupinski igri. Manj pogosteje so se čustva pojavljala pri vodenih dejavnostih, 

udarcih ter ob ločitvi od staršev. Nekatera čustva, predvsem neugodna, so se kazala zelo 

izrazito, npr. jeza, žalost ali užaljenost in strah. Veselje je bilo pogosto, a manj močno 

izraženo. Čustva so se največkrat pojavljala med prosto igro, ker so bili takrat otroci bolj 

sproščeni, igra jih je razveseljevala.  

V konkretni situaciji moramo strategije našega ravnanja prilagoditi otroku. Intenzivnost 

čustev je odvisna od tega, kako pomembna je za posameznika določena situacija in če je le-ta 

v skladu z njegovimi željami.  
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Nato sem opazovala, katere situacije so povzročile otrokova ugodna čustva. 

 

 

Graf 3: Situacije, ki so povzročile ugodna čustva 

Otrokova ugodna čustva sta najpogosteje povzročili igra z najljubšimi igračami v igralnici ali 

dejavnost na prostem, ki se jim je zdela zanimiva in so ob njej vidno uživali. Pogosto so se 

ugodna čustva pojavljala tudi pri igri z igračo, ki si jo je otrok želel in mu je ni vzel drugi 

otrok. Sledilo je pojavljanje ugodnih čustev pri vodenih dejavnostih, predvsem pri gibalnih 

dejavnostih in plesu. V manjšini so se ugodna čustva pojavljala tudi pri igri vlog ter pri 

risanju in barvanju pobarvank. Otroci so največ ugodnih čustev kazali pri dejavnostih na 

prostem, saj so uživali na svežem zraku, kjer so imeli dovolj prostora za gibanje, igro, tek in 

igro na različnih igralih. V igralnici je bil  prostor za otroke sicer bolj omejen, a so prav tako 

uživali ob igri s svojimi najljubšimi igračami.   

 

 

 

 

 

22 (42 %) 

15 (29 %) 

4 (8 %) 

5 (10 %) 

6 (11 %) 

dejavnosti na prostem

igra z igračami v igralnici

risanje, pobarvanke

igra vlog

vodene dejavnosti



31 
 

Zanimalo me je tudi, katere situacije so povzročile neugodna čustva otrok. 

 

 

Graf 4: Situacije, ki so povzročile neugodna čustva 

Otroci so najpogosteje izražali neprijetna čustva ob »ruvanju« za igrače. Manj pogosti vzroki 

za neprijetna čustva so bili ločitev od staršev, udarci s strani drugih otrok ali ko so se sami 

udarili. Najredkeje so se ta čustva pojavila pri vodenih dejavnostih. Pogosto so se otroci želeli 

igrati s tistimi igračami, ki so jih imeli drugi in so jim jih jemali, zato je med igro večkrat 

prišlo do prepirov zaradi igrač. 

Otroci se morajo z neugodnimi čustvi znati spoprijemati, saj so tako bolj uspešni na vseh 

področjih. Pod vplivom neugodnih čustev otroci pogosto nerazumno reagirajo. Mlajši otroci 

so bolj telesno agresivni, kasneje se odzivi z jezo zmanjšujejo. Otroci s starostjo ponotranjajo 

pravila o sprejemljivejših način reagiranja. Če posamezni otrok prepogosto izraža neugodna 

čustva, moramo najti način, kako mu pomagati.  
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7.4.2 Odzivi drugih otrok na čustva otroka 

 

Zanimalo me je, kako otroci reagirajo na čustva drugih otrok in kakšna je njihova 

najpogostejša reakcija. 

 

Graf 5: Odzivi otrok na čustva drugih otrok    

 

Kadar so se igrali skupaj, so se otroci na čustva drugih otrok odzivali pretežno z enakimi 

čustvi. Otrok se je na primer ob teku na igrišču smejal in tudi ostali otroci, ki so se igrali z 

njim, so se smejali. Otroci, ki ob igri niso bili prisotni, so čustva najpogosteje samo opazovali 

ali pa jih sploh niso opazili. Odzivali so se predvsem na močno izražena čustva, npr. kričanje, 

smeh, jok …, kadar so opazovali otroka, ki je čustvo izražal.  

Otroci se morajo naučiti sprejemati vsa čustva, tako svoja kot čustva drugih.  
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7.4.3 Odzivi vzgojiteljice na čustva otrok 

 

Opazovala sem tudi, kakšne so reakcije strokovne delavke na otrokovo izražanje čustev.  

Pomembno je, kako se vzgojitelji odzovejo na čustva otrok. Otroku moramo dovoliti, da 

izraža tako ugodna kot neugodna čustva. Pri ugodnih čustvih otrok se je strokovna delavka 

veselila skupaj z otroki, nekatera čustva je samo opazovala, pri neugodnih čustvih pa je 

pristopila do otroka in reagirala na svoj način, ki ga je najverjetneje prevzela od drugih 

vzgojiteljic, saj njeno ravnanje pogosto ni bilo v skladu s teoretičnimi napotki.  

Pri primeru »Opraviči se otroku, če si ga udaril!« od otroka ne moremo zahtevati opravičila, 

saj ne vemo, če se otrok iskreno opravičuje in zaveda, kaj je storil ter mu je za to resnično žal. 

Bolj ustrezno je izpostaviti emocionalni distres drugega, na primer: »Poglej, kako boli dečka, 

ki si ga udaril. Kaj lahko storiš? Bi mu zmasiral roko, da ga ne bo več tako bolelo?« 

Namesto, da je vzgojiteljica ob nezaželenem vedenju otroka odreagirala s »Tega ne 

počnemo!«, bi se morala o napačnem vedenju z njim pogovoriti, mu razložiti, kaj je storil 

narobe ter izpostaviti bolečino otroka, ki ga je udaril. Otroku je treba nedvoumno razložiti, 

zakaj je bilo njegovo ravnanje napačno, namesto da rečemo: »Ker nisi ubogal, ti bom vzela 

vodno pištolo,« raje razložimo: »Z vodno pištolo ne bi smel škropiti v igralnici, saj bo potem 

vsa mokra in lahko komu spodrsne. Morali jo bomo pobrisati, ostalo pa nam bo manj časa za 

igro.«  

Vzgojiteljica je ukazala »Vrni mu igračo, če si mu jo vzel«, vendar bi morala na primer reči: 

»Otrok je žalosten, ker si mu vzel igračo. Kaj boš naredil, da ga boš spravil v boljšo voljo?« 

Pri primeru »Igrajta se skupaj, brez da se tepeta«, bi bilo bolj ustrezno reči na primer: 

»Pobožajta eden drugega po roki in nogi, kjer sta se udarila, da vaju bo manj bolelo.«  

Vzgojiteljica je rekla tudi: »Boš pustil knjigo v vrtcu, da jo bomo prebrali do konca? Če ne 

želiš, jo odnesi domov.« Po mojem mnenju bi bilo ustrezneje reči: »Nam lahko pustiš knjigo v 

vrtcu? Vrnemo ti jo jutri, saj si ostali otroci zelo želijo, da jo preberemo do konca.« 

Vzgojiteljica je po mojem mnenju v večini primerov ravnala tako, kot je videla pri sodelavkah 

oziroma kje drugje. Od otrok je zahtevala opravičila in jim večinoma ni dovolila, da izražajo 

svoja neugodna čustva. To se je videlo predvsem pri njenem odločnem »Ne«. Deček je jokal, 

ko ga je mama pripeljala v vrtec in odšla v službo. Vzgojiteljica je rekla: »Ne jokaj. Mama 
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pride takoj, ko konča službo.« Ko deklica, ki jo je prišla iskat babica, ni želela oditi domov in 

je izrazila jezo, je vzgojiteljica odgovorila: »Ne bodi jezna, saj prideš jutri spet v vrtec.« 

Menim, da bi se strokovna delavka morala ravnati po (Krofličevem) induktivnem pristopu, ki 

je vzgojno najbolj primeren. Pri prvem primeru bi bila lahko njena reakcija na primer: »Pridi, 

bova prebrala zgodbico, da se boš bolje počutil. Mama pride takoj, ko konča službo.« Pri 

drugem primeru pa bi npr. lahko rekla: »Če te je babica prišla iskat zdaj, moraš oditi z njo 

domov, saj prideš jutri spet v vrtec«.  

Kroflič (1997: 99) pravi, da mora vzgojiteljica v kritični situaciji, ko je zaradi konflikta 

preveč ogrožena posameznikova fizična ali psihična varnost, poseči v konflikt z nedvoumnim 

sporočilom ali celo s prepovedjo, večino konfliktov pa lahko spremlja z razdalje oziroma 

poskrbi, da otroci (tudi s pomočjo pomembnih vzorov, kot so starši, vzgojiteljica, 

izpostavljeni otroci v skupini) sami z dogovorom pridejo do rešitve. 

»Ko otrok doživlja čustva, je važno, da ga ne prepričujemo, kako pravzaprav ne občuti tega 

čustva (ali pa ga minimaliziramo), ali kako bi moral občutiti nekaj drugega. Skušamo mu 

pomagati, da čustvo primerno izrazi in s tem razvija svoje socialne veščine ter ga ob tem 

spremljati in mu dajati povratne informacije o njegovem napredku. Pomembno je tudi 

opozarjanje otroka (in sebe) na upoštevanje perspektive drugega – kako druga oseba vidi in 

doživlja isto situacijo, kaj se dogaja »na drugi strani«. Ob tem je zelo pomembno upoštevati 

otrokove razvojne zmožnosti, saj se zmožnost empatije – vživljanja v drugo osebo in 

zmožnost zavzemanja perspektive drugega razvijata postopoma, skozi več razvojnih faz« 

(Batistič Zorec in Prosen, 2011: 38). 

Isti avtorici (prav tam) pravita, da je ob otrokovem doživljanju intenzivnih čustev (zlasti jeze)  

dobro počakati, da se intenziteta čustva zmanjša, mu pri tem pomagati s tehnikami umirjanja 

in preusmerjanja ter šele nato pričeti razgovor z njim. Uporabne so tudi tehnike, kot je 

»čustveni termometer«, pri kateri otrok ob narisanih obrazih različno intenzivnih čustev 

označi, kako se počuti. Pomembno je, da ne pričnemo meriti moči z jeznim otrokom, temveč 

da ohranimo spoštovanje njegovih meja in razumevanje za njegov položaj. Pravila naj bodo 

jasno postavljena in vedno znova ponovljena in upoštevana. 

Vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja ali druga odrasla oseba, ki sodeluje v vzgojnem procesu, je 

ves čas z otroki in med otroki, v majhni, večji skupini ali individualno in v vseh teh 

interakcijah je odrasla oseba (posredna) usmerjevalka in zgled za prijazno komunikacijo. Med 
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pomembne elemente interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi sodijo pogostost 

pozitivnih interakcij med otroki (nasmeh, prijem, dotik, govorjenje v višini otrokovih oči), 

odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru, 

udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo 

poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja, reševanje 

konfliktov na socialno sprejemljiv način, preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti 

in vedenje, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in ponižanja kar splošno); 

spodbujanje ustrezne (v skladu z otrokovo starostjo) neodvisnosti. Vse to prispeva k ugodni 

socialni klimi v oddelku in k vzpostavljanju ravnotežja med sodelovanjem in tekmovanjem 

pri socialnem učenju (Kurikulum za vrtce, 1999: 22). 
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7.5 ZAKLJUČEK 

      

Z raziskavo sem ugotovila, da otroci v oddelku najpogosteje izražajo osnovna čustva, med 

katerimi prevladuje veselje. Čustva se najpogosteje pojavljajo med prosto igro, in sicer zaradi 

sporov glede igrač, ob ločitvi od staršev in ob »poškodbah«. Ko smo seznanjeni z otrokovim 

izražanjem čustev, mu lahko omogočamo, da izraža svoja čustva, ga podpiramo in mu 

pomagamo v stiski.  

 

Otroci občutijo veselje zlasti ob dejavnostih, ki jim nudijo zadovoljitev njihov interesov in 

želja. Najbolj so srečni, če se lahko igrajo z igračami, ki so jim všeč in jih imajo najraje. 

Zadovoljni so, če se lahko igrajo živahne igre s sovrstniki, s katerimi se razumejo. Te igre so 

največkrat tek na igrišču, igre z avtomobili, skakanje, kotaljenje, igra z baloni, skakanje z 

velikimi žogami … Pri veselju se jim ustnice široko razširijo proti ušesom in oči so zelo 

»iskrive«.  

Žalost se pojavlja, kadar otroku nekdo vzame igračo, s katero se igra ali jo je prinesel od 

doma. Pojavi se tudi ob udarcih s strani drugih otrok in poškodbah. Večkrat se kaže tudi ob 

ločitvi od staršev. Pri žalosti je najbolj prepoznaven znak jok, včasih zardel obraz, oči so 

»žalostne«, otrok je brezvoljen.  

Jezo nekateri otroci izražajo, ko nekdo ne dovoljuje ali preprečuje izpolnitev njihovih želja. 

Pojavlja se zlasti ob »prerekanju« za igrače. Velikokrat so vodilni otroci v skupini jezni, če 

skupinska igra ne poteka po njihovo. Pri enem otroku sem zasledila pogosto odzivanje na 

situacije z jezo, a nisem ugotovila razloga zanjo. Otrok jezo pokaže z zelo ostrim pogledom v 

drugega otroka in z napetostjo celega telesa.  

Strah otroci izražajo ob ločitvi od staršev, ko se počutijo izpostavljene ali ne vedo, kaj želimo 

od njih. Izrazijo ga predvsem s široko odprtim in prestrašenim pogledom ter napetostjo.  

Otroci izražajo presenečenje, ko ne vedo, kako se odzvati ali kaj od njih zahtevamo. Na 

vprašanja in spodbude ne reagirajo. Pri enem otroku sem zasledila nerazumevanje 

slovenskega jezika in zato pogosto pojavljanje presenečenja. Nekateri so bili presenečeni, ko 

so se ravno zbudili in so jih že prišli iskat starši.  
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Glede na to, da otroci v opazovanem oddelku najpogosteje izražajo čustvo veselja, menim, da 

se v vrtcu počutijo varne in sprejete. Sproščeno izražajo svoja čustva; nekateri bolj, drugi 

manj izrazito.  

Otroke sem večinoma opazovala pri prosti igri, kjer naj bi se čustva po mojem predvidevanju 

bolj pogosto pokazala. Morda bi jim strokovna delavka lahko tudi pripravila kakšne 

dejavnosti, kjer bi bilo izražanje čustev bolj vidno (npr. »Pokaži, kako se počutiš.«). Po 

njenem odzivanju na čustva otrok pa sklepam, da spodbujanju čustvenega doživljanja in 

razumevanja čustev ne posveča veliko pozornosti. 

Pomembno je, da poznamo otrokova čustva in otroku omogočamo, da jih izraža, pa tudi, da 

ga spodbujamo v razvoju razumevanja svojih čustev in čustev drugih. 
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PRILOGA 1: Zapisi opazovanj 

 

OPAZOVANJA ČUSTEV V ODDELKU 

 

IME OTROKA: Nik 

STAROST OTROKA: 3 leta in 11 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 2. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Jeza Prosta igra v 

igralnici  

Udaril je 

dečka, ki je 

šel mimo 

njega in mu 

vrgel avto po 

tleh. 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Deček ga 

zatoži. 

»Zakaj si ga 

udaril?« »Tega 

ne počnemo!« 

Užaljenost Vzeli smo mu 

vodno pištolo, 

s katero je 

škropil iz 

igrišča v 

igralnico. 

Jezen pogled, 

usmerjen v 

tla 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Ostali otroci 

ga 

opazujejo in 

mu 

govorijo: 

»Nisi 

ubogal in 

zdaj nimaš 

pištole.« 

»Ker nisi 

ubogal, ti bom 

vzela vodno 

pištolo!« 

Veselje Živahna igra, 

skakanje 

Skakanje in 

smeh 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

Dečki se 

igrajo z 

njim. 

Opazovanje 
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svetlikajoče 

oči 

Jeza Deček ga 

vpraša, kaj je 

narisal. 

Dečka udari 

in ga odrine. 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Deček ga 

zatoži. 

Pogovor z njim. 

 

Veselje Igra z dečkom 

na blazini – 

kotaljenje 

Smeh in 

vriskanje 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deček se 

igra z njim 

in smeji. 

Opazovanje 

Jeza Deček ga 

opozori, da ni 

pospravil 

malice za 

domov. 

»Se bom sam 

spomnil, ne 

boš mi ti 

govoril!« 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Ga 

spominjajo, 

da je 

pozabil 

pospraviti 

za seboj. 

»Nik pospravi 

za seboj, otroci 

so te samo 

spomnili.« 

Veselje Lovljenje na 

igrišču 

Navdušenje, 

smeh, tek 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Ostali otroci 

se lovijo z 

njim. 

Opazovanje 

Jeza Nekdo mu  

vzame kocko. 

»Vzel mi je 

kocko.« 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Ostali 

otroci: »Nik 

mu je vzel 

kocko, ne 

Peter 

Niku.« 

»Nik ne laži in 

Petru vrni 

kocko, če si mu 

jo vzel.« 

Veselje Gledanje 

smešnih knjig 

s sovrstniki 

Gleda knjige 

in se smeji. 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Dečki 

gledajo 

knjige z 

njim 

Opazovanje 
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Jeza Igra ne poteka 

tako, kot si je 

zamislil. 

Užaljenost, 

jeza 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Ostali otroci 

se ne želijo 

igrati tako, 

kot se hoče 

on. 

»Izberite si tako 

igro, da bo vsem 

všeč.« 

Jeza Udaril je 

druge in šel 

sedet za mizo. 

»Ne glejte 

me!« 

Jeza, 

užaljenost 

Oster, jezen 

pogled, 

napetost 

Ostali otroci 

ga 

opazujejo. 

Pogovor z njim; 

»Otrokom se 

opraviči; se  

pomiri ter 

razmisli, kaj si 

počel.« 
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IME OTROKA: Adam 

STAROST OTROKA: 4 leta 

DATUM OPAZOVANJA: 2. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Tek s 

sovrstniki na 

igrišču 

Smeh in 

navdušenje 

Razširjene 

ustnice-

smeh, iskriv 

pogled 

Vključevanje  

drugih otrok 

v tek z njim 

Opazovanje 

Žalost Prosta igra s 

kockami: 

deček mu 

vzame 

kocko. 

»Ne.« Pove: 

»Vzel mi je 

kocko.« 

Žalosten 

pogled 

Otrok, ki mu 

je vzel 

kocko, mu jo 

vrne. 

Drugemu 

dečku: »Vrni 

mu kocko, če si 

mu jo vzel in si 

izberi drugo.« 

Veselje Risanje z 

barvicami; 

ugotovi, da 

imata z 

deklico 

enako 

barvico. 

Navdušenje: 

»Imava 

enako 

barvico!« 

Razširjene 

ustnice, 

smeh, iskriv 

pogled 

Deklica se 

smeji, ker 

imata enako 

barvico. 

Opazovanje 
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IME OTROKA: Tina 

STAROST OTROKA: 4 leta in 3 mesece 

DATUM OPAZOVANJA: 3. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra 

»žgečkanja« 

z deklico 

Smeh, 

zvijanje 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deklica jo 

»žgečka«. 

Opazovanje 

Veselje Igra z 

deklicami: 

igra vlog 

pes–gospodar 

Smeh, 

posnemanje 

psa 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Se igrajo z 

njo in se 

smejijo. 

Opazovanje 

Užaljenost Deklica ji 

vzame igrače 

(kocke) 

Se neha igrat 

s kockami in 

gre raje risat. 

Žalosten 

pogled, 

namršene 

obrvi 

Deklice jo 

gledajo, ko 

odide risat. 

»Vrni ji kocke, 

če si ji jih vzela« 

drugi deklici. 
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IME OTROKA: Nina 

STAROST OTROKA: 4 leta in 4 mesece 

DATUM OPAZOVANJA: 3. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Izdelava map 

za izdelke 

»Odnesla jo 

bom 

domov.« 

Smeh 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

»To ni tvoja 

mapa,« reče 

deček.  

Smeh 

»Seveda je tvoja 

mapa, Nina.« 

Veselje Izdelovanje 

plakata o 

morju in 

morskih 

živalih- 

lepljenje 

fotografij 

Sodelovanje, 

navdušenje, 

zna 

poimenovati 

vse morske 

živali. 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Ostali otroci 

poslušajo 

Nino, kako 

zna 

poimenovati 

vse morske 

živali. 

Spraševanje 

Nine: »Katera 

žival je na 

fotografiji?« 

Žalost Deček jo 

brez razloga 

udari, ko gre 

mimo nje. 

»Au, udaril 

me je,« 

Prime se za 

roko, kamor 

jo je deček 

udaril. 

Žalosten 

pogled 

Opazujejo 

Nino, ki je 

žalostna, 

ker jo je 

deček 

udaril. 

»Opraviči se 

Nini in je ne tepi 

več, ker to zelo 

boli.« Deček: 

»Ne bom.« 
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IME OTROKA: Dragan 

STAROST OTROKA: 3 leta in 7 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 4. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Jeza Žoganje z 

dečki – deček 

mu vzame 

žogo. 

»Daj žogo!«  

Žogo vzame 

nazaj. 

Jezen 

pogled 

Deček mu 

žogo vrne. 

Opazovanje 

Veselje Skakanje 

med kockami 

Kričanje, smeh Iskriv 

pogled, 

širok 

nasmeh, 

iskanje 

pozornosti 

Deček: »Ti 

si bebe!« 

»Med kockami 

ne skačemo.« 

Veselje Skakanje po 

blazini 

Iskanje 

pozornosti, 

metanje po 

blazini 

Iskriv 

pogled, 

širok 

nasmeh, 

iskanje 

pozornosti 

Ostali otroci 

ga 

opazujejo. 

»Ne skači po 

igralnici, ker je 

nevarno. 

Skačemo 

zunaj!« 

Jeza Igra s 

kockami – 

nekdo mu 

vzame kocko. 

Kričanje, 

»Vzel mi je 

kocko!« 

Jezen 

pogled 

Deček, ki 

mu je vzel 

kocko, mu 

jo vrne. 

Drugemu dečku: 

»Vrni mu 

kocko, če si mu 

jo vzel in vzemi 

drugo.« 

Strah Opisovanje 

fotografij – 

ne ve, kaj je 

Gleda okrog, 

ne razume, kaj 

ga sprašujemo.  

Velike 

oči– 

prestrašen 

Ostali ga 

gledajo, on 

ne reagira. 

»Povej,  kaj je 

na sliki.« 



47 
 

na fotografiji. pogled 

Začudenje Pospravljanje 

malice za 

domov – ne 

ve, kaj mora 

narediti. 

Ne razume 

navodil, samo 

gleda. 

Velike oči, 

ne reagira 

na 

navodila. 

»Pospravi 

za seboj 

Dragan.« 

»Pospravi, če si 

pojedel.« 
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IME OTROKA: Peter 

STAROST OTROKA: 4 leta in 5 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 4. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra z 

avtomobili 

Smeh, 

kričanje, 

posnemanje 

zvokov vozil 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Igra z njim Opazovanje 

Veselje Tek na 

igrišču 

Smeh, 

kričanje 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Igra z njim Opazovanje 

Veselje Igra z 

avtomobili 

Smeh, 

posnemanje 

zvokov vozil 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Ostali otroci 

se 

pridružijo 

njegovi igri. 

Opazovanje 

Jeza Sestavljanje 

kock v 

skupini – ni 

sestavljeno 

po njegovo. 

»Ne tako!« Jezen 

pogled 

Ostali otroci 

želijo 

sestavljati 

po svoje. 

»Domenite se 

kako in skupaj 

sestavite.« 

Veselje Igra vlog – 

dinozavri 

Posnemal je 

dinozavra in 

lovil ostale 

otroke 

Navdušenje, 

uživanje v 

živahni igri, 

kakršne so 

Igra z njim Opazovanje 
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(renčanje, 

prikaz 

krempljev). 

mu všeč. 

 

IME OTROKA: Rene 

STAROST OTROKA: 3 leta in 9 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 5. 7. 2012 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Tek z 

dečkom 

»Pojdiva tečt!« 

Navdušenje, 

smeh 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deček se 

mu pridruži, 

navdušen je. 

Opazovanje 

Žalost Ne želi v 

vrtcu pustiti 

knjige, da bi 

jo prebrali do 

konca. 

Jok Solze, rdeč 

obraz, strah 

Ostali otroci 

ga 

opazujejo. 

»Boš pustil 

knjigo v vrtcu, 

da jo bomo 

prebrali do 

konca? Če ne 

želiš, jo odnesi 

domov.« 

Užaljenost »Deček mi je 

rekel, da sem 

prinesel grde 

školjke.« 

Zatožil je 

dečka, ki ga je 

žalil. 

Žalosten 

pogled 

Ostali otroci 

ga 

poslušajo. 

»Lepe školjke 

si prinesel.« 

Drugemu 

dečku: »Ne žali 

Reneja.« 

Veselje Igra s 

sovrstniki na 

igrišču 

Smeh, 

načrtovanje igre 

Nasmeh na 

obrazu, 

navdušenje 

Ostali otroci 

se mu 

pridružijo. 

Opazovanje 
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Veselje Risanje na 

papirnato 

ladjo s 

flomastri 

Pove ostalim 

otrokom, kaj je 

narisal; uporabi 

domišljijo. 

Nasmeh na 

obrazu, 

navdušenje 

Opazovanje 

Renejeve 

risbe; drug 

otrok: 

»Meni je 

zelo všeč 

risati na 

ladjo.« 

»Rene, ti je 

všeč risati na 

ladjo?" 

*»Ja.« 

 

*Opomba: Odgovori samo z »Ja«, ker ga je vzgojiteljica zmotila pri risanju, ni pričakoval vprašanja in je samo 

na hitro odgovoril. 

 

 

 

IME OTROKA: Tinkara 

STAROST OTROKA: 3 leta in 11 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 5. 7. 2012 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Živahna igra z 

dečkom: igra 

vlog –pes 

Tek, smejanje, 

lovljenje 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deček se 

igra z njo. 

Opazovanje 

Veselje Igra vlog z 

deklicami: 

pes–gospodar 

Kričanje, 

smeh 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deklice se 

igrajo z njo. 

Opazovanje 
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Veselje Uspelo ji je do 

črt pobarvati 

pobarvanko. 

Nasmeh, 

pobarvanko 

pokaže 

deklici. 

Navdušenje, 

smeh 

Deklica 

pogleda 

njeno 

pobarvanko.  

Opazovanje 

Veselje Učenje drugih 

otrok ob 

knjigi: »Kaj 

vidiš na sliki?« 

Spraševanje, 

nasmeh, 

spodbujanje 

otrok k 

sodelovanju 

Smeh, 

navdušenje, 

zavzetost 

Otroci 

odgovarjajo 

na njena 

vprašanja. 

»Tinkara, jih 

boš malo 

naučila?«  

Tinkara: »Ja.« 

Veselje Pogovor z 

drugimi 

deklicami ob 

barvanju 

pobarvank 

Nasmeh, 

pogovor 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deklice se 

pogovarjajo 

in smejijo z 

njo. 

Opazovanje 

Užaljenost 

 

Deklica ji ne 

dovoli gledati 

knjige. 

»Ne bom 

tvoja 

prijateljica.« 

»Ne pusti mi 

gledati 

knjige.« 

Žalosten 

pogled 

Deklica jo 

opazuje. 

»Skupaj glejta 

knjigo.« 

Veselje Plezanje z 

deklicami na 

igrišču 

»Gremo do 

vrha.«  

Smeh 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

svetlikajoče 

oči 

Deklice se 

igrajo z njo. 

Opazovanje 

Žalost/Užalje

nost 

Deček gre 

mimo in jo 

udari. 

»Au.«  

Gre stran od 

dečka. 

Žalosten 

pogled; se 

drži za roko, 

kamor jo je 

deček udaril. 

Deček se ji 

opraviči in 

jo objame. 

»Ker si jo udaril, 

se ji opraviči in 

da je ne tepeš 

več, ker to zelo 

boli!« 
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IME OTROKA: Klemen 

STAROST OTROKA: 3 leta in 7 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 11. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra z 

otrokom iz 

starejše 

skupine na 

igrišču 

Smeh in 

navdušenje ob 

igri 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Ne 

reagirajo. 

Opazovanje 

Žalost Ločitev od 

staršev 

zjutraj 

Jok, kričanje, 

upiranje ob 

vstopu v vrtec 

Solze, rdeč 

obraz, strah 

Opazovanje Pomiritev 

otroka in 

pogovor z njim 

Veselje Igra z 

avtomobili 

Navdušenje in 

smeh ob igri 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Ne 

reagirajo. 

Opazovanje 

Žalost Udari se ob 

polico v 

garderobi 

»Udaril sem 

se.«  

Jok, kričanje 

Solze, rdeč 

obraz 

Ne 

reagirajo. 

»Nič hudega ni 

bilo, se nič ne 

vidi, samo malo 

si se udaril.« 
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IME OTROKA: Klara 

STAROST OTROKA: 4 leta in 2 meseca 

DATUM OPAZOVANJA: 11. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Strah Udari drugega 

otroka. 

Sprva samo 

gleda in se 

nato opraviči. 

Velike oči, 

prestrašen 

pogled 

Jo 

opazujejo, 

zatožijo. 

»Opraviči se 

otroku, ki si ga 

udarila. Tega 

ne počnemo.« 

Veselje Igra z 

deklicami na 

»kavču« 

Smeh, ležanje 

na »kavču«, 

pogovor z 

deklicami 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Deklice se 

igrajo z njo. 

Opazovanje 

Veselje Igra vlog z 

deklicami: 

dojenčki–

mamice 

Smeh, 

navdušenje 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Opazovanje, 

igra z njo. 

Opazovanje 

Veselje Tek z otroki 

zunaj 

Kričanje, tek Smeh, 

navdušenje 

Tek z njo Opazovanje 

Veselje Igra s 

hoduljami z 

dečkom 

Smeh, z 

dečkom si 

podajata 

hodulje. 

Smeh, 

navdušenje 

Deček se 

igra in smeji 

z njo. 

Opazovanje 
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IME OTROKA: Vid 

STAROST OTROKA: 3 leta in 9 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 12. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra s Tinkaro; 

smejanje in 

»božanje« 

Smeh, 

trepljanje 

deklice po 

glavi in rami 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Deklica se 

igra z njim. 

Opazovanje 

Žalost Deklica ga 

med igro 

brcne. 

Vid deklico z 

roko udari 

nazaj. 

Jezen 

pogled; 

namršene 

obrvi 

Deklica ne 

odreagira, 

ko jo udari 

nazaj. 

»Igrajta se 

skupaj, brez da 

se tepeta.« 

Veselje Igra vlog z 

deklicami: 

dojenčki–

mamice 

Smeh, 

opazovanje 

igre. Pridruži 

se deklicam. 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv 

pogled 

Deklica: 

»Daj, Vid, 

previj 

dojenčka.« 

Opazovanje 

Žalost Igra z 

blagajno; 

deklica mu ne 

posodi 

»denarja«. 

»Noče mi dati 

denarja.« 

Žalosten 

pogled 

Deklica mu 

da malo 

denarja, ko 

ji rečem. 

Deklici: »Daj 

malo denarja še 

Vidu.« 
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IME OTROKA: Grega 

STAROST OTROKA: 4 leta in 3 mesece 

DATUM OPAZOVANJA: 12. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Opazovanje 

deklic pri igri 

z dojenčki 

Smeh, veselje Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv pogled 

Ne 

reagirajo. 

Opazovanje 

Veselje Otroci ga 

spustijo 

zraven na 

gugalnico, ko 

jim reče, da bi 

se gugal. 

Veselje; 

guganje z 

ostalimi 

otroki 

Smeh, 

razširjene 

ustnice, 

iskriv pogled 

Ga 

sprejmejo 

na 

gugalnico. 

Opazovanje 
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IME OTROKA: Aljaž 

STAROST OTROKA: 3 leta in 9 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 13. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Strah Po dolgih 

počitnicah 

pride zjutraj 

spet nazaj v 

vrtec. 

Gledal je 

otroke v 

igralnici in 

stal pri vratih; 

poslovil se je 

od očeta in 

brata. 

Velike oči Otroci so ga 

opazovali. 

»Aljaž, pridi 

naprej, otroci te 

že čakajo, smo 

te pogrešali.« 

Veselje Igra z orodjem 

z dečkom 

Pokaže dečku 

svoje orodje 

in z orodjem 

se igrata. 

Nasmejan 

obraz 

Deček mu 

pokaže 

svoje orodje 

in se igra z 

njim. 

Opazovanje 

Veselje Guganje na 

gugalnici z 

dečkom 

Z dečkom se 

je gugal in 

smejal. 

Smeh, 

navdušenje 

Deček se 

igra in smeji 

z njim. 

Opazovanje 

Veselje Tek na igrišču 

z otroki 

Tekel je za 

otroki in se 

smejal. 

Smeh, 

navdušenje 

Otroci se 

igrajo z 

njim; skupaj 

tečejo. 

Opazovanje 

 

*Opomba: Čustva niso tako močno izražena kot pri drugih otrocih.  
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IME OTROKA: Jan 

STAROST OTROKA: 4 leta in 3 mesece 

DATUM OPAZOVANJA: 13. 7. 2012  

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Pripovedovanje 

o potočnih 

rakih in o 

opazovanju 

potoka 

Bil je 

navdušen in 

nam povedal, 

da so imeli 

raki, ki jih je 

videl, samo 

po eno kleščo. 

Iskriv 

pogled, 

navdušenje 

Otroci ga 

poslušajo. 

Poslušanje in 

spraševanje  

Veselje 

 

Guganje na 

gugalnici z 

dečkom 

Smeji se z  

dečkom, ko se 

skupaj 

gugata. 

Smeh, 

veselje 

Deček se 

guga in 

smeji z 

njim. 

Opazovanje 

Veselje Otroci ga 

sprejmejo na 

gugalnico. 

Bil je vesel, 

ker so mu 

otroci dali 

prostor na 

gugalnici. 

Smeh, 

veselje 

Mu na 

gugalnici 

naredijo 

prostor. 

Opazovanje 
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IME OTROKA: Anja 

STAROST OTROKA: 4 leta  

DATUM OPAZOVANJA: 17. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra z dečkom Se igra z 

dojenčkom, 

ga češe. 

Smeh, 

veselje 

Deček se 

igra z njo. 

Opazovanje 

Veselje Igra z 

dojenčkom 

Veselje, se 

zaigra sama. 

Nasmeh, 

veselje 

Ne 

reagirajo. 

Opazovanje 

Veselje Tek na igrišču »Poglej me, 

kako hitro 

tečem.« 

Navdušenje, 

smeh 

Ne 

reagirajo. 

»Res zelo hitro 

tečeš.« 

Jeza Noče iti 

domov, ko jo 

pride iskat 

babica.  

Deklica 

babici: 

»Prekmalu si 

prišla!« 

Jezen 

pogled, 

zaprte in 

navzdol 

obrnjene 

ustnice 

Opazovanje »Anja, ne bodi 

jezna, saj jutri 

spet prideš v 

vrtec.« 
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IME OTROKA: Tibor 

STAROST OTROKA: 4 leta in 3 mesece 

DATUM OPAZOVANJA: 17. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Deček pove: 

»Bil sem na 

morju!« 

Veselje, 

navdušenje 

Smeh Poslušajo 

dečka, ki 

pripoveduje 

o počitnicah 

na morju. 

Poslušanje in 

spodbujanje k 

pripovedovanju. 

Strah Deček pove: 

»Oče me noče 

peljati v vrtec, 

mama me pa 

hoče.« 

Bil je zmeden, 

ni vedel, zakaj 

ga oče noče 

peljati. 

Velike oči, 

ne ve, kaj 

bi rekel. 

Opazovanje »Zakaj te oče 

noče peljati v 

vrtec? Je zjutraj 

v službi?« 

Veselje Igra v 

peskovniku 

Smeh, 

navdušenje, 

igra se z 

ostalimi otroki 

Smeh, 

iskriv 

pogled 

Igra z njim Opazovanje 

Žalost Mama ga 

zjutraj odda v 

vrtec in odide. 

Jok, žalost Solze, 

žalosten 

pogled 

Opazovanje »Ne jokaj, 

mama pride 

takoj, ko konča 

službo.« 
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IME OTROKA: Alen 

STAROST OTROKA: 4 leta in 1 mesec 

DATUM OPAZOVANJA: 24. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Veselje Igra s 

kockami z 

dečki 

Kričanje, igra 

z otroki 

Smeh, 

navdušenje 

Opazovanje, 

otroci se 

igrajo z 

njim. 

Opazovanje 

Veselje Tek s 

prijatelji 

Kričanje, tek Veselje, 

navdušenje 

Otroci 

tečejo z 

njim. 

Opazovanje 

Presenečenje Mama ga 

pride iskat, ko 

se je ravno 

zbudil. 

Zagleda 

mamo in jo 

opazuje. 

Velike oči, 

zmedenost 

Opazovanje »Pridi, mama te 

čaka.« 

Veselje Igra z 

zdravniškimi 

pripomočki 

Igral se je, da 

nekomu 

vzame kri z 

injekcijo 

(igračo). 

Smeh, 

veselje 

Ga 

opazujejo. 

Opazovanje 
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IME OTROKA: Žiga 

STAROST OTROKA: 3 leta in 9 mesecev 

DATUM OPAZOVANJA: 24. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Žalost in 

jeza 

Pride zjutraj v 

vrtec, pripelje 

ga mama. 

Se meče po 

tleh, kriči, 

joka. 

Jezen in 

žalosten 

pogled 

Opazovanje »Pomiri se, 

mama te pride 

iskat, ko konča 

službo.« 

Jeza Izbran je za 

voditelja 

gibalne igre. 

Se vrže na tla 

in se noče 

igrati. 

Jezen 

pogled 

Opazovanje »Če se nočeš 

igrati z nami, 

nas lahko samo 

gledaš.« 

Veselje Igra z orodjem 

z dečkom 

Igral se je in  

bil navdušen, 

vesel.  

Smeh, 

iskriv 

obraz 

Igra z njim Opazovanje 

Veselje Tek zunaj s 

prijatelji 

Veselje, 

navdušenje, 

tek 

Smeh, 

iskriv 

obraz 

Igra z njim Opazovanje 
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IME OTROKA: Jaka 

STAROST OTROKA: 4 leta in 1 mesec 

DATUM OPAZOVANJA: 30. 7. 2012 

 

KATERO 

ČUSTVO? 

KATERA 

SITUACIJA? 

KAKO JE 

OTROK 

REAGIRAL? 

TIPIČNI 

IZRAZNI 

OBRAZ 

REAKCIJA 

OTROK 

REAKCIJA 

VZGOJITELJA 

Strah Prihod v vrtec 

po daljših 

počitnicah 

Stoji pri vratih 

in gleda 

otroke. 

Velike oči, 

malo 

prestrašen 

pogled 

Opazovanje »Pridi, Jaka! Te 

že čakamo.« 

Veselje Igra z baloni z 

dečki 

Smeh, 

navdušenje 

Iskriv 

pogled, 

nasmeh 

Dečki se 

igrajo z 

njim. 

Opazovanje 

Žalost Deček ga 

udari. 

Začel se je 

jokati. 

»Av!« 

Jok, rdeč 

obraz 

Opazovanje »Jaka, kje te 

boli? Bova 

malo 

pohladila.« 

Dečku, ki ga je 

udaril: »Povej, 

zakaj si ga 

udaril in se mu 

takoj opraviči!« 

 

 


