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POVZETEK 

 

V teoretičnem delu sem opredelila pojem smrti, opisala, kaj je to žalost, izguba in kaj 

žalovanje. Opredelila in opisala sem tudi faze žalovanja, kako smrt razumejo otroci, 

kakšne so njihove čustvene reakcije in vedenja. Opisala sem, kako otroku pomagati, ko 

se sooča z izgubo in kakšna je pri tem vloga vrtca. 

 

S pomočjo raziskave, v kateri je sodelovalo 33 vzgojiteljic, zaposlenih v vrtcu Krško, 

sem prišla do ugotovitve, da je smrt še vedno tabu tema. Kljub temu, da se 97 % 

vzgojiteljic zaveda, da je smrt del življenja, o katerem razmišlja tudi otrok, je več kot 

polovica mnenja, da je smrt v naši družbi tabu tema, tj. tema, o kateri neradi govorimo 

in se je večinoma izogibamo. Skoraj polovica (45 %) vzgojiteljic ni našla priložnosti, da 

bi obravnavala vsebino, ki se navezuje na to temo, le malo vzgojiteljic pa je to 

priložnost videlo ob dnevu spomina na mrtve. Nekaj vzgojiteljic je povedalo, da so 

morale obravnavati temo, ker se je zgodila taka situacija. Tretjina vzgojiteljic se je sama 

opredelila kot dobro poučena o tej temi, vendar njihovi nadaljnji odgovori tega niso 

potrdili. Polovica anketiranih se še ni soočila s primerom smrti v vrtcu, dobra tretjina 

(35 %) pa že; večinoma s primerom smrti starih staršev. Vzgojiteljice menijo, da 

Kurikulum za vrtce (1999) ne spodbuja oz. ne predstavlja dovolj dobro dejavnosti, 

povezanih s smrtjo, s čimer se strinjam tudi sama. Velika večina vzgojiteljic v vrtcu 

nima oz. ne uporablja strokovne in otroške literature na temo smrti.  
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ABSTRACT 

 

In theoretical part I defined the concept of death, I described sadness, loss and grieving. 

I defined and determined the stages of grieving, how death is understood by children, 

their emotional reactions and behaviour. I described helping children cope with loss and 

the role of nursery school in that process. 

 

I made the research that included 33 teachers employed in Vrtec Krško and I found out 

that death is still a taboo subject. Although 97 % of teachers are aware that death is a 

part of life and that children think of it, more than half of them think that death is a 

taboo subject. That means that it is a topic we do not want to talk about and we mostly 

avoid it. Almost half of teachers (45 %) did not find an opportunity to discuss about 

death, only a few of them dealed with that topic at All Saints' Day. Some of the teachers 

had to discuss about death because that situation had happened in a group. A third of 

teachers defined themselves as being well informed about the topic, but their further 

answers did not prove that. Half of the respondents have not faced with the case of 

death in a nursery school yet, on the other hand more than a third of them has. Teachers 

think that nursery curriculum called Kurikulum za vrtce (1999) does not encourage or 

represent activities associated with death well enough, I also share the same opinion. 

The vast majority of teachers do not have or do not use professional and children's 

literature based on the topic of death. 

 

 

KEYWORDS: death, taboo subject, preschool child, preschool education, nursery 

school 
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1 UVOD 

 

Tako kot rojstvo je tudi smrt del življenja. Nekateri se z njo srečajo prej, nekateri 

pozneje, vendar dejstvo je, da se s smrtjo sreča vsak, zato tudi svojih otrok ne moremo 

obvarovati pred njo (Borucky idr., 2004, str. 7). Pogosto se prvič srečajo s smrtjo, ko 

vidijo mrtve živali ali pa jim umre hišni ljubljenček. Nekateri pa se z njo prvič srečajo, 

ko jim umre bližnja oseba. V vseh situacijah lahko pomaga prisotnost odrasle osebe, ki 

ji otrok zaupa in ki bo odgovorila na vsa njegova vprašanja. Zato je dobro, da so 

vzgojitelji dobro poučeni o tej temi (Miller, 2000, str. 50). 

 

 

Razvoj predstave o smrti in čustveni odzivi pri otroku zahtevajo empatijo, sprejetje in 

pristnost v pogovoru, ki ga imajo odrasli in otroci. Odrasli se moramo zavedati, kako 

pomembna je nežnost in postopna seznanitev s smrtjo – le-te pa se naučimo z 

izkušnjami. Za vzgojitelje – odrasle so te razlage, ki jih dajemo otroku, kot majhna 

semena, ki jih vsadimo in iz katerih lahko vzklijeta zaupanje in upanje (Hofer, 2012, str. 

143).  

 

 

Na knjižnih policah je kar nekaj literature, ki je lahko vzgojiteljicam v pomoč pri 

obravnavanju in soočanju s smrtjo, vendar imajo kljub temu strah in velike zadržke, saj 

je marsikatero vzgojiteljico strah spregovoriti o smrti. Imajo pomanjkljivo znanje o tem, 

kako spregovoriti in kdaj sploh spregovoriti.    

 

 

Vsi ti razlogi pa zavirajo vzgojiteljico, da bi bila kompetentna in da bi iz tega razvila 

otrokovo celostno podobo. Ker se s takim načinom dela ne strinjam in ker bi sama rada 

bila drugačna, ter sem mnenja, da je smrt nekaj predvsem naravnega in da morajo biti s 

tem seznanjeni tudi otroci, sem se odločila, da temu posvetim svojo diplomsko delo. 

Upam, da bom s tem vsaj malo pripomogla k sprejemanju teme smrti v igralnice in med 

otroke.  
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TEORETIČNI DEL 

2 OPREDELITEV SMRTI 

 

Smrt je za večino ljudi težko razumljiv pojem. Pogosto ljudje ne znajo ali pa ne zmorejo 

govoriti o smrti, saj prinaša občutke nelagodja, žalosti, nemoči itd. Vendar se moramo 

zavedati, da je smrt del življenja, tako kot rojstvo. S smrtjo se srečamo vsi, zato tudi 

naših otrok ne moremo obvarovati pred njo (Borucky idr., 2004, str. 7).  

 

Kot ugotavljajo strokovnjaki, smrt bližnje osebe doživi veliko otrok. Spoznanja 

psihologije nam kažejo, da otrok hitro odkrije smrt, celo premišljujejo o njej in se želi 

pogovoriti z odraslim (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 63). Če bi se o njej več 

pogovarjali, če je ne bi postavljali na stranski tir, bi bili verjetno lažje kos stiskam, ki so 

z umiranjem povezane (prav tam). 

 

Odnos do življenja in posledično tudi do umiranja se mora izoblikovati že na začetku, v 

družini (Klevišar, 1998, str. 118). Danes se pogosto izmikamo pogovoru o smrti, včasih 

pa ni bilo tako; smrt so sprejemali drugače, na bolj naraven način. Tudi otroci so bili 

udeleženi pri poslavljanju od umrlega in pri pogrebu. Ker pa so bile družine velike, so 

skupaj žalovali, se o tem pogovarjali, si delili težo izgube (prav tam).  
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3 ŽALOST IN IZGUBA 

 

Žalost je močno, enostavno čustvo, s katerim se srečujemo v vsakdanjem življenju. 

Prisotno je tako pri odraslih kot tudi pri otrocih. Čustva so duševni proces, s katerim 

izražamo odnos do vsega okoli nas. Ne smemo jih potlačiti, torej je prav, da žalost tudi 

izrazimo, saj je del našega življenja. Kot pravi T. Lake (1988, str. 143), je žalost le 

način, kako se odzovemo na določeno izgubo (prav tam). 

 

Izgube so lahko velike ali majhne: od najmanjših predmetov, ki so nam pri srcu, do 

izgube najdražjih oseb (razdor, ki povzroči dolgotrajne posledice in ko se to zgodi, 

ljudje žalujejo za tistim, kar so imeli), neuspeha, izgube delovnega mesta, zdravja, 

izgube hišnega ljubljenčka, premoženja, izgube doma in podobnih situacij. Vsak 

dogodek, ki izzove žalost, jezo itn., bi lahko opredelili kot stres (Akin idr., 2000, str. 6).  

 

Vsaka izguba, še posebej odhod bližnje osebe, boli, ker smo bili z njo povezani na 

kakršenkoli način. Prav vsaka izguba prikliče spomine in občutja. Bolečina in žalost sta 

odziv na izgubo. Nastaneta, ker se ta povezanost prekine in izgine. Nastaneta, ker se je 

zgodilo nekaj, kar je močneje od nas samih, nekaj, česar ne obvladujemo in ne 

razumemo. Pojavi se občutek negotovosti in strahu, zato postanemo ranljivi (prav tam). 

 

Učenje o izgubi pri otroku se zgodi vsakič, ko se mora ločiti od kake osebe, kraja … 

Starši morajo pripisati velik pomen tem izgubam, četudi gre za malenkost, ki njim ni 

tako pomembna, otroku pa je. Otrok, ki ni osvojil stalnosti predmeta, mu tudi začasna 

ločitev ali izguba pomeni strah vzbujajočo izkušnjo. Majhen otrok ne more ločiti 

kratkotrajne in dolgotrajne izgube, kot je smrt (Hofer, 2012, str. 94). 

Naloga odraslega je, da spremlja otrokovo žalovanje in ne minimalizira izgube. Ne 

smemo pozabiti, da je otrok na začetku učenja pojma izgube (prav tam).  

 

Pri vsaki izgubi, ki jo doživi otrok, še zlasti pri izgubi ljubljene osebe, je zelo 

pomembno, da ga spremlja odrasla oseba, najbolje starši. Če to ni mogoče, mu moramo 

poiskati osebo, ki ji otrok zaupa in jo ima rad (prav tam).  
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3.1 ŽALOVANJE 

 

Beseda »deuil« (žalovanje) izhaja iz latinske besede dolere, ki pomeni trpeti. Žalovanje 

kot duševno stanje je posledica čustva žalosti, je lahko dolgotrajen proces, ki se pri 

vsakem posamezniku izraža drugače; še posebno med žalovanjem odraslih in otrok. 

Vsem pa je skupno doživljanje bolečine in žalosti, s katero se mora žalujoči spoprijeti, 

če je le mogoče na zdrav način (Borucky idr., 2004, str. 15). Če je žalovanje 

nedokončano in nerazrešeno, lahko povzroči resne psihične težave, ne glede na 

starostno obdobje. Posebej pri otroku je zelo pomembno, da ga odrasli ob žalovanju 

razumejo in mu ustrezno pomagajo, da izživi svojo žalost (prav tam). 

 

Moramo se zavedati, da so žalost, slovo in tolažba okoliščine, ki v ljudeh pustijo 

izkušnje, iz katerih se uči in dozoreva. Večinoma želijo otroku to prihraniti, kar pa je 

daleč od tega, kar bi morali storiti (prav tam). Otrok tako nima direktnega stika z 

žalostjo, lahko se zgodi, da si ta prazen prostor napolni s slikami in stiskami, ki jih 

odrasli ne razumejo. V njem se naseli strah, odrinjenost in občutek krivde (Grčič, 2010).  

 

Otroku smo dolžni razložiti ne le, od kod prihajajo otroci, ampak tudi, kam gredo ljudje, 

ko jih ni več. Žalovanje pa je v osnovi zdravilno stanje, saj vzdržuje spomin, ki ga 

imamo na umrlo osebo in pomaga, da se prilagodimo na življenje brez te osebe (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000, str. 67).  

 

Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 66) sta opisali, kaj se dogaja v procesu žalovanja: 

žalujoči najprej postopoma sprejmejo izgubo kot stvarnost, sprijaznijo se z bolečino 

zaradi izgube, prilagodijo se življenju brez umrlega, ponovno pričnejo s čustvenimi 

vlaganji v nove odnose, normalizirajo vsakodnevno delovanje. Menita, da moramo 

odrasli povedati otrokom, da je žalovanje nekaj normalnega, da traja različno dolgo in 

da se žalost pojavlja v valovih. S takim sporočilom olajšamo razumevanje lastnega 

doživljanja in čustev, ki se pri tem pojavljajo (prav tam).  
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3.1.1 FAZE ŽALOVANJA 

 

Oseba, ki žaluje, gre skozi različne faze žalovanja. Kadar se otrok sooči s smrtjo 

bližnjih, to povzroči v njem rušenje zaščitniškega sveta, ki ga je imel do sedaj. Varnost 

in zaščita sta tako postavljena pod vprašaj. Starši, ki so bili do sedaj vsemogočni, pa 

izgubijo moč in zaupanje, ki jim ga je otrok do sedaj pripisoval. Od tega trenutka naprej 

bo otrok šel skozi faze, ki se lahko prepletajo ali se ponavljajo (Hofer, 2012, str. 125). 

 

ŠOK IN ZANIKANJE 

 

Šok je prvi odziv na izgubo, kjer se pojavi popolni dvom. Otrok še ne kaže čustvene 

prizadetosti (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 66). Oseba je redko pripravljena na 

dogodek in je zato presenečena. Vseeno je, ali je smrt nenadna ali pa posledica dolge 

bolezni, šok zaradi konca je enak. Žalujoči se počuti, kot da je brez nadzora, čustvena 

preobremenitev je velika (Van Praagh, 2004, str. 24). Pri tej stopnji so otroci nezmožni 

sprejeti dejstvo, da je konec, niso zmožni razumeti, da je to res, so osupli. Otrok si 

ponavlja besede, da bo vse v redu, da se to ni zgodilo (Borucky idr., 2004, str. 23). Šok 

je obrambni mehanizem, ki lahko traja nekaj ur ali celo nekaj mesecev, z njim pride tudi 

zanikanje. Reakciji nastopita skupaj (Van Praagh, 2004, str. 26). 

 

Kako se odzvati na šok in zanikanje: 

Otroku naj odrasli omogočijo fizični in vizualni stik (primejo ga za roko, vzamejo ga v 

naročje itd.). Pojasnijo mu, da se umrla oseba ne bo vrnila, vendar to naredijo z 

obzirnostjo in empatijo. Otroku dajejo toplo in pomirjajoče okolje, da se bo počutil 

sprejetega in ne zapuščenega (Hofer, 2012, str. 126). 

 

JEZA 

Otrok lahko pokaže znake razburjenja, kričanja ali gibalnega vznemirjanja, saj tako 

pokaže svoje strahove in nemoč. Pogosto je jezen na osebo, ki je umrla, ker ga je 

zapustila. Otrok lahko doživi tudi občutke krivde v smislu, kaj je naredil narobe 

(Borucky idr., 2004, str. 23). Poskuša se pogajati s starši, bogom ali seboj in obljublja, 

da bo priden, samo da bi se izgubljena oseba vrnila. Ko ugotovi, da situacije ni moč 

spremeniti, pa se začne naslednja faza (Akin idr., 2000, str. 8). 
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Kako se odzvati na jezo: 

Starši naj seznanijo otroka, da ima pravico biti jezen in da jeza ne bo škodovala umrli 

osebi. Otroku je potrebno pojasniti, zakaj je jezen in da je jeza večja, če so bili z umrlo 

osebo čustveno bolj povezani. Starši naj razložijo otroku, da ga umrla oseba ni hotela 

zapustiti. Jezo je potrebno sprejeti; v takem primeru je dobro, da otroka spodbujamo, 

naj opiše ali nariše jezo. Potrebno je, da se otrok osvobodi jeze, zato naj mu pustijo, da 

poišče način, kako to rešiti. Neizražena jeza lahko v otroku pusti motnje, saj se krivda s 

starostjo povečuje (Hofer, 2012, str. 128). 

 

APATIČNOST 

Zdi se nam, da je otrok otrpnil, da je čustveno prazen in da ničesar ne čuti ob izgubi. 

Otrok se na ta način zaščiti, dokler se mu ne povrnejo moči za soočanje z izgubo (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000, str. 66). 

 

PREPUSTITEV ŽALOVANJU 

V tej fazi se otrok začne prepuščati bolečini in občutkom žalosti. Lahko veliko joče ali 

pa se počuti depresivno. Ta faza je zelo pomembna in potrebna, saj bolečine ne moremo 

ozdraviti brez žalovanja (Borucky, 2004, str. 23). 

 

SPREJETJE 

Zadnja faza je sprejem izgube. Otrok nadaljuje s svojimi dejavnostmi, lahko je še vedno 

žalosten, vendar ne misli veliko na osebo, ki jo je izgubil. Zdi se, kot da bi bilo vse 

normalno (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 66). Otrok »oprosti« pokojniku, ker ga je 

zapustil (Hofer, 2012, str. 133). 

 

Kako se odzvati na sprejetje: 

Otroku naj starši pomagajo, da sprejme načrte za sedanjost in prihodnost, da poišče 

aktivnosti, ki mu ugajajo (Hofer, 2012, str. 133). 

Žalovanje je povezano tudi z različnimi občutki, s katerimi se spoprijema otrok: žalost, 

strah, občutek nemoči, živi spomini, motnje spanja, obujanje spominov na umrlo osebo, 

jeza, občutek krivde, sramu, težave pri učenju, telesne težave, prikrivanje, otopelost itd. 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 68).  
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Vsak mora po tej poti sam, saj ne moremo nikomur odvzeti njegove bolečine. S svojo 

prisotnostjo lahko le sočutno pristopimo, prisluhnemo in pokažemo, da razumemo 

stanje, v katerem se žalujoči nahaja (Van Praagh, 2000, str. 24). Najhuje je obsoditi 

nekoga, da sploh ne žaluje, in misliti, da le mi vemo, kako je biti žalosten. Ne 

predpisujmo in ne vsiljujmo drugim svojega načina žalovanja ali stereotipnih načinov, 

ki morda drugim sploh ne ustrezajo. Splošna nepisana pravila naše družbe so še vedno 

premočno prisotna; od žalujočega se pričakuje, da nosi črnino, redno obiskuje grob, da 

spoštuje umrlega in se ne jezi nanj, in da se še dolgo po izgubi ne sme veseliti in 

smejati. Seveda je vse to dovoljeno, vendar le, če se tako odločimo sami (prav tam). 

 

Tudi pri otrocih je zelo pomembno, da jih spodbujamo k izražanju čustev. Pustiti jim 

moramo čas za premagovanje bolečine in jih razumeti, kajti če jih bo družba priznala in 

podpirala, bodo otroci lažje preboleli izgubo (Akin idr., 2000, str. 9).  
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4 RAZUMEVANJE SMRTI PRI OTROCIH 

 

Razumevanje smrti se s starostjo otroka močno spreminja. Ko se z njim pogovarjamo o 

smrti, je prav, da upoštevamo njegovo starost oz. razvojno stopnjo, to je njegovo raven 

razumevanja, kateri moramo prilagoditi tudi našo razlago. Kako se bo otrok odzival na 

izgubo, pa je povezano predvsem z njegovo starostjo oz. z njegovim razumevanjem 

smrti (Borucky idr., 2004, str. 17).  

 

Stopnja kognitivnega razvoja je torej ključnega pomena pri predstavi otrok o smrti. 

Hofer izhaja iz Piagetove teorije, da je na senzomotorični stopnji pojem povezan z 

ločljivostjo in odsotnostjo. Na predoperativni stopnji se pojavi magično razmišljanje, 

animizem in egocentrizem. Na konkretni stopnji pa se egocentrizem zmanjša in pojavi 

se logično razmišljanje. Pri zadnji stopnji formalnih operacij otrok poda logične vzroke 

za smrt. Smrt mu pomeni končno točko v življenju (Hofer, 2012, str. 13). 

 

Otroci do 5 let 

Otroci, mlajši od pet let, ne razumejo, da je smrt končna. Zanje smrt ni nepovratna in ne 

razumejo, da se s smrtjo prenehajo vse življenjske funkcije (Miller, 2000, str. 50). 

Značilno magično razmišljanje: otrok si predstavlja, da lahko s svojimi kretnjami in 

mislimi vpliva na dogodek in spremeni obstoječe stanje. Otrok misli, da dogodki 

potekajo po določenem redu, takšnem, ki si ga predstavlja on. Na primer: otrok misli, da 

s svojimi črnimi mislimi lahko nekoga ubije. Zato lahko doživi hude travme ali veliko 

krivdo, kadar nekdo umre. Misli, da je odgovoren za smrt. Odrasle osebe morajo otroku 

razložiti, da nikakor ni odgovoren, da nekdo umre (Hofer, 2012, str. 15). 

 

V tej dobi otrok razmišlja o konkretnih pojmih in zato je najbolje, da se zadržimo pri 

abstraktnih pojasnjevanjih, katere lahko otrok razume dobesedno, kot na primer, da je 

mrtva oseba »zaspala«. Otrok bo to razumel dobesedno in se bo bal zaspati. Predšolski 

otrok tudi slabše opiše svoja čustva kakor starejši. Če nam želi sporočiti, da je žalosten, 

bo za opis tega občutja velikokrat ponovil pridevnik, kot npr: »Zelo, zelo, zelo, zelo, 

zelo sem žalosten.« (Dyregrov, 2001, str. 9). 
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Otroci od 5 do 10 let 

Med petim in desetim letom otroci že razumejo, kaj je smrt in kaj pomeni, če je oseba 

umrla. Vedo, da je le-ta nepovratna in da z njo prenehajo vse življenjske funkcije. Okoli 

sedmega leta otroci razumejo smrt kot neizbežno in univerzalno, medtem ko misli na 

njihovo lastno smrt še ne sprejemajo (Dyregrov, 2001, str. 12).  

 

Njihovo mišljenje je še vedno konkretno, tudi vzroke smrti sprejmejo kot konkretne. 

Smrt lahko razumejo kot posledico zunanjih vzrokov, npr. nesreče ali nasilja, ter 

notranjih procesov, kot so bolezen in starost. Začne jih zanimati proces umiranja in 

razpadanja ter vzroki smrti (prav tam).  

 

Otroci so pri tej starosti že empatični, se pravi, da sočustvujejo z nekom, ki je doživel 

izgubo. Otrok lahko dobi veliko razumevanja od vrstnikov, kar je v veliko čustveno 

pomoč, saj tako svoja čustva deli z nekom, ki ga razume (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, 

str. 64). 

 

Otroci od 11 do 14 let 

V tej starosti otroci že razumejo smrt kot nekaj neizogibnega in tudi, da bo to doletelo 

njih. Imajo realistično predstavo o smrti. Pojem »smrt« postane abstrakten in otroci 

lahko bolje razumejo dolgoročne posledice izgube. V tej starosti otroci veliko 

razmišljajo o usodi ter o tem, ali je smrt pravična (Dyregrov, 2001, str. 12).  

 

Če mu umre vrstnik, doživi občutek bojazni, zlasti za svoje življenje. Pomembno je, da 

se otrok zave, da so čustva, ki jih doživlja, normalna in dovoljena. Žalovanje pri tej 

starosti postaja vse bolj podobno žalovanju odraslih (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 

64).  
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5 ČUSTVENE REAKCIJE IN VEDENJE OTROK OB 

SMRTI 

 

Otrokove reakcije ob smrti se močno razlikujejo od reakcij odraslih. Za žalovanje mora 

imeti čas in ni pravila, kako ravnati, tako kot ga ni pri razumevanju smrti in prilagajanju 

nanjo (Miller, 2000, str. 50). Reakcije otrok so lahko različne, vsem pa je skupen 

občutek strahu pred zapuščenostjo. Skrbi jih, da bodo ostali sami (prav tam). Otrok pa 

lahko izraža svojo žalost oz. bolečino tudi s telesnimi težavami. Reakcije so lahko: 

 

• Žalost 

Žalost se kaže z jokom, otrok se osami, opusti zabavne igre, delovne in druge igre, 

spremeni se njegovo vedenje in tudi telesno delovanje (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, 

str. 67). Odrasli moramo biti pozorni in prepoznati otrokovo žalost ter mu jo pomagati 

razumeti (Hofer, 2012, str. 29). 

 

• Strah 

Kot sem že omenila, je strah skupna reakcija žalujočih otrok. Je čustvo, ki mu je 

potrebno posvetiti veliko pozornosti, ker ima velik vpliv ne le na sedanjost, temveč tudi 

na prihodnost otroka. Strah ni prirojen, rodi se le z dispozicijo za strah, ne pa že z 

določenim strahom. Otrok se strahu priuči. Odrasli so pomemben dejavnik, saj otrok 

strah tudi posnema, zato morajo odrasli paziti, kdaj pokažejo strah (Žlebnik, 1975, str. 

279).  

 

Otrok se boji, da bodo tudi drugi v njegovi bližini umrli ali pa da bo umrl on sam. Boji 

se, da se bo ta nesrečni dogodek večkrat ponovil. Kako močno izkazuje strah, je odvisno 

tudi od starosti. Strah lahko pri starejšem otroku povzroči manj zrele oblike vedenja 

(prav tam). Odrasli so ključnega pomena pri premagovanju strahu. Otroku moramo 

razložiti, da vsakdo občuti strah in da je smrt nekaj neznanega, skrivnostnega. Igranje 

smrti pa lahko otroku pomaga, da s tem premaga strahove in da smrt ne bo več tako 

skrivnostna (Hofer, 2012, str. 28).  
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• Jeza 

Jeza se pojavlja tudi pri fazi žalovanja, lahko pa jo umestimo kot reakcijo ob smrti. Je 

čustvo, ki je pogostejše od strahu. Ti dve čustvi sta v obratnem sorazmerju: čim mlajši 

je otrok, več strahu doživlja in manj jeze, ter obratno (Žlebnik, 1975, str. 278).  

Otrok je jezen na osebo, ki ga je zapustila, jezen je, ker je svet nepravičen in nesmiseln. 

Lahko izkaže jezo tudi na druge osebe, ker niso preprečile, da bi se ta dogodek uresničil 

(prav tam).   

 

• Občutek krivde 

Z jezo se pojavlja tudi občutek krivde. Otrok sam sebe krivi za smrt ljubljene osebe. V 

glavi ponavlja svoje vedenje, npr. neubogljivost, s tragičnim dogodkom. Otrok se 

sprašuje, če je ljubljena oseba umrla, ker je bil poreden. Takšna misel zrcali doživljanje 

lastne krivde (prav tam). Otroci, ki se počutijo krive, pa ne morejo oz. ne zmorejo 

stopiti v proces žalovanja. Zato morajo odrasli poskrbeti, da se otrok ne počuti krivega 

za smrt, in mu večkrat razložiti, da nikakor ni odgovoren za smrt (Hofer, 2012, str. 30). 

 

• Občutek sramu 

Otroci se lahko sramujejo okoliščin dogodka, na primer: če je kdo od bližnjih umrl 

zaradi prometne nesreče, ki jo je on skrivil, ali pa od alkohola, drog. Lahko pa se 

sramujejo sami sebe, se pravi svojih sprememb (prav tam). 

 

• Občutek nemoči 

Pri nemoči gre za to, da ima otrok občutek, da je prepuščen tem zlim silam in da ne 

more ničesar storiti, da bi se zaščitil (prav tam). 

 

• Motnje spanja 

Otrok, ki žaluje, ima lahko nočne strahove in hude sanje. Zato se upira spanju, ker mu 

sama beseda »spati, zaspati« pomeni tudi »umreti« (prav tam).  

 

• Čustvena otopelost 

Pri otopelosti gre za to, da se otrok vede, kot da se ni nič zgodilo. Gre za čustveno 

otopelost kot reakcijo na izgubo (prav tam).  
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• Prikrivanje čustev 

Otrok, ki je prizadet, lahko prikrije svoja čustva, gre za maskiranje svoje prizadetosti 

(prav tam). 

 

• Telesne težave 

Bolj ko je otrok mlajši, bolj se njegove duševne stiske izražajo s telesnimi težavami. Te 

se kažejo z bolečinami v trebuhu, z glavoboli, motnjami apetita, pomanjkanjem 

energije, motnjami prebave, srca in ožilja, več prehladi in na druge načine (prav tam).  

 

• Težave pri učenju 

Žalost in izguba vplivata na otrokovo koncentracijo in spomin. Ker se šolski uspeh 

poslabša, to povzroči dodaten stres v otrokovem življenju (prav tam).  
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5.1 SMRT HIŠNEGA LJUBLJENČKA 

 

Smrt hišnega ljubljenčka je pogosto otrokovo prvo srečanje s smrtjo. Otrok izgubi živo 

bitje, ki mu je bilo blizu, s katerim se je igral, mu zaupal skrivnosti ... Pri tem odkrije, 

da pri smrti ne gre samo za odsotnost življenja in truplo, ampak za bolečino, ki jo 

zmoremo premagati šele čez nekaj časa. Otrok se pri smrti hišnega ljubljenčka sooči z 

žalovanjem (Hofer, 2012, str. 102).  

 

Odrasli moramo žalovanje obravnavati resno in spoštljivo, saj je lahko prav tako 

intenzivno, kot če bi umrla ljubljenja oseba. Žalovanje pa lahko starši izkoristijo za 

učenje. Otroku lahko ob tej priložnosti pojasnijo proces umiranja in smrti, ter jim 

povedo, da se njihova žival ne bo vrnila (Miller, 2000, str. 56). Lahko mu pomagajo, da 

izrazi svoja čustva in poudarijo, da vsakdo čuti drugače in da se čustva spreminjajo. 

Nekateri otroci so lahko jezni, ker jih je žival zapustila; v takem primeru naj starši 

otroke poučijo o življenju in smrti in jim razložijo, da se bodo sčasoma počutili bolje in 

bodo zopet srečni (Van Praagh, 2004, str. 227).  

 

Tako Hofer (2012, str. 103) kot Ginott (1970, str. 111) se strinjata, da se otroka ne sme 

obvarovati pred bolečino, ki jo doživlja ob tej izgubi. Starši pa pri tem pogosto delajo 

napake; če npr. umre zlata ribica, hitijo po novo, da otrok ne bi opazil razlike. S tem 

otroke učimo, da izguba ni tako strašna in da sta ljubezen ter zvestoba lahko 

nadomestljivi (prav tam).  

 

Da bi spodbudili otrokovo žalovanje, mu pustimo, da pripravi obred poslavljanja, tudi 

pogreb, če je to mogoče. Otroku lahko damo fotografijo živali in jo skupaj obesimo na 

steno, z otrokom se pogovarjamo o boleči izgubi in se izogibamo temu, da bi odstranili 

mrtvo žival, še preden se otrok lahko od nje poslovi. V nasprotnem primeru bi zanj bilo 

žalovanje še težavnejše, zaupanje med starši in otroci pa manjše (Hofer, 2012, str. 103). 
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5.2 IZKUŠNJA SMRTI BLIŽNJE OSEBE 

 

Otrokov čustveni odziv na smrt osebe je odvisen predvsem od moči čustvene vezi med 

osebo in otrokom. Zato je zelo pomembno, kako bomo otroka pripravili na izkušnjo 

človeške smrti (Hofer, 2012, str. 104).  

 

Preden otrok doživi smrt bližnje osebe, je dobro, da se seznani s smrtjo osebe, ki mu je 

bila sicer znana, ampak ne blizu. Takšen položaj je za otroka manj boleč in se sooči z 

žalovanjem, ki ni tako intenzivno. Zelo je koristno tudi to, da je otrok že obiskal 

pokopališče ali se udeležil kakšnega pogreba. Na takšen način se sooči z vsemi stvarmi, 

ki potekajo, kadar nekdo umre. Dobro je, da se otrok s smrtjo bližnjega sooči v miru. Ni 

potrebno, da je smrt nekaj šokantnega in nevzdržnega. S tem bo otrok sprejel, da se po 

smrti življenje vrne v svoj tok in da je vredno, da ga živimo (prav tam).  

 

Prav tako pa je potrebno otroka vključiti v spremljanje osebe, ki je bolna ali na koncu 

življenja. Če nas zdravniška oskrba obvesti, da je smrt neizogibna, to sporočimo otroku, 

seveda z empatijo in obzirnostjo. Kot pravi Hofer (2012, str. 105), moramo otroku 

omogočiti, da sodeluje pri vseh stopnjah umiranja: bolezni, trpljenju, smrti in žalovanju. 

Otrok s tem začuti, da ga jemljemo resno in ga vključujemo v proces. Če bi otroka 

izključili iz tega procesa, bi se počutil odrinjenega in bi si v svoji domišljiji ustvarjal 

razloge, zakaj je to tako. Vzbudili bi mu občutek krivičnosti (prav tam). 
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5.3 SMRT STARŠEV 

 

Od vseh smrti pusti smrt staršev otroku najhujše posledice. Ne samo, da otrok izgubi 

osebo, ki je odgovorna za ljubezen in vsakodnevno skrb zanj, ampak le-ta pripelje tudi 

do zmanjšanja stabilnosti in preobrata v otrokovem vsakodnevnem življenju (Dyregrov, 

2001, str. 38). 

 

Večina otrok zanika njihovo smrt. Znaki tega obrambnega mehanizma se lahko vidijo 

takoj, ko otroci slišijo novico o smrti – nekateri ne jokajo, ampak se smejijo, spet drugi 

pa začno biti neposredni in praktični, kar izražajo z vprašanji, kot so: »Ali lahko sedaj 

spim v njihovi postelji?« in »Ali lahko nosim njegovo sivo jakno?« Včasih otrok preko 

igre ponavlja dogodek s srečnim koncem in se igra, kot da se ni zgodilo nič. Večkrat 

tudi sanja o ponovnem srečanju z njimi in tako izrazi željo, da bi tudi sam rad umrl, ker 

želi da so ponovno skupaj (prav tam).  

 

Starši so otrokova prva ljubezen, saj se že kot dojenčki obračajo nanje pri svojih 

potrebah in željah. Če umre eden od staršev, je bistvenega pomena, da mu povemo, da 

ni kriv za smrt in da ga bomo še vedno imeli radi, kljub tragičnemu dogodku. Če otrok 

vpraša, kaj se bo zgodilo, če umre tudi drug izmed staršev, mu brez olepševanja 

povemo, da bo živel pri botri, stricu, teti … (Hofer, 2012, str. 107). 

 

Odrasli se moramo zavedati, da je otrok še vedno otrok in mu ne smemo pripisati 

drugačne vloge. Velikokrat se zgodi, da osebe, ki jim je umrl zakonec, otroku pripišejo 

vlogo umrlega in otroci postanejo njihovi zaupniki. To pa ni dobro ne za otroka ne za 

odraslega. Takšni primeri pustijo v otroku psihične posledice, saj se otroci ukvarjajo s 

tolažbo odraslega, namesto da bi se ukvarjali s svojimi čustvi. Da se to ne bi zgodilo, 

moramo otroku po smrti zakonca pustiti, da še vedno igra svojo vlogo (spanje v 

posteljici, igra v sobi, postavljanje vprašanj …) (prav tam).  

 

Otroku moramo pustiti, da obdrži kakšen predmet, ki ga bo spominjal na mrtvo osebo. 

Ne smemo ga zanemariti, moramo si vzeti čas za njega in ohranjati malenkosti, ki jih je 

imel pred smrtjo. Pomembno je, da ohranjamo spomine in jih obujamo. Ne smemo 

prepovedati pogovora o umrlem, temveč spodbujati k vprašanjem in razlagi (prav tam).  
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Resnično pa, kot pravi James Van Praagh (2004, str. 44), nikoli nismo pripravljeni na 

smrt staršev (prav tam). 

 

5.4 SMRT BRATA ALI SESTRE 

 

Otrokove reakcije po smrti brata ali sestre so zelo podobne reakcijam ob smrti staršev, 

vendar so posledice manjše. Smrt otroka bo vplivala na emocionalno ozračje doma. 

Preostali otroci ne samo, da izgubijo soigralca pri igri, ampak za nekaj časa izgubijo 

tudi starševsko pozornost in skrb. Izguba brata ali sestre lahko zaradi žalovanja staršev 

prav tako vpliva na otroke, rojene po njihovi smrti. Pri otroku se lahko začnejo kazati 

občutki krivde, ker želijo rešiti mlajšega brata ali sestro. Ko pa otrok izgubi starejšega 

brata ali sestro, se boji, da bo kmalu tudi sam umrl. Smrt otroka je veliko večje in 

dolgotrajno breme za starše kot za otroka. Starši po navadi krivijo ostale otroke, ker ne 

žalujejo dovolj dolgo; kljub temu, da tega ne pokažejo oz. ne izrečejo direktno, so 

zaradi tega zaskrbljeni (Dyregrov, 2001, str. 44). 

 

Ne odzovejo se na bolečino, ki jo ob smrti doživlja sorojenec. Le-ta pa pogosto doživlja 

žalost, tesnobo, vznemirjenje, jezo, prikrajšanost. Sorojenec pogosto postane črna ovca 

v družini, prevzame vlogo zdravilca in pomaga staršem prebolevati smrt (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000, str. 73).  
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5.5 SMRT DEDKA IN BABICE 

 

Tudi smrt babice ali dedka na otroku pusti močan pečat, saj je otrok velikokrat zelo 

navezan nanju. Reagira lahko z žalostjo in z željo, da bi ju ponovno videl; če so se 

srečevali vsakodnevno, so te reakcije še intenzivnejše. Vendar je ta vrsta žalovanja 

drugačna od smrti staršev ter brata ali sestre. Kadar se smrt zgodi v generaciji babice in 

dedka, je to otroku lažje razumeti, tako emocionalno kot intelektualno, saj smrt razume 

kot posledico starosti. Vendar lahko tudi ta smrt pospeši strah za smrt drugih bližnjih 

oseb (Dyregrov, 2001, str. 49).  

 

Babice in dedki so pri otroku nekaj posebnega, tudi zato, ker jih praviloma ne motijo 

napake in na otroke gledajo drugače. Obdajajo jih s posebno ljubeznijo. Pravimo, da 

otroka razvajajo. Kar želi Van Praagh (2000, str. 63) povedati s tem je, da se babice in 

dedki ne ukvarjajo z vzgojo tako kot starši. Prepričan je, da jih je njihova modrost, ki so 

jo pridobili z leti, naučila, da je pomembna le ljubezen (prav tam). 

 

Veliko primerov je, ko stari starši prevzamejo vlogo roditelja in pri tem se otroku 

podvoji pozornost in ljubezen, saj želijo poskrbeti, da bo otrok imel dovolj ljubezni. V 

tem primeru je smrt dedkov ali babic še težja izkušnja (Van Praagh, 2004, str. 63).  
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5.6 SMRT VRSTNIKA V VRTCU ALI ŠOLI 

 

Smrt otroka prizadene celotno šolo, najbolj pa člane šolskega kolektiva, ki so bili otroku 

blizu (tj. učitelj ali vzgojitelj, sošolci …). Razred oz. skupina ob smrti prehaja podobne 

faze žalovanja kot posameznik. Obredi poslavljanja pa so različni glede na okoliščine in 

situacijo, v kateri se nahaja vrtec. Kot menita A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000, str. 

71), so najpogostejši obredi: polaganje rož na stol, kjer je umrli sedel, slika umrlega 

otroka, otroci pišejo pisma, izrazijo sožalje otroku, naredijo knjigo spominov, zapojejo 

pesem v spomin, razred gre na pogreb in še mnogi drugi (prav tam). 

 

Kadarkoli se zgodi smrt, pričakovana ali ne, je potrebno otroke v vrtcu ali v šoli s tem 

seznaniti. Najbolje je, da vzgojiteljica ali učiteljica organizira sestanek s starši in jih o 

tem obvesti. Smrt otroka največkrat izzove veliko vprašanj in komentarjev, zato je 

ozračje v vrtcu v naslednjih tednih povezano s smrtjo. Ko otroci ponavljajo ista 

vprašanja, jih zanima, ali bodo vedno dobili iste odgovore. Če otroci ne bodo dobili 

konkretnih odgovorov, bodo svojo praznino napolnili s svojo domišljijo in bodo to 

razširili tudi med druge otroke (Dyregrov, 2001, str. 110). 
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6 POMOČ OTROKU OB IZGUBI 

 

Naloga odraslih je, da otroka pripravimo na življenje, zato je dobro, da ga že zgodaj 

začnemo učiti, kako se bo soočil z njim (Klevišar, 1998, str. 119). Torej, da bi se otrok 

soočil s smrtjo, mu morajo smrt predstaviti na realističen način, kot del življenja. 

Narobe je, če odrasli mislimo, da lahko otroka zaščitimo pred izkušnjo smrti. Paziti pa 

je potrebno, da informacije niso boleče, še manj krute. Najbolje je, da je otrok najprej 

seznanjen z naravnim procesom umiranja (Hofer, 2012, str. 95).  

 

Otroku moramo informacijo povedati na stvaren način. Ob razlagi se je najbolje izogniti 

odgovorom, da je »zaspal, šel v lepše kraje itd.«, ker otrok to razume dobesedno (boji se 

zaspati ali pa si zaželi zapustiti ta svet) (Cipot Mal, 2003, str. 11).  

 

Otroka je potrebno poslušati, saj je to najboljša pomoč v krizni situaciji. Skušamo ga 

spodbujati, da bo govoril o svojih občutkih in se z njim pogovarjati. Poslušanje mora 

biti aktivno, odgovarjanje pa jasno, tako da bo otrok uvidel, da sprejmemo njegova 

čustva (Arkin idr., 2000, str. 9). Otroku moramo pomagati, da se počuti varnega. 

Spomnimo ga, da je ljubljen in da bo/je zanj poskrbljeno; otroku pomaga tudi 

»ljubljenček«, plišasta igračka, kajti ta mu daje občutek varnosti, sprejetosti in 

ljubljenosti (Miller, 2000, 54).  

 

Vzdrževati moramo tudi stabilnost v otrokovem svetu; če se sooči s smrtjo, ne smemo 

spreminjati stvari v njegovem svetu, kajti le-te mu nudijo neko sigurnost. Odrasli naj se 

osredotočijo na otrokova občutja tako, da otroku pustijo, da občuti žalost, da se zjoče. 

Otrok naj vidi, da smo tudi odrasli žalostni, zato nikakor ne smemo prikriti naših čustev. 

Najboljša je uporaba lutke, saj se otrok poistoveti z njo. Mogoče bo njej zaupal svoja 

občutja, medtem ko bo to odraslim prekrival (prav tam). 

 

Otroka je potrebno vključevati v proces žalovanja in v vse obrede slovesa. Starši 

pogosto skušamo otroku odvzeti pravico poslavljanja od umrlega, čeprav si otrok želi 

biti zraven pri slovesu. Pri tem mu je potrebno povedati, da je to njegova zadnja 

priložnost, da se poslovi od umrlega (Cipot Mal, 2003, str. 11). 

 



20 

Vse to otroku pomaga, da sprejme stvarnost smrti, obenem pa vidi, da so odrasli naredili 

vse za umrlega in da so se od njega na ustrezen način poslovili. Udeleženost na 

pogrebih daje občutek pripadnosti družini, zavedanje izgube, zmanjševanje občutka 

krivde in občutek podpore (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 70). 

 

Kot meni Cipot Mal (2003, str. 11), moramo otroka vključiti v žalovanje z malenkostmi 

– izbira cvetlic, prižiganje sveče, naj ima svojo rožo na grobu, ki jo neguje (prav tam).  

 

 

6.1 ČESA ODRASLI NE SMEMO NAREDITI 

 

Odrasli naj se ne izognemo pogovorom o smrti, naj ne pričakujemo, da bodo otroci 

razumeli smrt, kljub temu, da jim natančno povemo, kaj to je. Odrasli ne smemo ukazati 

otroku, kako naj se počuti. Pogosto smo odrasli razočarani, če otrok ne žaluje ali pa ne 

joka – ne smemo kritizirati njegovega vedenja. Odrasli naj ne uporabljamo leporečij, 

ker otroka to zmede, ne smemo pustiti, da otrok pomaga pri žalovanju odraslih 

(Borucky idr., 2004, str. 26).  
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7 VLOGA VRTCA IN VZGOJITELJA PRI 

RAZUMEVANJU IN SPREJEMANJU SMRTI 

 

Starši in tudi drugi pedagoški delavci so zaskrbljeni, da ne bi pri pogovoru o smrti 

naredili napake. Dejstvo pa je, da nimajo te navade, da bi smrt sprejeli kot del življenja. 

Današnja družba ne dopušča smrti veliko prostora. Zaradi razvoja medicine je smrt 

manj pogosta v mladosti oz. nastopi kasneje. Kadar nastopi nenadoma, pa jo dojemamo 

kot neuspeh in se skušamo izogniti pogovoru (prav tam). 

 

V zadnjih tridesetih letih je tema smrti postala aktualen predmet poučevanja. Raziskave 

na področju zgodovine, antropologije, sociologije, religijskih študij, psihologije so se 

dopolnjevale in nastala je nova znanost – tanatologija, veda o smrti. Družba ni nikoli v 

zgodovini toliko zatirala smrti, iz nje naredila tabu temo in hkrati porabila toliko 

sredstev za raziskovanje smrti. Vendar, ali so zato sposobni iz tega predmeta 

preučevanja napraviti stvarnost (prav tam)?  

 

Smrt še vedno pogosto ni del šolskega učnega načrta, prav tako pa ni posebej omenjena 

v Kurikulumu za vrtce (1999), z izjemo stavka pri družbi: »Družbena vprašanja niso 

vrednostno nevtralna, temveč se tu srečujemo tudi z etičnimi dilemami, povezanimi z 

distribucijo moči, nasprotji, krivicami, konflikti v naši družbi in svetu, ter s človeškim 

odnosom do življenja in smrti (nasilje, vojne, destruktivnost, revščina itd.)« (prav tam). 

 

E. D. Bahovec in Kodelja (1996, str. 126) sta raziskala, koliko so v vrtcih prisotne 

posebne in tabu teme. Ugotovila sta, da se vzgojiteljice o smrti pogovarjajo le 

priložnostno: ko se srečajo z mrtvo živaljo, ob smrti otrokovega sorodnika, ob 1. 

novembru in v zvezi z vojno na tleh nekdanje Jugoslavije. Tretjina vzgojiteljic pa se o 

smrti z otroki sploh ne pogovarja. Novejša raziskava J. Žitnik (2009) pa kaže, da se 

vzgojiteljice zavedajo, da je smrt del življenja in je ne pojmujejo kot tabu temo, 

priznavajo pa, da jim je o njej težko govoriti, še zlasti najti otrokom primerne besede 

(prav tam).  

 

Vzgojitelji smo velikokrat v stiski, saj naloga, ki jo moramo opraviti na tem področju, ni 

lahka. Kako naj se na primer vede ob otroku, ki mu je umrl eden od staršev? Kako naj 
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se mu pomaga? Včasih jih spravljajo v zadrego tudi otroci, ki nenehno kaj sprašujejo in 

se slej kot prej dotaknejo tudi tabu tem (Klevišar, 1998, str. 121).  

 

Kadar se pojavi vprašanje, pa naj gre za tabu temo ali ne, in ga v tistem trenutku nismo 

pričakovali, se moramo kot vzgojitelji vprašati tri pomembne stvari: Kaj moram vedeti? 

Kaj lahko rečem oz. naredim? in Česa ne smem? Vzgojitelji smo dolžni otroku 

odgovoriti na vprašanje. Odvisno pa je, kako in kaj mu odgovoriti. Vsekakor moramo 

odgovoriti takoj in ne odlašati, prav tako ne smemo odgovora prelagati na druge osebe, 

morda na drugo vzgojiteljico. Kajti, če bi otrok odgovor želel od koga drugega, bi se 

nanj obrnil že na začetku. Zavedati se moramo, da nam otrok zaupa, zato je dobro, da 

mu podamo odgovor, kajti v nasprotnem primeru zamajemo njegovo zaupanje. Kot 

vzgojitelj lahko otroku povemo stvari, ki so objektivne, strokovno podkovane, splošno 

znane in ponujajo različne možnosti. Nikoli ne smemo dajati osebnih sodb o tabu temi 

in s tem izpodbijati otrokove družinske vzgoje (Horvat idr., 2013, str. 11). 

 

Torej, pomoč potrebujejo tudi vzgojitelji. Lahko so teoretično dobro podkovani, vendar 

so stalna strokovna izobraževanja o tovrstnih temah prav tako pomembna, saj lahko 

spregovorijo o svojih izkušnjah. Tako kot starši tudi vzgojitelji vzgajamo s svojim 

zgledom, zato je dobro, da se zavemo, kako reagirati in zakaj. V vrtcu je dovolj 

priložnosti, da vzgojitelji spregovorimo o smrti. Največkrat za to ni potrebno načrtovati 

posebnih ur, ampak je potrebno spremljati, kaj se dogaja v otrokovem življenju 

(Klevišar, 1998, str. 119).  

 

Ravno priporočila Kurikuluma (1999) otroku nudijo možnosti in spodbude za 

opazovanje, raziskovanje in opisovanje (prav tam).  

 

V pomoč vzgojiteljem pri obravnavanju te tematike so zlasti slikanice, leksikoni, 

internet in ne nazadnje pravljice, katere v sebi nosijo pomembna sporočila o življenju. 

Pravljica vsebuje nešteto vrednot in čustev, ki jih doživljamo: ljubezen, poštenje, strah, 

smrt, prevara, žalost, veselje itd. To so vsebine, ki niso nikoli dovolj izrečene (Zalokar 

Divjak, 2002, str. 10). S pomočjo pravljic in otroške literature odrasli in vzgojitelji 

otrokom lažje približajo pojem izgube, smrti in odgovarjajo na vprašanja, ki se porajajo 

v otroških glavah (Borucky idr., 2004, str. 28).  
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Otroka pogosto morijo občutki osamljenosti, strahu in jeze. Teh občutkov pa pogosto ni 

zmožen izraziti z besedami; izrazi jih na posreden način. Svoje strahove pa lahko 

predela s pomočjo junakov v knjigah. Zmanjšujejo mu tudi strah pred smrtjo, saj se 

pravljice velikokrat končajo z »in še vedno živita, če še nista umrla« ali pa »in srečno 

sta živela vse svoje dni« (Zalokar Divjak, 2002, str. 73).  

 

Ravno pravljica otroka seznanja z osnovnimi človeškimi situacijami: rojstvom, smrtjo 

in staranjem. V njej vedno zmaga dobro nasproti zlu in to otrok simbolno odnese naprej 

v življenje, da pod različnimi pritiski ne bo obupal. Danes odrasli skušamo otroku 

predstaviti samo pozitivne izkušnje in ko se znajde pred negativnimi, kot je izguba, je v 

stiski. Otrok pa sprejme in razume vse usodne pojave (prav tam).  

Med iskanjem literature za diplomsko delo sem našla tudi nekaj otroških pravljic in 

slikanic, katere lahko pomagajo vzgojiteljicam in tudi staršem pri odgovarjanju na 

številna otroška vprašanja (priloga 1). 
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EMPIRIČNI DEL                                                                                 

8 PROBLEM RAZISKAVE, CILJI IN HIPOTEZE 

 

8.1 Problem in cilji raziskave 

Govoriti o smrti z otroki ni lahka stvar. Pogosto je smrt tema, ki nas odrasle bega in ob 

kateri se počutimo neprijetno. Naravna in spontana vprašanja, ki jih otrok postavlja, pa 

so pogosto takšna, da nanje ne znamo ali ne zmoremo odgovoriti; lahko se zgodi, da 

lažemo otroku. Vendar nimamo pravice skrivati resnice (Hofer, 2012). 

Med prakso, ki sem jo opravljala v času študija, sem opazila, da vzgojiteljice ne 

posvečajo dovolj pozornosti tabu temam, zlasti kadar govorimo o smrti. Marsikateri se 

zdi smrt še vedno pretežka za otroke in se izogibajo pogovoru o njej. Zato sem v 

diplomskem delu raziskala izkušnje in poučenost vzgojiteljic o smrti in žalovanju.  

 

8.2 Raziskovalne hipoteze 

 

H1 Predpostavljam, da je po mnenju vzgojiteljic smrt danes tabu tema.  

H2 Predpostavljam, da vzgojiteljice teme smrti ne načrtujejo kot ene izmed tem v 

izvedbenem Kurikulumu v oddelku. 

H3 Predpostavljam, da se vzgojiteljice niso posebej formalno ali neformalno 

izobraževale o tej temi.  

H4 Predpostavljam, da vzgojiteljice ne uporabljajo otroške literature, ki seznanja otroke 

s smrtjo in z žalovanjem.  

H5 Predpostavljam, da so se vzgojiteljice že srečale s primerom smrti otroka ali 

njegovega bližnjega.   
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9 METODA DELA 

 

Uporabila sem deskriptivno nakavzalno raziskovalno metodo. Pridobila in analizirala 

sem kvantitativne podatke. 

 

9.1 Uporabljeni instrumentarij 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama 

(glej prilogo 2). Anketni vprašalnik vsebuje 8 vprašanj. 4 vprašanja so zaprtega tipa, 3 

vprašanja so kombiniranega tipa in eno odprtega tipa.  

 

9.2 Opis vzorca 

 

Anketni vprašalnik sem razdelila 33-im diplomiranim vzgojiteljicam, zaposlenim v 

vrtcu Krško. Vrnjenih sem dobila vseh 33 (100 %) vprašalnikov. 

 

9.3 Postopek zbiranja podatkov 

 

V mesecu aprilu 2014 sem vzgojiteljicam v vrtcu Krško in Braslovče osebno razdelila 

anonimen anketni vprašalnik. Teden dni kasneje so mi vrnile rešene anketne vprašalnike 

v zaprtih ovojnicah, s čimer bom zagotovila njihovo anonimnost.  

 

9.4 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke (frekvence, odstotki), ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem 

prikazala v grafih ter interpretirala. 
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10 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

10.1 Smrt kot tabu tema v vrtcu in družbi 

Najprej me je zanimalo, ali vzgojiteljice menijo, da je smrt tabu tema v vrtcih in v 

družbi. 

 

Tabela 1: Mnenje vzgojiteljic o smrti kot tabu temi. 

Odgovori F % 

Da. 17 52 

Ne. 15 45 

Ne vem. 1 3 

 

Dobra polovica vzgojiteljic (52 %) meni, da ja, večina preostalih (45 %) pa da ne. Na 

osnovi teh rezultatov prve hipoteze, da je po mnenju vzgojiteljic smrt tabu tema, ne 

morem sprejeti/potrditi, saj ne velja za večino vzgojiteljic. 

Taki rezultati so me presenetili, saj večina strokovnjakov meni, da je v današnji družbi 

smrt tabu tema. Hofer (2012) pravi, da vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi smrtjo in 

otroki, dokazujejo skrb, da ne bi naredili napak pri pogovoru in pa tudi to, da je več ne 

dojamemo kot del življenja. Družba, v kateri živimo danes, ne dopušča odprtosti do 

smrti. K temu sta pripomogli tudi medicina in higiena, zaradi česar ljudje umirajo 

pozneje kot včasih. 

Nadalje me je zanimalo, ali se vzgojiteljicam smrt zdi primerna tema za predšolske 

otroke. Vse, razen ene vzgojiteljice, menijo, da je tudi smrt del življenja, o kateri 

razmišljajo otroci. Vzgojiteljice se zavedajo, da otroci razmišljajo o smrti in da jih ta 

tema zanima. Poraja pa se mi vprašanje, ali so vzgojiteljice morda mislile na smrt, ki se 

pojavi v otroški igri. Med prakso sem opazila, da se otroci, zlasti starejši, igrajo npr. 

ninje ali spidermane in nekdo v igri umre. Torej otroci ustvarijo priložnost za pogovor o 

smrti. Zanimivo bi bilo izvedeti, ali vzgojiteljice to priložnost izkoristijo in se 

pogovorijo z otroki. 
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10.2 Smrt kot tema kurikuluma  

 

Vzgojiteljice sem spraševala, ali se jim zdi, da Kurikulum za vrtce (1999), po katerem 

delajo javni vrtci, dovolj dobro predstavlja dejavnosti na temo smrti.  

 

Tabela 2: Tema smrti v Kurikulumu  za vrtce. 

Odgovori F % 

Da. 5 16 

Ne. 23 68 

Drugo. 5 16 

 

Večina vzgojiteljic (68 %) je mnenja, da Kurikulum za vrtce (1999) ne predstavlja teme 

smrti dovolj dobro. Nekaj vzgojiteljic se je odločilo za svoj odgovor:   

− da menijo, da Kurikulum mora spodbujati dejavnosti na to temo; 

− da se morajo vzgojiteljice same znajti; 

− da dovoljuje dovolj možnosti oz. da je to omenjeno pri področju narave.  

 

Kot sem že omenila, smrt po mojem mnenju ni dovolj dobro predstavljena v 

Kurikulumu za vrtce (1999), z izjemo stavka v poglavju (prav tam, str. 33) Družba: 

»Družbena vprašanja niso vrednostno nevtralna, temveč se tu srečujemo tudi z etičnimi 

dilemami, povezanimi z distribucijo moči, nasprotji, krivicami, konflikti v naši družbi in 

svetu ter s človeškim odnosom do življenja in smrti (nasilje, vojne, destruktivnost, 

revščina itd.)« (prav tam, str. 33). Na področju Narave je naveden le en cilj, ki omeni 

temo smrti, in sicer: »Otrok spoznava, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.« 

Ker pa Kurikulum za vrtce (1999) zagovarja avtonomnost vzgojiteljev, se moram 

strinjati z vzgojiteljico, ki meni, da se moramo vzgojitelji sami znajti, in če želimo, 

lahko obravnavamo vsako temo na različne načine.  

Zato me je zanimalo, ali so anketirane vzgojiteljice v zadnjem šolskem letu obravnavale 

temo smrti v svojem oddelku.  
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Podatki so v tabeli 3.  

Tabela 3: Obravnava teme smrti v izvedbenem Kurikulumu oddelka. 

Odgovori F % 

Da, vsako leto načrtujem in 

obravnavam dejavnost na to 

temo. 

0 0 

Da, le ob spominu na mrtve. 4 13 

Da, ker se je zgodila taka 

situacija. 

11 33 

Da, otroci so spraševali o 

smrti. 

0 0 

Ne, ni bilo priložnosti. 15  45 

Drugo. 3 9 

 

Skoraj polovica (45 %) vzgojiteljic v šolskem letu ni našla priložnosti, da bi 

obravnavala vsebine, povezane s smrtjo. Očitno niti ob dnevu spomina na mrtve. Le 

manjšina (13 %) obravnava to temo. Tretjina (33 %) se je odzvala, ker jih je k temu 

spodbudila situacija. Zanimivo bi bilo izvedeti, kakšna je bila situacija; ali je otroku kdo 

umrl ali so morda videli kakšno mrtvo žival in je vzgojiteljica v tem videla priložnost za 

pogovor o življenjskem ciklusu.  

Tri vzgojiteljice so podale svoj odgovor, in sicer: 

− otroci so še premajhni (dve vzgojiteljici oddelka 1. starostne skupine); 

− pogovor na to temo se je slučajno zgodil, kljub temu, da tega ni načrtovala. 

 

Ob tem bi bilo dobro izvedeti, kako se je ta pogovor začel in kako se je na to odzvala 

vzgojiteljica. Predvsem me zanima, ali se je v pogovoru znašla in kako je to izpeljala, in 

ali jo je ta situacija privedla k temu, da sedaj načrtuje dejavnosti tudi na to temo.  

Svojo drugo hipotezo, da večina vzgojiteljic teme smrti ne načrtuje, lahko glede na 

dobljene rezultate potrdim. 

Ti rezultati so me presenetili, saj lahko, kljub temu da v Kurikulumu (1999) niso 

posebej navedene dejavnosti na temo smrti, na knjižnih policah najdemo veliko 

priročnikov, ki pomagajo pri sestavljanju dejavnosti na temo žalovanja. Enega izmed 
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priročnikov so napisali Terri Arkin in drugi (2000), z naslovom Pomoč otrokom pri 

spoprijemanju z žalostjo, strahom in jezo. 

 

10.3 Poučenost vzgojiteljic in dostopnost literature na temo smrti 

 

Najprej sem vzgojiteljice vprašala, koliko so po njihovem mnenju strokovno 

»podkovane« o temi smrti.  

 

Tabela 4: Mnenje vzgojiteljic o lastni poučenosti o temi smrti. 

Odgovori F % 

Zelo dobro. 3 9 

Dobro. 12 37 

Srednje. 12 36 

Slabo. 4 12 

Zelo slabo. 2 6 

 

Večina vzgojiteljic (75 %) svoje znanje ocenjuje kot dobro ali srednje dobro. Le tri 

vzgojiteljice so mnenja, da so zelo dobro poučene o tej temi. Slednje bi bilo zanimivo 

povprašati več o tej temi in, ali in kako jo izvajajo z otroki. 

Pomanjkljivost pridobljenih rezultatov je ta, da so vzgojiteljice ocenile same sebe. 

Vprašanje je, kakšni bi bili rezultati, če bi jih ocenjeval nekdo drug.  

Vzgojiteljice so morale navesti tudi razloge za morebitno slabo poučenost. Navedle so:  

− da imajo strah pred govorjenjem o tej temi (4); 

− da ne izbirajo te teme (3); 

− ni bilo priložnosti izobraževati se (1); 

− nelagodna tema (1). 

 

Razloge je navedlo le 9 izmed 18-ih vzgojiteljic, ki so si pripisale bodisi slabo ali zelo 

slabo poučenost. 

Glede na dobljene rezultate svojo tretjo hipotezo, ki pravi, da se vzgojiteljice niso 

formalno ali neformalno izobraževale o tej temi, zavračam. 

Zanimalo me je tudi, ali je v njihovem vrtcu prisotna strokovna oz. otroška literatura na 

temo smrti. Več kot polovica (60 %) je podala nikalen odgovor. 
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Tabela 5: Prisotnost strokovne in otroške literature na temo smrti v vrtcu. 

Odgovori F % 

Ne. 20 60 

Da, imamo otroško 

literaturo. 

8 25 

Da, imamo strokovno 

literaturo. 

5 15 

 

Kot meni Hofer (2012), se tema smrti vedno pogosteje pojavlja v knjigah in knjižnicah. 

Prodajne uspešnice, ki govorijo o smrti kot tudi o spremljanju žalujočih, so na najbolj 

vidnih policah. Kot sem že omenila, je v zadnjih tridesetih letih tema smrti postala tudi 

predmet preučevanja. Zatorej me čudi, da v vrtcih še niso poskrbeli, da bi vsaka 

igralnica oz. vzgojiteljica imela na voljo knjige, ki bi jim bile v pomoč pri 

samoizobraževanju ter poučevanju otrok o smrti.   

Začudil me je tudi delež zastopanosti otroške literature, kajti sama sem med pisanjem 

diplomskega dela našla veliko otroških knjig na temo smrti.  

Nadalje so morale vzgojiteljice navesti naslove otroških del, ki so jih prebrale same ali 

jih obravnavale skupaj z otroki. Njihovi odgovori so bili: 

− jih še nisem (3); 

− Dedka ni več (3); 

− iz Cicidojev (2); 

− Čez veliko reko (1); 

− Stara mama (1); 

− naslova ne vem, ampak jo dobro poznam; mislim, da so jo napisale socialne 

delavke, 3 ali 4 (1); 

− se ne spomnim nobene (1). 

  

Odgovori kažejo, da je le 5 vzgojiteljic znalo navesti naslove literature za otroke na to 

temo. Zatorej lahko četrto hipotezo, da vzgojiteljice ne uporabljajo otroške 

literature na temo smrti, potrdim. 
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10.4 Izkušnje vzgojiteljic s smrtjo pri otrocih v vrtcu 

Zanimalo me je tudi, ali so se vzgojiteljice pri svojem delu že srečale s smrtjo otroka ali 

njegovega bližnjega in kako so v takem primeru ravnale. 

 

Tabela 6: Srečevanje s smrtjo v vrtcu. 

Odgovori F % 

Da, s smrtjo otroka v vrtcu. 1 2 

Da, s smrtjo otroka v 

oddelku. 

0 0 

Da, s smrtjo enega od 

staršev otroka. 

3 9 

Da, s smrtjo brata oz. 

sestre otroka. 

0 0 

Da, s smrtjo drugih 

sorodnikov. 

11 35 

Drugo. 1 2 

Ne, nikoli. 17 50 

 

Odgovori so bili naslednji: 

− zelo preprosto sem jim razložila; 

− pogovorila sem se z mamo, ki je želela, da se posebej o tem ne pogovarjamo; ko 

je fantek omenil, da ga očka gleda z nebes, sem mu to potrdila; 

− prisluhnila sem pripovedovanju otroka o primeru, ki ga je doživel; 

− pogovor o smrti starih staršev ... naraven ciklus v naravi; 

− presodila sem, da ni bil pravi čas za to temo; 

− pogovor, prebiranje zgodbice; 

− pogovor, zgodba na to temo; 

− o tem smo se odkrito pogovarjali - otroci nimajo predsodkov in zahtevajo 

konkretne odgovore, zato se je z njimi potrebno pogovarjati odkrito; 

− zgodilo se je pred 31 leti - otrokom smo povedali, da je deklica umrla in na njim 

primeren način odgovarjali na njihova vprašanja; 

− otrok je bil star 1 leto in pol in ko mu je umrla mama, smo se mi pogovarjali o 

družini, družinskih članih. Otroci so v vrtec prinesli družinske fotografije, da so 
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prepoznavali sebe in člane svoje družine in tudi pripovedovali o njih. Tudi 

deček, ki mu je umrla mama, je prinesel fotografijo in nam pokazal mamo 

(nismo pa kaj več govorili o tem, kje je mama, saj tudi deček še ni veliko 

govoril). 

 

Menim, da je vzgojiteljica v zadnjem primeru reagirala prav z vidika, da je otrok 

prinesel sliko mame. Vendar bi se ob tej priložnosti lahko pogovorila z otroki, kje je 

njegova mama in kako poteka življenjski cikel, ter prebrala kakšno pravljico na to temo. 

Saj, kot sem že omenila, s pomočjo pravljic in otroške literature vzgojitelji otrokom 

lažje približamo pojem izgube, smrti in odgovarjamo na vprašanja, ki se porajajo v 

otroških glavah (Borucky idr., 2004, str. 28). Kot vzgojiteljica bi se lahko zavedala, da 

otroka lahko mučijo občutki strahu ali jeze, zato bi s pomočjo pravljice ali z umetnostjo 

omogočila, da se izrazi ne le z besedami, ampak na posreden način.  

 

Peto hipotezo, da se vzgojiteljice niso srečale s primerom smrti v vrtcu, zavračam, 

saj je polovica vzgojiteljic v vzorcu doživela tak primer. 
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11 ZAKLJUČEK 

 

Namen raziskovalne naloge je bil ugotoviti, ali je smrt v vrtcu »tabu tema«, o kateri 

neradi govorimo oz. se je izogibamo. Želela sem izvedeti, ali se zdi vzgojiteljicam 

primerno, da se s predšolskimi otroki pogovarjamo o smrti, kako so poučene o tej temi, 

in ali po njihovem mnenju Kurikulum za vrtce (1999) dovolj dobro predstavlja 

dejavnosti, povezane s to temo. Zanimalo me je tudi, ali so se pri svojem delu že srečale 

s primerom smrti in če so se, kako so ravnale. V raziskavo je bilo vključenih 33 

diplomiranih vzgojiteljic.    

Z analizo ankete sem prišla do nekaterih zanimivih ugotovitev. Zlasti se mi zdi 

zanimivo to, da je kar velika večina (45 % ) vzgojiteljic mnenja, da smrt ni tabu tema v 

vrtcu in družbi, kljub temu pa še vedno ne načrtujejo oz. niso našle priložnosti za 

načrtovanje dejavnosti, povezanih s temo smrti. Več kot polovica vzgojiteljic (68 %) je 

istega mnenja, kot sem sama, da naš nacionalni dokument, Kurikulum za vrtce (1999), 

ne spodbuja dejavnosti na omenjeno temo. Pri preučevanju le-tega sem našla le en cilj 

na področju Narave, ki omenja smrt, in kot že rečeno, dva stavka na področju Družbe. 

Svoje znanje o temi smrti vzgojiteljice relativno visoko ocenjujejo, saj se je kar tretjina 

vzgojiteljic ocenila kot dobro poučena. Kar pa je v nasprotju s tem, da večinoma nimajo 

oz. ne poznajo otroške literature na to temo.  

Bolj reprezentativne rezultate bi dobila, če bi v raziskovanju sodelovalo več vzgojiteljic 

iz različnih krajev, morda tudi pomočnic vzgojiteljic, da bi izrazile svoj vidik ali pa 

ocenile delo in dejavnosti sodelavk vzgojiteljic. Nekatere vzgojiteljice so vprašalnik 

tudi pomanjkljivo rešile. Menim, da gre predvsem za pomanjkljivo znanje, ki ga imajo o 

smrti in nelagodje, ki ga večina občuti, ko omenimo smrt. Lahko bi podrobno raziskala, 

kako in na kakšen način so se spopadale vzgojiteljice v situaciji, ko so se v vrtcu srečale 

s situacijo smrti. Boljši vpogled bi dobila, če bi namesto vprašalnika uporabila 

intervjuje z vzgojitelji, da bi mi opisali dejavnosti in reakcije otrok/a. 

Kljub temu, da vrtci omogočajo veliko formalnega izobraževanja, pa ga zgleda ne na 

temo smrti. Tudi izobraževanje na fakulteti nas zelo malo uči in usmerja v takšno delo. 

Malo je poudarka na tabu temah. 

Res pa je, da se vzgojiteljice lahko same izobražujejo preko različnih knjig, ki jih 

ponuja knjižnica in internetnih virov, zato sem mnenja, da bi vrtci lahko vključili več 

strokovne literature na temo smrti in s tem pripomogli k samoizobraževanju vzgojiteljic. 
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S tem bi zmanjšali nelagodje in strah pred smrtjo. Raziskava mi je dala pobudo, da se 

bom pri nadaljnjem delu z otroki bolj trudila predstaviti to temo in o njej spregovorila 

brez zadržkov. 
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PRILOGA 1: literatura o smrti  

 

• JAZBEČEVA DARILA V SLOVO, Suzan Varley 

 

Slika 1.1: Jazbečeva darila v slovo – naslovna stran 

 

• SARINA VRBA, Friderich Recknagle, Maja Dusikova 

 

Slika 1.2: Sarina vrba – naslovna stran 
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• STARA MAMA, Franc Hubner, Kristen Hocker 

 

Slika 1.3:  Stara mama – naslovna stran 

 

 

• DEDKA NI VEČ, Ann De Bude, RIen Broere 

 

Slika 1.4: Dedka ni več – naslovna stran 
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• ZAKAJ JE BIL ROŽNATI SLONČEK ŽALOSTEN IN KAKO JE SPET 

POSTAL SREČEN, Monika Weitze, Eric Battut 

 

Slika 1.5: Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal srečen – naslovna 

stran 

 

• ANICA IN ZAJČEK, Desa Muck, Ana Košir 

 

Slika 1.6: Anica in zajček – naslovna stran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

• DEKLICA Z VŽIGALICAMI, Hans C. Andersen 

 

Slika 1.7:  Deklica z vžigalicami – naslovna stran 

 

 

• SPREGOVORIMO KADAR KDO UMERE, Sarah Levete 

 

Slika 1.8: Kadar kdo umre – naslovna stran 
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PRILOGA 2: anketni vprašalnik 

 

Spoštovane vzgojiteljice! 

Sem Laura Šturbej, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska 

vzgoja. Na Vas se obračam s prošnjo za pomoč pri pisanju diplomskega dela z 

naslovom »Otrokovo razumevanje smrti in vzgoja v vrtcu«.  

Prosim Vas, da anketni vprašalnik, ki je anonimen, izpolnite čim bolj iskreno, kajti le 

tako bom prišla do zanesljivih rezultatov. Vaše odgovore bom uporabila izključno za 

izdelavo raziskovalnega dela diplomskega dela.  

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem! 

                                                                                                         Laura Šturbej 

 

Vaše letne delovne izkušnje v vrtcu:________let 

 

 

1. Ali menite, da je v naši družbi tema smrti »tabu tema«, tj. tema o kateri ne radi 

govorimo oz. se je izogibamo? 

a) Da.  

b) Ne. 

c) Ne vem. 

 

2. Ali menite, da je za predšolske otroke primerno, da se z njimi pogovarjamo o 

smrti? 

a) Ne, ker predšolski otroci smrti ne razumejo. 

b) Da, tudi smrt je del življenja, o kateri razmišljajo otroci. 

c) Drugo:_______________________________________________. 

 

 

3. Ali ste v tem šolskem letu obravnavali vsebino, na temo smrti? (Lahko izberete 

več odgovorov) 

a) Da, redno-načrtujem in obravnavam dejavnosti na to temo. 

b) Da, ob dnevu spominov na mrtve. 
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c) Da, če se je zgodila taka situacija (npr. smrt sorodnika otroka, videli smo mrtvo 

žival ipd…). 

d) Da, ko so otroci spraševali o smrti. 

e) Ne, ni bilo priložnosti. 

f) Drugo______________________________________________________ 

 

4. Koliko ste po vašem mnenju poučeni o tej temi (1 pomeni zelo slabo, 5 pomeni 

zelo dobro) 

 

                   1                   2                3                4                     5 

 

Če ste slabo poučeni, kaj menite da je razlog:________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Ali menite, da Kurikulum za vrtce spodbuja oz. dovolj dobro predstavlja 

dejavnosti povezane s smrtjo? 

a) Da. 

b) Ne. 

c) Drugo:________________________________________________. 

 

6. Ali ste se pri vašem delu že srečali s primerom smrti? (Lahko izberete več 

odgovorov) 

a) Da, s smrtjo otroka v vrtcu. 

b) Da, s smrtjo otroka v oddelku. 

c) Da, s smrtjo enega od staršev otroka v oddelku. 

d) Da, s smrtjo brata oz. sestre otroka v oddelku. 

e) Da, s smrtjo starih staršev ali drugega sorodnika otroka v oddelku. 

f) Ne, nikoli. 
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7. Če ste se srečali s primerom smrti, ki je zadevala otroke v vašem oddelku ali 

vrtcu, vas prosim, da opišete, kako ste ravnali. Ste otrokom povedali, kaj se je 

zgodilo, ste se z njimi pogovarjali o smrti, odgovarjali na njihova vprašanja ali 

ste morda presodili, da je bolje, da otroke zaščitite pred nečim, česar še ne 

razumejo in o tem ne govorite …? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

 

8. Ali imate v vrtcu oz. oddelku literaturo o tej temi? (lahko izberete več 

odgovorov) 

a) Da, imamo strokovno literaturo. 

b) Da, imamo otroško literaturo. 

c) Ne. 

 

Navedite strokovno oz. otroško literaturo na temo smrti, ki ste jo prebrali sami oz. 

obravnavali z otroki v vrtcu: 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


