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Zahvala 
 

Afriški pregovor pravi It takes a village to raise a child – da bi vzgojili otroka, je potrebna 

cela vas – in tudi za to, da je tale diplomska naloga uspešno odrasla, je zaslužnih cel kup ljudi. 

Srčna in iskrena hvala: 

 Mentorici in somentorici, ki sta potrpežljivo prenašali moje pozno oddajanje gradiva 

in poskrbeli, da je naloga takšna, kot mora biti. 

 Staršema otroka, ki sem ga obravnavala v študiji primera, ki sta bila izjemno odprta in 

pripravljena na sodelovanje ter sta mi v pogovoru povedala marsikaj zanimivega. 

 Vzgojiteljici in pomočnici vzgojiteljice v skupini omenjenega otroka, ki sta me takoj 

sprejeli medse. V skupini sem preživela mnogo čudovitih trenutkov in z veseljem jo 

bom še kdaj obiskala. 

 Jasni za vso podporo, pomoč in poslan material. 

 Vsem zaposlenim in prostovoljcem pri društvu ELA, ki so mi omogočili, da sem 

diplomo dokončala sredi Malavija. Tawonga! 

 In ne nazadnje moji družini: mami in očetu za strokovno in čustveno podporo ter 

bratu, ki je nase prevzel sprehajanje psa, kadar sem se zaprla v sobo in besno tipkala.  



  



POVZETEK 

 

V svojem diplomskem delu sem se ukvarjala s kognitivnimi, socialnimi in emocionalnimi 

značilnostmi in potrebami (potencialno) nadarjenih predšolskih otrok. V teoretičnem delu sem 

najprej opisala nekaj razvojnih značilnosti predšolskih otrok ter opredelila pojem nadarjenosti. 

Nato sem podrobneje opisala značilnosti in potrebe nadarjenih otrok na vsakem od izbranih 

treh razvojnih področij. Opisala sem tudi, kako lahko prepoznamo nadarjene otroke v vrtcu ter 

kakšne so možne oblike dela z njimi. Raziskala sem, kakšno je stanje na področju dela z 

nadarjenimi v slovenskih vrtcih, kaj o tem menijo vzgojiteljice in kateri programi se izvajajo. 

Teoretični del sem zaključila s pregledom možnosti zaposlitve socialnih pedagogov v vrtcih 

in specifičnih kompetenc socialnih pedagogov, ki jim lahko pomagajo pri delu z nadarjenimi. 

 

Za potrebe empiričnega dela sem izvedla študijo primera potencialno nadarjenega otroka v 

vrtcu, v okviru katere sem opravila opazovanje otroka in dva intervjuja, enega z njegovo 

vzgojiteljico, enega pa z njegovimi starši. Na osnovi tako pridobljenih podatkov sem 

ugotavljala, kakšne so kognitivne, socialne in emocionalne značilnosti in potrebe konkretnega 

otroka ter kako je za te potrebe v vrtcu poskrbljeno. Ugotovila sem, da fantek kaže izrazito 

potrebo po stiku z odraslimi na vseh treh področjih razvoja, hkrati pa potrebuje še nekaj 

podpore na socialnem in emocionalnem področju. Izvedela sem tudi, da sta starša zadovoljna 

z delom v otrokovi skupini, vzgojiteljica pa meni, da otrok zagotovo kaže potrebo po nekem 

dodatnem delu. 

 

V sklepu sem povzela ugotovitve, do katerih sem prišla, in na podlagi tega oblikovala predlog 

za delo socialnega pedagoga z obravnavanim otrokom in širše s populacijo potencialno 

nadarjenih predšolskih otrok. 

 

Ključne besede: nadarjen otrok, predšolsko obdobje, otrokove potrebe, kognitivni razvoj, 

socialni razvoj, emocionalni razvoj 

 

  



ABSTRACT 

 

My thesis deals with cognitive, social and emotional characteristics and needs of (potentially) 

gifted pre-school children. In the theoretical part, I first described some developmental 

characteristics of pre-school children and defined the concept of giftedness. Then I described 

the characteristics and needs of gifted children in each of three chosen areas of development 

in more detail. I also described how to recognise gifted children in kindergarten and what are 

some possible ways of working with them. I researched the state of provision for potentially 

gifted children in Slovenian kindergartens as well as the preschool teachers’ attitudes towards 

this topic, and which programs have been carried out. Finally, I concluded the theoretical part 

with an overview of options for social pedagogues’ employment in kindergartens and specific 

competences of social pedagogues that can aid them when working with gifted children. 

 

For the empirical part, I carried out a case study of a potentially gifted child in kindergarten, 

during which I conducted an observation of the child and two interviews, one with his teacher 

and one with his parents. Based on these results, I determined the cognitive, social and 

emotional characteristics and needs of this particular child and assessed how these needs are 

taken care of in the kindergarten. I discovered that the boy shows an explicit need for contact 

with adults in all three areas of development, but at the same time needs some support in the 

social and emotional areas. I also learned that his parents are happy with the work that’s being 

done in his kindergarten group, while the teacher believes that the child definitely shows a 

need for additional work. 

 

In the conclusion, I summarised my findings and used them to form a suggestion for how a 

social pedagogue could work with the child in question as well as with the general population 

of potentially gifted preschool children. 

 

Keywords: gifted child, pre-school time, a child’s needs, cognitive development, social 

development, emotional development 
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1 UVOD 

 

O nadarjenih otrocih se govori in piše že več desetletij, pa imamo včasih še vedno občutek, da 

ne vemo točno, kaj bi z njimi počeli. Pri nas to še posebej velja za (potencialno) nadarjene 

otroke v vrtcih, kjer se zaradi neurejene zakonske podlage in pomanjkanja strokovnega 

izobraževanja med pedagoškimi delavci pojavlja precejšnja zmeda. Odgovornost za 

izobraževanje vzgojiteljic in oblikovanje programa za delo z nadarjenimi zaenkrat leži 

izključno na posamičnih vrtcih. Tudi če vzgojiteljice znajo prepoznati nadarjenega otroka, se 

tako lahko pojavi problem, ko pride do zadovoljitve njegovih potreb. 

 

Prav tako je nadarjenost tema, ki se je tekom študija socialne pedagogike pri obveznih 

predmetih dotaknemo le občasno, o nadarjenih v predšolskem obdobju pa sploh ne govorimo. 

A socialni pedagogi se zaposlujejo tudi v vrtcih in obstaja realna možnost, da se bodo tam kot 

svetovalni delavci srečali tudi z nadarjenimi otroki. Kot bodočo socialno pedagoginjo pa me 

seveda najbolj zanima, kakšno mesto ima ta profil strokovnjaka pri delu z nadarjenimi v 

predšolskem obdobju. 

 

Problemi lahko nastanejo tudi zato, ker so nadarjeni otroci izjemno heterogena skupina in je 

težko oblikovati seznam lastnosti in potreb, za katerega bi lahko rekli, da velja za prav 

vsakega nadarjenega otroka. Zaradi tega ne moremo oblikovati nekega programa, ki bi se ga 

lahko držali pri delu z vsemi nadarjenimi, kar prav tako otežuje možnost za vzpostavitev 

nekega sistema za delo z nadarjenimi v predšolskem obdobju. 

 

Tako sem se odločila, da v svojem diplomskem delu ne bom poskušala najti neke 

vseobsegajoče rešitve, niti se ne bom ukvarjala z znanjem oziroma mnenji pedagoških 

delavcev, ki so bila v zadnjem času večkrat raziskana. Namesto tega sem se osredotočila na 

enega samega otroka in ga preko študije primera poskušala čim bolj podrobno spoznati ter 

osvetliti njegove specifične lastnosti in potrebe, z namenom, da bi ob koncu na osnovi 

pridobljenih spoznanj lahko oblikovala pedagoške smernice za nadaljnje delo z njim. 
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 RAZVOJNE ZNAČILNOSTI PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Otroci, ki obiskujejo vrtec v Sloveniji, so razvrščeni v dve starostni skupini oziroma razvojni 

obdobji: dojenček in malček, kar je obdobje od rojstva do tretjega leta, in zgodnje otroštvo, ki 

ga opredeljujemo kot starost od tretjega do šestega leta. V obdobju predšolskega otroka 

poteka intenziven razvoj na naslednjih področjih (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009): 

 telesnem: vključuje telesne spremembe, razvoj zaznavnih in gibalnih sposobnosti in 

spretnosti; 

 spoznavnem: vsebuje vse spremembe v intelektualnih (višjih mentalnih) procesih; 

 emocionalnem: predstavlja spremembe v doživljanju, izražanju, uravnavanju čustev, 

enkratnih načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje; 

 socialnem: nanaša se na razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih 

spretnosti, socialnega razumevanja, moralnih vidikov vedenja. 

 

Obdobje dojenčka in malčka sestoji iz dveh podobdobij: obdobje dojenčka, ki traja od rojstva 

do prvega leta starosti, in obdobje malčka, ki traja od drugega do dopolnjenega tretjega leta. 

Za dojenčke so značilne visoka stopnja odvisnosti od drugih oseb ter dobro razvite senzorne 

in zaznavne sposobnosti. Tako telesni kot intelektualni razvoj sta v celotnem triletnem 

obdobju izjemno hitra. V prvem letu starosti opazimo razvoj samozavedanja, v drugem in 

tretjem letu pa hiter razvoj govora, relativne samostojnosti in zanimanja za vrstnike (prav 

tam). 

 

V zgodnjem otroštvu otrok postaja vse bolj samostojen v smislu skrbi za sebe in sposobnosti 

toleriranja ločitve od staršev. V socialnih stikih zanj postajajo pomembne odrasle osebe zunaj 

družinskega okolja in vrstniki. Značilno je tudi veliko povečanje igralne dejavnosti, 

razširjanje razvoja simbolnih funkcij in domišljije. Spoznavni razvoj je v tem obdobju hiter, 

otrokovo mišljenje pa v precejšnji meri obvladuje zaznava in omejuje pomanjkanje izkušenj, 

zato v njem prepoznamo določeno specifičnost, nelogičnost. V otrokovem razumevanju 

socialnega sveta in socialnem vedenju opazimo precej egocentrizma, čeprav manj, kot je to 

veljalo včasih (prav tam). 
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Na vedenje predšolskega otroka bolj vplivajo njegova čustva kot njegov razum. Razvijati 

moramo otrokova prijetna in pomirjujoča čustva, hkrati pa ga učiti obvladovanja svojih 

čustev. Na področju socialnega razvoja pa se pri predšolskih otrocih močno kaže vpliv 

vrstnikov, predvsem preko igre, v kateri otrok prevzema različne vloge (Benkovič, 2011). 

 

Tisti predšolski otroci, ki obiskujejo vrtec, v njem večinoma preživijo večji del dneva. Zato je 

pomembno, da se zavedamo, kako močan vpliv imajo strokovni delavci v vrtcu na celoten 

razvoj otroka, še posebej pa na razvoj socialnih in emocionalnih kompetenc (Logar, 2011). 

 

2.2 KDO SO NADARJENI OTROCI? 

 

Težko je govoriti o splošni definiciji nadarjenosti, saj ne gre za homogeno skupino, ampak se 

nadarjenost kaže v različnih oblikah in obsegih. »Vsaka definicija je že po naravi 

posploševanje, saj je vsaj otrok svoja zgodba« (George, 1997, str. 18). George izpostavi tudi 

množico izrazov za nadarjene, ki krožijo po svetu, kot so na primer talentiran, sposoben, 

izjemen, izstopajoč, … Iz teh razlogov učiteljem predlaga, naj si vsak oblikuje lastno delovno 

definicijo nadarjenosti. 

 

Dobro poznan je tudi Renzullijev model, ki nadarjenost opredeli kot interakcijo med 

nadpovprečno sposobnostjo, kreativnostjo in predanostjo nalogi oziroma motivacijo 

(Renzulli, 1978). 

 

V Sloveniji so se ob pripravi Koncepta: Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni 

osnovni šoli (1999, v nadaljevanju: Koncept OŠ) oprli na definicijo, ki je zapisana v 

ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih iz leta 1978. Po njej so nadarjeni ali talentirani 

»tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli 

pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično 

akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju, in ki poleg rednega šolskega programa 

potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti« (Koncept OŠ, 1999, str. 4). V Beli 

knjigi o vzgoji in izobraževanju (2011) pa je zapisano, da se nadpovprečnost ocenjuje glede 

na dosežke teh učencev na intelektualnem, ustvarjalnem, učnem, umetniškem in telesno-

gibalnem oziroma športnem področju. 
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Juriševič (2012) na podlagi pregleda modelov nadarjenosti, ki so se razvijali skozi zgodovino 

raziskovanja tega koncepta, sklene, da »je nadarjenost kompleksen, razvojno dinamičen in 

kontekstno pogojen fenomen, ki je rezultat interaktivnega delovanja bioloških, psiholoških, 

pedagoških in psiho-socialnih dejavnikov ter v najširšem pomenu predstavlja izjemne 

človeške potenciale oziroma dosežke« (Juriševič, 2012, str. 31). 

 

2.3 ZNAČILNOSTI IN POTREBE NADARJENIH OTROK 

 

Še enkrat je smiselno poudariti, da zaradi heterogenosti skupine nadarjenih ne moremo 

govoriti o nekem skupku značilnosti in potreb, ki bi jih lahko pripisali prav vsakemu 

nadarjenemu otroku. Potrebe nadarjenih otrok so v veliki meri enake potrebam ostalih otrok. 

Webb in Kleine (1993, v Webb, 1994) poudarjata, da gredo nadarjeni otroci skozi enake 

razvojne stopnje kot vsi drugi otroci, le da se le-te pri njih pogosto pojavijo oziroma začenjajo 

bolj zgodaj. Kljub temu pa lahko identificiramo nekatere značilnosti in potrebe, ki se pri 

nadarjenih pojavljajo bolj pogosto. 

 

2.3.1 Kognitivne značilnosti in potrebe nadarjenih otrok 

 

Koncept OŠ (1999) navaja nekaj tipičnih lastnosti, ki jih lahko najdemo pri nadarjenih 

otrocih. Na miselno-spoznavnem področju so to razvito divergentno mišljenje, razvito logično 

mišljenje, nenavadna domišljija, natančnost opazovanja, dober spomin in smisel za humor. Na 

učno-storilnostnem področju so te lastnosti široka razgledanost, visoka učna uspešnost, 

bogato besedišče, hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti in pa motorična 

spretnost in vzdržljivost. Na področju motivacije pa nadarjeni kažejo visoke aspiracije in 

potrebo po doseganju odličnosti, radovednost, raznolike in močno izražene interese, vztrajnost 

pri reševanju nalog, visoko storilnostno motivacijo in uživanje v dosežkih. 

 

Glogovec in Žagar (1990) opišeta lastnosti, ki so najboljši pokazatelj nadarjenosti pri otrocih 

od 2. do 6. leta. Na kognitivnem nivoju so to: 

 zelo razvite jezikovne sposobnosti; 

 mnogi nadarjeni otroci znajo brati že pred vstopom v šolo; 

 široka razgledanost, zmožnost duhovitega in domiselnega kombiniranja informacij; 

 dojemajo odnose vzrok-posledica in uvidijo bistvo, razumejo odnose med predmeti 

(dolg-kratek, zgoraj-spodaj, levo-desno); 
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 so dobri in hitri opazovalci; 

 so zelo radovedni; 

 imajo dober spomin; 

 so zelo samostojni; 

 imajo izreden smisel za humor. 

 

Potential Plus UK, angleško društvo, ki se že od leta 1967 ukvarja s podporo nadarjenim 

otrokom in njihovim družinam, prav tako izpostavlja lastnosti, kot so hitro učenje, širok 

besedni zaklad, odličen spomin, sposobnost argumentiranja, radovednost, smisel za humor, 

dobra sposobnost opazovanja, bujna domišljija, raznolikost interesov in tako naprej (Potential 

Plus UK, PA102, 2012). 

 

Robinson in Clinkenbeard (2008, v Juriševič, 2012) ugotavljata, da se nadarjeni otroci na 

kognitivnem področju od svojih vrstnikov razlikujejo predvsem v stopnji kognitivnih 

procesov, ki je pri nadarjenih višja, in ne v vrsti. Lahko bi torej rekli, da spoznavni razvoj 

nadarjenih otrok najbolj zaznamujejo besede, kot so prej, hitreje, bolje, več. Avtorici 

Cvetković-Lay in Sekulić Majurec (1998) izpostavljata še, da nadarjeni otroci že zgodaj 

izkazujejo specifične interese za neko področje, veliko usmerjenost k cilju in veliko energije 

za delo. 

 

Takšen pospešen razvoj s seboj prinaša tudi določene potrebe. V svoji žeji po znanju 

nadarjeni otroci postavljajo veliko vprašanj; pomembno je, da teh ne ignoriramo, temveč 

nanje vedno poskušamo odgovoriti. Če odgovora v tistem trenutku ne poznamo, lahko 

vprašanje "prihranimo za pozneje" in poiščemo vire, ki nam bodo ponudili odgovor. 

Omogočimo otroku, da stvari, ki ga zanimajo, doživi na nek globlji način (branje različnih 

knjig, raziskovanje po internetu, obisk muzejev ali galerij, diskusija z drugimi). Pomembno je 

tudi spodbujati njihovo sposobnost razmišljanja na višjem nivoju (Potential Plus UK, PA103, 

2012). 

 

Cvetković-Lay in Sekulić Majurec (1998) omenjata nekaj osnovnih potreb nadarjenih otrok v 

vzgojno-izobraževalnem procesu, med katerimi najdemo tudi potrebe na kognitivnem 

področju. 
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 Potreba po delu v obogatenih in razširjenih vzgojno-izobraževalnih programih, ki 

omogočajo individualizacijo načina dela in diferenciacijo vsebine dela. Posebej 

pomembno je to delo osmisliti tako, da pripomore k razvoju miselnih veščin. 

 Potreba po neodvisnosti pri učenju. To potrebo imajo vsi otroci, predvsem v 

predšolskem obdobju, a je pri nadarjenih še posebej izražena. Za njih je treba 

pripraviti posebne aktivnosti in vsebine, ki jih bodo lahko zadovoljile. 

 Potreba po izzivih vse do točke možne napake. Nadarjeni pogosto z lahkoto in brez 

posebnih naporov rešujejo zastavljene naloge, zato se lahko zgodi, da se naučijo z 

lahkoto priti do uspeha in se izogibajo situacijam, v katerih bi se lahko zmotili ali 

doživeli neuspeh. Z dodatnimi, težjimi nalogami, ki jim predstavljajo večji izziv, lahko 

še naprej razvijajo svoje sposobnosti.  

o Tudi pri Potential Plus UK (PA103, 2012) posebej izpostavijo, da je 

pomembno, da se nadarjeni otroci srečajo tudi z neuspehom in razvijejo 

strategije za soočanje z njim. 

 Potreba po širokem programu, ki spodbuja celostni razvoj otroka. Nadarjeni pogosto 

že zgodaj začnejo razvijati specifične interese, v katere so sposobni vložiti veliko časa 

in energije, a če bi jim dopustili tako zgodnjo "specializacijo", bi to lahko ogrozilo 

razvoj njihovih ostalih sposobnosti. Zato je pomembno nadarjenemu otroku omogočiti 

odkrivanje in razvijanje vseh njegovih potencialov. 

 

Pomembno je podpirati veselje in interes nadarjenih otrok do odkrivanja, pokazati, da cenimo 

izvirnost njihovih idej, podpirati in spodbujati njihova posebna zanimanja in jim omogočiti 

dostop do potrebnih virov informacij (Glogovec in Žagar, 1990). Nadarjeni otroci imajo zelo 

radi izzive; Cvetković-Lay (2010) opiše prigodo iz delavnice za nadarjene, kjer jo je deklica, 

stara štiri leta in pol, vsakič opomnila, naj ji ne pozabi dati težkih nalog. 

 

2.3.2 Socialne značilnosti in potrebe nadarjenih otrok 

 

V Konceptu OŠ (1999) so kot značilnosti nadarjenih na socialnem področju omenjeni 

nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost, neodvisnost in samostojnost, sposobnost 

vodenja in vplivanja na druge ter izrazit smisel za organizacijo. Nekatere socialne lastnosti in 

potrebe nadarjenih ter probleme, ki se zaradi tega lahko pojavijo, predstavi tudi Clark (1983, v 

Cvetković-Lay, 2002a). 
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Tabela 1: Socialne lastnosti in potrebe nadarjenih otrok (Clark, 1983, v Cvetković-Lay, 

2002a) 

Lastnost Z njo povezane potrebe Možni problemi 

Močna potreba po 

samopotrjevanju. 

Spodbujanje divergentnega 

obnašanja in izraženih 

interesov, pomoč pri 

razumevanju njihovih potreb 

po samopotrjevanju. 

Frustracija, če se ne 

uresničijo želje, in možna 

izguba nerealiziranega 

talenta. 

Izražene spoznavne in 

emocionalne kapacitete za 

razumevanje in reševanje 

socialnih problemov. 

Izpostavljenost socialnim 

problemom in razumevanju 

njihove kompleksnosti, kakor 

tudi konceptualnim okvirom 

za reševanje takih 

problemov. 

Tendenca, da pridejo do 

hitrih rešitev, ne glede na 

kompleksnost problema. 

Vodenje. 

Možnost razumevanja zahtev 

vloge vodje in usvajanje 

vodstvenih lastnosti. 

Pomanjkanje konstruktivnih 

možnosti uporabe teh 

sposobnosti lahko privede do 

tega, da se že v otroštvu 

izgubijo ali da se preobrazijo 

v negativne lastnosti, na 

primer v vodje bande. 

Reševanje socialnih 

problemov in problemov 

okolja. 

Vključevanje v realne 

življenjske probleme. 

Socialna neprilagojenost, če 

se ne dopusti razvoj teh 

lastnosti skozi osebno 

vključevanje. 

Vključevanje v meta-potrebe 

družbe (pravičnost, lepota, 

resnicoljubnost). 

Možnost raziskovanja 

najvišjih nivojev mišljenja; 

uporaba tega znanja za 

sodobne potrebe. 

 

 

Webb (1994) omenja, da v predšolskem in zgodnješolskem obdobju nadarjeni (predvsem 

visoko nadarjeni) poskušajo organizirati ljudi in stvari. Njihovo iskanje konsistentnosti 

poudarja pravila, ki jih potem poskušajo pripisati tudi ostalim. Izmislijo si kompleksne igre in 

poskušajo organizirati ostale otroke v igri, kar lahko vodi tudi do zamer s strani vrstnikov.  

 

Horvat (2010) kot socialne potrebe nadarjenih, ki se oblikujejo v socialnih odnosih, našteje: 

 potrebo po zaznavanju in sprejemanju sposobnosti, interesov in pomanjkljivosti 

drugih; 

 potrebo po samostojnem delu in sodelovanju pri odločanju; 

 potrebo po primernih vrstniških odnosih; 

 potrebo po razvoju socialnih spretnosti. 
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Raziskave (Luftig in Nichols, 1990, Blažič, 2004, Robinson in Clinkenbeard, 2008; v 

Juriševič, 2012) sicer kažejo, da so nadarjeni večinoma dobro sprejeti med svojimi vrstniki, 

dobro socialno prilagojeni in imajo dobro samopodobo. Tudi pregled raziskav, ki so ga 

opravili Neihart, Reis, Robinson in Moon (2002, v Reis in Renzulli, 2004), je jasno pokazal, 

da so nadarjeni učenci vsaj tako dobro prilagojeni kot katerakoli druga skupina mladostnikov, 

torej da se večina nadarjenih učencev ne spopada z več socialnimi ali čustvenimi problemi kot 

drugi učenci. Vseeno pa se nadarjeni srečujejo tudi s situacijami, ki sicer niso edinstvene 

samo njim, a lahko predstavljajo vir tveganja za njihov socialni in emocionalni razvoj. 

 

Eno od področij, ki predstavlja tveganje za socialni in emocionalni razvoj nadarjenih otrok, so 

problemi, ki izhajajo iz njihovega akademskega napredka v primerjavi z njihovimi vrstniki ter 

neenakomernosti v njihovem razvoju (Reis in Renzulli, 2004). Pogosto se pojavlja vprašanje, 

ali je za nadarjene otroke bolje, da se družijo s svojimi vrstniki po kronološki starosti, ali s 

tistimi, ki imajo njim podobne intelektualne sposobnosti. Rostohar (2012) pravi, da nadarjeni 

svoje vrstnike prehitevajo ne le v intelektualnem, temveč tudi v socialnem razvoju, saj je ta 

tesneje povezan z mentalno kot s kronološko. Nadarjeni otroci so tako bolj podobni nekaj let 

starejšim otrokom kot svojim vrstnikom kar se tiče moralnega zaključevanja, pričakovanj do 

prijateljev, oblikovanja identitete, interesov, iger, reševanja problemov itd. Tako se v 

vrstniških skupinah lahko znajdejo v situacijah, ko niso zadovoljene ne njihove socialne ne 

njihove emocionalne potrebe, kar lahko privede do občutkov frustracije in izolacije ter 

slabega razvoja socialnih spretnosti (CCEA, 2006). Med svojimi vrstniki lahko odreagirajo 

tudi s socialno nesprejemljivim vedenjem, svoje emocionalne in socialne potrebe pa 

zadovoljijo v skupini starejših otrok ali odraslih ljudi (Rostohar, 2012). 

 

Webb (1994) pravi, da nadarjeni otroci zaradi svojih raznolikih interesov potrebujejo več 

različnih vrstniških skupin. Cvetković-Lay in Sekulić Majurec (1998) med osnovne potrebe 

nadarjenih otrok štejeta tako potrebo po stiku z vrstniki po kronološki starosti kot potrebo po 

stiku z vrstniki po intelektualni starosti. 

 Stik z vrstniki po kronološki starosti je pomemben, ker so tudi nadarjeni otroci še 

vedno samo otroci. Izkazujejo potrebo, da bi pripadali skupini svojih vrstnikov, se z 

njimi igrali in delili vloge, bili koristni in sprejeti. Hkrati pa se mora nadarjen otrok 

tudi naučiti ceniti otroke, ki so manj sposobni od njega, in z njimi sodelovati, kar bo 

najlažje dosegel prav v skupini vrstnikov. 
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 Stik z vrstniki po intelektualni starosti pa je pomemben ne samo z vidika vzajemne 

kognitivne stimulacije, temveč tudi zato, da se otrok ne bi počutil čudnega ali 

drugačnega, kar bi se znalo zgoditi, če bi se družil izključno s svojimi kronološkimi 

vrstniki. 

 

Opazimo lahko tudi razlike med spoloma. Nadarjene deklice so pogosto manj "glasne" kot 

nadarjeni dečki in ne želijo zbujati pozornosti, da bi se lažje vključile v svojo vrstniško 

skupino (NCCA, 2007). 

 

2.3.3 Emocionalne značilnosti in potrebe nadarjenih otrok 

 

Večina raziskav je pokazala, da so nadarjeni emocionalno močnejši kot drugi otroci, bolj 

produktivni, bolj motivirani in zagnani ter imajo nižji nivo anksioznosti (Neihart in sod., 

2002, v Freeman, 2008). Hkrati pa lahko mnogi visoko intelektualno ali kreativno nadarjeni 

otroci čustva doživljajo veliko bolj intenzivno kot njihovi vrstniki. Vzrok za to je lahko 

njihova napredna sposobnost razmišljanja in postavljanja hipotez o različnih scenarijih. 

Nadarjeni so lahko tudi sposobni večje solidarnosti in empatije kot njihovi vrstniki (CCEA, 

2006). Tudi Koncept OŠ (1999) izpostavlja empatičnost kot eno od značilnosti nadarjenih. 

Farič Klemenčič (2010) govori o čustveni intenzivnosti pri nadarjenih učencih, ki ni rezultat 

tega, da čutijo več kot drugi ljudje, temveč stvar drugačnega doživljanja sveta. Čustvena 

hipersenzitivnost nadarjenih se lahko kaže skozi ekstremna čustva, anksioznost, skrb za 

druge, težave pri prilagajanju spremembam in postavljanje vprašanj o bolečini, smrti, jezi, 

ljubezni (Potential Plus UK, PA104, 2012). 

 

Nekatere značilnosti nadarjenosti lahko za seboj potegnejo določene emocionalne odzive. Tak 

primer je na primer neenakomeren razvoj: motorične spretnosti, predvsem fina motorika, 

pogosto zaostajajo za kognitivnimi sposobnostmi, predvsem pri nadarjenih v predšolskem 

obdobju. Takšen otrok si lahko zelo dobro predstavlja, kaj želi narediti, ustvariti ali narisati, a 

mu njegove motorične spretnosti ne omogočajo doseči tega cilja; to lahko vodi v intenzivno 

frustracijo in čustvene izbruhe (Webb, 1994). Prav tako lahko mladi, ki imajo visoko zaznavo 

o tem, kaj bi se dalo storiti, sami sebi postavijo nemogoča pričakovanja, kar lahko povzroči 

obupovanje in občutek, da ni vredno poskušati. Brez ustrezne emocionalne podpore se lahko 

še tako potencialno nadarjen otrok enostavno preda (Freeman, 2008). 
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Tabela 2: Emocionalne lastnosti in potrebe nadarjenih otrok (Clark, 1983, v Cvetković-Lay, 

2002a) 

Emocionalna lastnost Z njo povezane potrebe Možni problemi 

Nalaganje čustev, ki niso 

ozaveščena. 

Spoznavno procesirati 

čustvene pomene izkušenj, 

imenovati lastna čustva, 

odkriti svoje in tuje 

obrambne mehanizme, 

razširiti in razjasniti zavest o 

svojem fizičnem okolju, 

zavedati se potreb in 

občutkov drugih. 

Napačno tolmačenje 

informacij na otroka 

negativno vpliva. 

Izjemna občutljivost za 

občutke in pričakovanja 

drugih. 

Naučiti se prepoznavati in 

razjasniti občutke in 

pričakovanja drugih. 

Neobičajna ranljivost na 

kritike drugih, zelo izražena 

potreba po uspehu in 

samopotrjevanju. 

Pretanjen smisel za humor, 

prijateljski ali neprijateljski. 

Naučiti se, kako njegovo 

obnašanje vpliva na čustva in 

obnašanje drugih. 

Uporaba humorja v kritičnih 

napadih na druge vodi do 

poslabšanja odnosa. 

Visoka samozavest v 

povezavi z občutkom 

drugačnosti. 

Naučiti se sprejemati lastne 

potrebe in občutke brez 

obrambe, deliti z drugimi, 

postati jasen sam sebi. 

Izoliranje, rezerviranost, 

drugi ga doživljajo kot 

odbijajočega; drugačnost 

doživlja kot negativno, saj 

vpliva na samospoštovanje in 

ovira socialni in emocionalni 

razvoj. 

Idealizem in občutek za 

pravico, ki se pojavi že v 

zgodnjem obdobju. 

Premagati negativno reakcijo 

s tem, da najde vrednoto, ki 

se ji želi posvetiti. 

Poskusi nerealnih sprememb 

in ciljev, ki privedejo do 

velikih frustracij (v skrajnem 

primeru lahko do depresije). 

Zgodnji razvoj t.i. notranjega 

lokusa kontrole in 

zadovoljstva. 

Razjasniti osebne prioritete 

znotraj nasprotujočih si 

vrednot. Soočiti se z 

vrednostnim sistemom 

drugih in ga deliti. 

Težave pri prilagajanju in 

konformiranju; odbijanje 

zunanjega vrednotenja in 

izbor življenja po lastni meri, 

kar se dojema kot izziv 

avtoriteti in tradiciji. 

Neobičajna emocionalna 

globina in intenzivnost. 

Najti namen in smer znotraj 

lastnega sistema vrednot. 

"Posvečenost" nečemu 

prevesti v dnevne življenjske 

akcije. 

Neobičajna ranljivost; 

problem osredotočanja na 

realistične življenjske cilje. 

Napreden moralni razvoj. 
Dobiti priznanje za 

nadpovprečno moralnost. 

Netolerantnost in nezadostno 

razumevanje s strani 

vrstnikov, kar vodi v 

zavrnitev in možno izolacijo. 

Visoka pričakovanja do sebe 

in drugih, kar vodi v 

frustriranost s seboj, drugimi 

in situacijami; 

Naučiti se postavljati realne 

cilje in sprejeti 

nezadovoljstvo kot del 

procesa učenja. 

Izguba volje in frustriranost 

zaradi povišane 

samokritičnosti; problem 

vzdrževanja dobrih 
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perfekcionizem. medosebnih odnosov, kadar 

drugi ne zadovoljujejo 

visokih kriterijev, ki jih 

postavljajo nadarjeni. 

Močna potreba po 

usklajenosti med 

abstraktnimi vrednotami in 

osebnim delovanjem. 

Najti interes, ki mu bo 

omogočil doseganje osebnih 

vrednot in hkrati način 

doseganja sposobnosti in 

talentov. 

Frustracije s samim sabo in 

drugimi, ki zavirajo 

samoaktualizacijo in 

ustvarjanje dobrih 

medosebnih odnosov. 

 

Med področji tveganja pri nadarjenih otrocih sta pogosta perfekcionizem in poduspešnost 

(Reis in Renzulli, 2004). Perfekcionizem na splošno pomeni imeti visoke standarde za svojo 

izvedbo nalog, kar lahko vodi tako v zelo negativne kot v zelo pozitivne rezultate. 

Perfekcionizem lahko vodi v vztrajnost in uspeh – a nezdrav, nerealen perfekcionizem lahko 

vodi v izogibanje, anksioznost in neuspeh (Schuler, 2002, v Reis in Renzulli, 2004). Zato je 

za nadarjene posebej pomembno, da se spopadejo z neuspehom in razumejo, da ni vsak 

neuspeh slab (Potential Plus UK, PA103, 2012). Poduspešnost, ki jo mnogi smatrajo kot 

enega najbolj vztrajnih problemov pri nadarjenih, pa lahko izvira iz več virov: šole, ki ne 

ponujajo zadostnih izzivov, pritisk vrstnikov, socialna izolacija in družinske disfunkcije (Reis 

in Renzulli, 2004). Poduspešni učenci so lahko preveč občutljivi ali prehitro agresivni, 

pojavijo se lahko depresija, jeza in hitro menjavanje razpoloženja (Korez, 2010). 

 

Da bi ustrezno podprli "čustveno intenzivne" nadarjene otroke, moramo sprejeti njihova 

čustva; pomembno je, da čutijo, da jih razumemo in podpiramo. Pomembno je poslušati 

otrokova čustva in se o njih pogovarjati, pomagati otroku, da se spopade s strahovi in lastnimi 

omejitvami. Hkrati pa je pomembna tudi vzpostavitev primerne discipline, saj to pomaga 

ustvariti občutek varnosti (Farič Klemenčič, 2010). 

 

2.4 NADARJENI OTROCI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

2.4.1 Kako jih prepoznamo? 

 

Vzgojitelji vse bolj prepoznavajo koristi zgodnje identifikacije in intervencije pri predšolskih 

otrocih, ki kažejo izrazito visok potencial ali sposobnosti (Borland in Wright, 1994, Jackson, 

2003, Morelock in Feldman, 1992, Pfeiffer, 2002; v Pfeiffer in Petscher, 2008). Robinson in 

Robinson (1992, v Marjanovič Umek in Zupančič, 2009) menita, da lahko nadarjene otroke 

relativno zanesljivo prepoznamo že v prvih treh letih življenja. Ferbežer (2003) govori celo o 
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razvoju nadarjenih dojenčkov oziroma o njihovih potencialih za nadarjenost in o tem, kako jih 

razvijati. 

 

Obdobje od osmega do šestintridesetega meseca življenja je obdobje hitrih in velikih 

sprememb v razvoju, ki jih lahko dnevno spremljamo praktično pri vseh otrocih. Nadarjeni 

otroci pa vse izkazujejo več in bolj zgodaj (Cvetković-Lay, 2002b). Otrok je morda nadarjen, 

če bolj zgodaj od večine svojih vrstnikov kaže katere od naslednjih lastnosti (Smutny, 1991, v 

Cvetković-Lay, 2002b): 

 lahko potrpežljivo posluša dolgo pripoved in vas prosi, da mu jo preberete še enkrat; 

 shodi in spregovori ali izkazuje zgodnje zanimanje za črke; 

 kaže zanimanje in razumevanje za pojem števila in časa; 

 z lahkoto sestavlja sestavljanke, namenjene starejšim otrokom 

 kaže močan občutek za glasbo; 

 spomni se kompleksnih dogodkov in jih po daljšem času opiše z jasnimi detajli; 

 ima izražen smisel za humor ali prepozna neskladje kot smešno; 

 jasno pripoveduje zgodbe ali opisuje dogodke in sam ustvari prepričljiv zaključek 

zgodbe, če se ustavite pred koncem; 

 hitro se nauči pesmice in recitacije in jih točno ponovi, potem ko jih je nekajkrat slišal; 

 nestrpen je, kadar sam sebi postavi nalogo, ki je njegovo telo še ni sposobno izvesti; 

 ima svojo predstavo o tem, kam kaj pripada (predmeti, stvari, sestavni deli) in se težko 

pokori od zunaj "vsiljenim" navodilom; je netoleranten, kadar nekaj doživlja kot 

krivico; 

 stalno organizira, zlaga, ureja, klasificira, grupira stvari in jim nato daje imena; 

 razume vzrok in posledico, izpelje zaključke, sledi navodilom in rešuje sestavljene 

naloge prej kot drugi otroci iste starosti. 

 

Karnes in Johnson (1991, v Cvetković-Lay in Sekulić Majurec, 1998) za nadarjene otroke v 

mlajši predšolski dobi dodajata še lastnosti, kot so: polni energije, živahni in zainteresirani za 

različne stvari, željni znanja, postavljajo bolj zahtevna vprašanja, imajo bogatejši besedni 

zaklad, kažejo interes za knjige in se pogosto že zgodaj naučijo brati, vztrajni v reševanju 

nalog, opazijo več detajlov, pogosto najdejo več kot eno rešitev problema, razmišljajo na bolj 

abstrakten način, imajo bolj zrele interese, so bolj prilagodljivi in neodvisni. Podobne lastnosti 

naštejejo tudi pri Potential Plus UK (PA104, 2012), kjer opišejo še nekatere možne 
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kronološke mejnike, kot so na primer: otrok kaže zanimanje za TV programe pri 12 mesecih; 

lahko oblikuje fraze iz dveh besed in razume navodila pri 14 mesecih; govori in razume 

veliko besed pri 18 mesecih; prepozna črke, številke do 10, barve in besede pri dveh letih; 

prepozna preproste znake in svoje napisano ime ter je sposoben preprostega seštevanja in 

odštevanja pri treh letih; med tretjim in četrtim letom začne pisati črke, številke, besede in 

svoje ime. 

 

V obdobju od tretjega do sedmega leta postanejo posebni talenti še bolj konkretni in 

prepoznavni. Vzporedno lahko prepoznamo tudi določene karakteristike in sposobnosti otroka 

(Cvetković-Lay, 2002b). Smutny (1991, v Cvetković-Lay, 2002b) za to obdobje ponudi dolg 

seznam lastnosti, ki lahko kažejo, da je otrok nadarjen, če se pri njem pokažejo bolj zgodaj 

in/ali so bolj močno izražene kot pri večini njegovih vrstnikov. Če jih strnemo v nekaj 

pomembnejših kategorij, lahko rečemo, da so to: 

 bogat besedni zaklad, hitro učenje in logična uporaba novih besed, pravilna uporaba 

slovnične strukture; 

 dolg razpon pozornosti za zgodbe in pogovore, pozornost za detajle, pripovedi lahko 

ponovi z nizom detajlov; 

 sam se uči brati, izmišlja si zgodbe, pesmi, rime; 

 razume zložene pojme in zahtevnejše teme (smrt, čas, etična vprašanja);  

 izpelje vzročno-posledične povezave; 

 rad razvršča stvari, zbira neobičajne stvari in se o njih nauči vse, kar lahko; 

 občutljiv je za čustva, potrebe in sposobnosti drugih ter razume govorico telesa; 

 na pamet rešuje lažje račune, uči se o vrednosti denarja, zanima ga pojav časa; 

 ima občutek za melodijo, hitro si zapomni besedilo pesmi; 

 izkazuje neobičajne veščine pri umetniških aktivnostih, uporablja materiale na 

originalen način; 

 ima dobro prostorsko predstavo; 

 povezuje spomine in izkušnje z različnih področij in jih uporablja v lastnem življenju; 

 pretanjen občutek za pravico in krivico; 

 izbira si starejše soigralce in uživa v pogovoru z odraslimi; 

 ima intenzivno moč koncentracije in vztrajnosti pri nalogi; 

 kaže nagnjenost k perfekcionizmu; 

 hitro se uči nove stvari, z lahkoto obvlada nove veščine ali teme. 
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Sutherland (2012) se pri opisovanju značilnosti nadarjenih otrok od tretjega do petega leta 

starosti opre na Gardnerjevo teorijo mnogoterih inteligentnosti. Pri tem opozori, da so kljub 

širšemu pristopu h konceptu inteligence kot nadarjeni še vedno najbolj pogosto identificirani 

tisti otroci, ki izstopajo na področju jezikovne inteligentnosti (pripovedujejo zgodbe, imajo 

dober spomin, velik besedni zaklad, dobro komunicirajo) ali logično-matematične 

inteligentnosti (razumejo vzrok in posledico, igrajo strateške igre kot je na primer šah, 

sprašujejo o delovanju stvari, računajo na pamet). Paziti moramo, da ne spregledamo otrok, ki 

kažejo visoke sposobnosti na ostalih področjih – na primer interpersonalni oziroma 

medosebni inteligentnosti (uživajo v družbi vrstnikov, so naravni voditelji, vrstnikom nudijo 

nasvete), intrapersonalni oziroma znotrajosebni inteligentnosti (so samostojni, znajo se igrati 

sami, zavedajo se svojih močnih in šibkih točk, znajo izraziti svoja čustva, učijo se iz svojih 

napak), vizualni/prostorski inteligentnosti (znajo brati zemljevide in diagrame, radi imajo 

sestavljanke, rišejo na višji stopnji kot vrstniki, razumejo slike bolj kot besede) in tako naprej. 

Hkrati pa se moramo zavedati tudi tega, da so naše ideje o inteligentnosti odvisne od naših 

izkušenj, kulture, iz katere izhajamo, in kulture, v kateri delamo (prav tam). 

 

Pri identifikaciji nadarjenih otrok v zgodnjem obdobju je pomemben t.i. večstranski pristop k 

identifikaciji nadarjenih in talentiranih. Niso dovolj le testi inteligentnosti, temveč je treba 

upoštevati tudi opazovanje vzgojiteljic, ki se lahko oprejo na določene ček-liste, in mnenje 

staršev, ki lahko posredujejo koristne informacije zlasti o otrokovem zgodnjem razvoju 

(Cvetković-Lay, 2002a; Glogovec in Žagar, 1990).  

 

Čeprav v svojem teoretičnem delu zaradi boljše preglednosti ves čas uporabljam izraz 

nadarjen otrok, je potrebno omeniti, da v predšolskem obdobju le pri majhnem številu otrok 

lahko govorimo o nadarjenosti v polnem pomenu te besede. Glede na zgodnje obdobje je bolj 

primeren izraz potencialno nadarjen otrok; ta nam pove, da ima otrok potenciale, ki mu 

omogočajo, da se neke njegove sposobnosti razvijejo do stopnje nadarjenosti. Na to, ali se bo 

potencialna nadarjenost tudi dejansko razvila v produktivno nadarjenost, pa ima velik vpliv 

prav vzgojno-izobraževalni proces (Cvetković-Lay in Sekulić Majurec, 1998; Cvetković-Lay, 

2002b). Avtorici Cvetković-Lay in Sekulić Majurec (1998) zagovarjata stališče, da je manj 

narobe v skupino nadarjenih uvrstiti tudi nenadarjenega otroka, kot pa nadarjenega otroka 

razglasiti za nenadarjenega in mu ne zagotoviti nadaljnjih spodbud za razvoj njegove 

nadarjenosti. 
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2.4.2 Oblike dela z nadarjenimi otroki v predšolskem obdobju 

 

Prepoznavanje in odkrivanje nadarjenih predšolskih otrok samo po sebi nima smisla, če jim 

potem ne omogočimo ustreznih pogojev za razvoj njihovih potencialov. »Vrtec ima izjemne 

možnosti za ustvarjalno vzgojo in spodbujanje ustvarjalnosti otrok. Te možnosti mu nudijo 

otroci sami s svojimi neobičajnimi sposobnostmi za ustvarjalne načine učenja« (Glogovec in 

Žagar, 1990, str. 19). 

 

Cvetković-Lay in Sekulić Majurec (1998) predstavita nekaj strategij, ki so se izkazale kot 

učinkovite pri delu z nadarjenimi v predšolskih ustanovah: 

 Projektno delo. V projektnem načrtovanju vzgojno-izobraževalnega dela se otrokom 

postavi posebno nalogo (ali pa si jo, še bolj pogosto, zastavijo sami), ki jo samostojno 

izvršijo, vzgojitelj pa jim pomaga s predlaganimi "podnavodili" in s tem, da jim 

omogoči praktično izvedbo aktivnosti. Takšen način dela je primeren in zanimiv za 

celo skupino, a v njem še posebej uživajo nadarjeni otroci. Nadarjenim je mogoče 

zaupati tudi individualno delo na projektu, kjer se od njih pričakuje iniciativno in 

samostojno delo, seveda pod supervizijo vzgojitelja. 

 Delo v majhni skupini. Za nadarjene je pomembno, da se naučijo sodelovati z 

drugimi otroki. V malih skupinah je mogoče izvesti mnoge raznolike aktivnosti.  

 Individualno delo. Nadarjeni otroci se hitro učijo in hitro delajo, zato jim je nujno 

včasih tudi razširiti osnovni program, individualno ali pa v paru še z enim nadarjenim 

otrokom. Lahko jim organiziramo delo z računalnikom, težje aktivnosti, jih 

spodbudimo, da ostalim otrokom kaj predstavijo, da si izmislijo svoje igre, … 

 Aktivnosti izven vrtca. Te so pomembne, ker nadarjenemu otroku omogočajo nove 

izkušnje in izzive. 

 Dodatna sredstva – materiali. Nadarjeni otroci potrebujejo dodatne pripomočke 

(knjige, zahtevne logične in didaktične igre, računalnik, delovni listi za nadarjene), ki 

so z vidika angažiranja njihovih specifičnih sposobnosti zahtevnejši od običajnih 

pripomočkov in materialov v vzgojno-izobraževalnem delu. 

 

V hrvaškem vrtcu Cvit Mediterana so v okviru dvoletnega projekta identifikacije, spremljanja 

in spodbujanja nadarjenih otrok izvajali več aktivnosti za spodbujanje kreativnega mišljenja 

predšolskih nadarjenih otrok, na primer vprašalnice-skrivalnice ("Jagoda je večja od lubenice, 

je to mogoče?"), kreativno reševanje problemov ("Kako je slon dobil rilec?", "Kaj bi bilo, če 
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ne bi imeli ust?", "Neobičajne živali, nastale s križanjem dveh poznanih vrst"), uganke in 

stripi (otroci so jih tako reševali kot si izmišljali svoje) ter didaktične igre (Cvetković-Lay, 

Perina, Mustić in Glučina, 2000). V škotskih vrtcih se izvajajo programi in projekti, kot so 

Bookbug (knjižni molj), Mathematics sacks (matematične vrečke), Forest Schools (šola v 

gozdu), učne skupine in razvoj individualnih vzgojno-izobraževalnih načrtov (SNAP, 2011). 

Takšni programi obogatijo izkušnje in spodbujajo razvoj sposobnosti vseh otrok v skupini, 

nadarjeni pa v njih pridejo še posebej do izraza.  

 

V naslednjem poglavju bom posebej predstavila še, kakšne oblike dela z nadarjenimi se 

uporabljajo v naših vrtcih. 

 

2.5 NADARJENI OTROCI V SLOVENSKIH VRTCIH 

 

Čeprav se je o nadarjenosti v predšolskem obdobju v slovenskem prostoru začelo govoriti in 

pisati že pred več kot dvajsetimi leti
1
, v slovenskih javnih vrtcih še danes ne govorimo o 

posebni skrbi za potencialno nadarjene predšolske otroke (Stritih, 2012). Kljub temu, da se 

Koncept OŠ (1999) opira na definicijo, ki izrecno omenja tudi predšolsko stopnjo, se 

zakonsko urejeno delo z nadarjenimi pri nas začne šele v osnovni šoli. V Kurikulumu za vrtce 

(2013) nadarjeni oziroma potencialno nadarjeni otroci niso omenjeni. Med načeli, ki so 

zapisana v Kurikulumu, sicer najdemo nekaj takih, ki so posebej pomembna tudi za nadarjene 

otroke, kot na primer: 

 upoštevanje individualnih razlik v razvoju in učenju; 

 cilj učenja v predšolski dobi je sam proces učenja, katerega cilj je spodbujanje 

otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja, razmišljanja itn.; 

 stalna skrb za sprotno zagotavljanje udobnega in za učenje spodbudnega okolja, ki 

omogoča izhajanje tako iz vzgojiteljevega načrtovanega in nenačrtovanega 

usmerjanja, kakor tudi iz otrokovih samoiniciativnih pobud (Kurikulum za vrtce, 

2013); 

vendar je skrb in odgovornost za načrtovanje, izvajanje ter evalvacijo dela z nadarjenimi 

prepuščena vzgojiteljicam samim in tako predvsem naključna, odvisna od strokovnih 

kompetenc in naravnanosti posameznih vzgojiteljic (Stritih, 2012). Tihelj (2003) izpostavlja, 

                                                 
1
Na primer knjiga Nadarjeni otroci v vrtcu (Glogovec in Žagar, 1990) ter zbornik Nadarjeni: stanje, 

problematika, razvojne možnosti (Blažič, 1994), v katerem je en del posvečen predšolskim nadarjenim otrokom.  
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da vzgojiteljice sicer zmorejo prepoznati nadarjenega otroka, težave pa nastanejo, ker ne 

znajo zadovoljiti njegovih posebnih potreb. 

 

V zadnjem času sta bili na temo odnosa vzgojiteljic do dela z nadarjenimi izvedeni dve 

raziskavi, ena v okviru diplomskega dela in ena v okviru magistrske naloge. V raziskavi, ki jo 

je opravila Vesel (2012), je večina vzgojiteljic izrazila mnenje, da bi bilo nadarjenim otrokom 

treba posvečati dodatno pozornost, in polovica je odgovorila, da so v svoji skupini že imele 

nadarjenega otroka. Svoje možnosti za delo z nadarjenimi so v večini ocenile kot srednje 

dobre, svoje poznavanje lastnosti nadarjenih otrok pa jih je na petstopenjski lestvici največ 

ocenilo s 3 ali 4. Primožič (2013) pa je ugotovila, da le polovica vzgojiteljic, med katerimi je 

opravljala raziskavo, meni, da nadarjeni otroci potrebujejo poseben program vzgoje in 

izobraževanja. Nekaj manj kot polovica jih je odgovorila, da so v svojem oddelku prepoznale 

nadarjene otroke. 62,5% vprašanih je navedlo dodatne in obogatitvene dejavnosti, ki so na 

voljo nadarjenim otrokom v njihovih vrtcih; med temi so bile na primer gibalne in plesne 

dejavnosti, petje in glasbene dejavnosti, gledališče, učenje jezikov, branje, likovna umetnost, 

miselne igre, projekti, eksperimenti, naravoslovni poizkusi in NTC učenje. 

 

Potrebe po pestrejši ponudbi programov naši vrtci rešujejo z organizacijo dodatnih in 

obogatitvenih dejavnosti, ki so namenjene otrokom s posebnimi interesi (Zlati sonček, bralna 

značka, pevski zbor, računalniški kotiček, športne dejavnosti, tečaji tujih jezikov, …). Takšne 

dejavnosti omogočajo tudi razvijanje specifičnih sposobnosti in nadarjenosti. Praviloma so 

skupine otrok v dodatnih dejavnostih manjše kot sicer, kar ponuja več možnosti za 

individualizacijo programa in upoštevanje otrokovih potreb in interesov (Kamenšek, 2003). 

Dodatne aktivnosti, ki bodo zadovoljile specifične potrebe nadarjenih otrok, pa v vrtcih 

organizirajo tudi v okviru rednega vzgojno-izobraževalnega dela z uporabo različnih metod 

dela in različno organizacijo (individualen pristop, povezovanje z zunanjimi sodelavci in 

starši) (Semler, 2003). 

 

Prej sem kot eno od možnih oblik dela z nadarjenimi omenila projektno delo. Pri nas je z 

idejo vnosa projektnega dela v vrtce – s poudarkom na pomenu projektnega dela za nadarjene 

– nastala inovacija Miška (Glogovec, 1995), v katero je bilo skupaj vključenih 83 oddelkov 

oziroma 1937 otrok. Zastavili so jasno strukturo in potek projektnega dela ter o tem preko 

seminarjev in predavanj izobrazili vzgojitelje, ki so se vključili v inovacijo, izvajali pa so tudi 

supervizijo. Izvedene projekte so nato evalvirali. V takšni obliki je inovacija Miška potekala 
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od šolskega leta 1988/89 do šolskega leta 1991/92, nato pa so se posvetili oblikovanju 

pedagoških delavnic na osnovi dobljenih ugotovitev. 

 

V zadnjem času pa se kot metoda spodbujanja razvoja učnih potencialov otrok v predšolskem 

obdobju tudi pri nas širi program NTC učenje. Kratica NTC pomeni Nurture of Talented 

Children (negovanje talentiranih otrok) in program temelji na spoznanjih o razvoju in 

delovanju možganov. Usmerjen je k tistim dejavnostim z otroki, ki še posebej dobro vplivajo 

na nastajanje in utrjevanje možganskih povezav od rojstva do približno desetega do 

dvanajstega leta starosti, ko je razvoj teh povezav najbolj intenziven. V Sloveniji se je ta 

program začel poskusno uvajati v šolskem letu 2009/2010 v vrtcih Morje Lucija, Brdo 

Ljubljana in Nova Gorica (Juriševič, Rajović, Drgan, 2010). 

 

Program je sestavljen iz treh sklopov dejavnosti (prav tam). 

1. Spodbujanje razvoja sinaps v možganih (nevronska mreža): 

 telesno-gibalne igre (vrtenje, skakanje, vaje za ravnotežje); 

 igre za akomodacijo (igre z žogo, opazovanje, gibalne dejavnosti); 

 grafomotorične igre (vaje za razvijanje fleksibilnosti dlani in prstov). 

2. Spodbujanje pomnjenja z asociacijami: 

 igre s simboli; 

 igre spomina; 

 glasbene dejavnosti. 

3. Spodbujanje funkcionalnega mišljenja: 

 uganke/problemska vprašanja; 

 igre za spodbujanje ustvarjalnega mišljenja. 

 

2.6 VLOGA SOCIALNEGA PEDAGOGA PRI DELU Z NADARJENIMI 

OTROKI V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v 

programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi 

potrebami (2012) določa, da se socialni pedagog v vrtcu lahko zaposli kot izvajalec dodatne 

strokovne pomoči ali pa kot svetovalni delavec. Ker pa je število otrok, ki so v program 

dodatne strokovne pomoči v vrtcu usmerjeni kot otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami, 
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zelo majhno
2
, tudi socialne pedagoge (ki se primarno ukvarjajo s to skupino otrok) v vrtcu le 

redko zasledimo med izvajalci dodatne strokovne pomoči. Lahko pa profil socialnega 

pedagoga bolj pogosto najdemo na mestu svetovalnega delavca v vrtcu
3
. 

 

»Delo svetovalne službe v vrtcu je usmerjeno k fleksibilnemu prilagajanju vrtca tako 

splošnim kot posebnim potrebam otrok v vrtcu« (Programske smernice: Svetovalna služba v 

vrtcu, 2008, str. 17; v nadaljevanju: Programske smernice). Naloga svetovalne službe je 

sodelovanje pri vzpostavljanju optimalnih pogojev za razvoj in učenje vseh otrok, zato med 

drugim skrbi za sprejem in uvajanje otroka v vrtec, prehod iz vrtca v šolo, ugotavlja pa tudi 

značilnosti razvoja in učenja otrok, značilnosti otrokovega socialnega okolja ter splošne 

značilnosti vrtca in življenja v njem. Osnovna področja dela svetovalne službe v vrtcu so 

svetovalno delo z otroki, svetovalno delo z vzgojitelji in njihovimi pomočniki, svetovalno 

delo s starši, sodelovanje z vodstvom vrtca ter sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

(Programske smernice, 2008). 

 

Ker je za individualno delo z otroki zadolžen že izvajalec dodatne strokovne pomoči, je 

svetovalna služba v vrtcu praviloma manj usmerjena neposredno na otroke. Kljub temu pa se 

v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo in potrebami otrok lahko ukvarja tudi neposredno 

z njimi (prav tam). Tako gotovo obstaja možnost, da bi se svetovalni delavec v vrtcu srečal 

tudi z delom s (potencialno) nadarjenimi otroki. Še večja pa je vloga svetovalne službe pri 

delu z vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev ter delu s starši in družinami (prav tam), kar je 

prav tako pomemben vidik dela z nadarjenimi. Tudi če svetovalni delavec sam ne dela 

neposredno z otrokom, mora znati o delu z njim svetovati njegovim vzgojiteljem in staršem 

ter po potrebi skrbeti za sodelovanje med starši in vrtcem, da se otroku omogočijo čim bolj 

optimalni pogoji za razvoj. Zaradi neurejenosti uradne zakonodaje na področju nadarjenih v 

predšolskem obdobju pri nas in zaradi tega, ker gre za tematiko, ki šele v zadnjem času 

dobiva več pozornosti, je še bolj verjetno, da se bodo vzgojitelji in starši teh otrok za pomoč 

obrnili na svetovalno službo. 

 

                                                 
2
V šolskem letu 2013/2014 je bilo na primer med 1246 otroki s posebnimi potrebami, ki so bili v vrtcih 

usmerjeni v program dodatne strokovne pomoči, 50 takšnih, ki so bili usmerjeni kot otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi težavami. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije.) 
3
V šolskem letu 2013/2014 je bilo na primer med 143 svetovalnimi delavci v slovenskih vrtcih 25 socialnih 

pedagogov. (Vir: Statistični urad Republike Slovenije.) 



20 

 

Menim, da so pri takšnem delu lahko posebej uspešni prav socialni pedagogi. Ena od oblik 

dela svetovalne službe z otroki, ki so naštete v Programskih smernicah (2008), je pomoč 

otrokom s težavami v prilagajanju in sodelovanju v skupini. Če se ozremo nazaj na 

kognitivne, socialne in emocionalne lastnosti in potrebe nadarjenih otrok, ki so bile 

predstavljene v prejšnjih poglavjih, lahko opazimo tudi takšne, ki bi otroku v vrtcu lahko 

povzročile težave pri sodelovanju v skupini (na primer višja stopnja kognitivnih procesov, 

zaradi česar otrok "štrli ven" ali pa se v skupini dolgočasi, želja oziroma potreba po vodenju, 

intenzivnost čustev, …). Prav delo socialnih pedagogov pa je v veliki meri usmerjeno v delo s 

skupino. Socialni pedagog naj bi bil usposobljen, da »prisluhne potrebam posameznikov in 

skupin, ki imajo socialnointegracijske težave, ter spričo dinamičnega dogajanja in hitrih 

sprememb intervenira, kadar je to potrebno« (Skalar, 2007, str. 20). Na seznamu predmetno 

specifičnih kompetenc, ki naj bi jih razvijal slovenski študijski program socialne pedagogike 

(Kobolt in Dekleva, 2006), najdemo primere, kot so: 

 razumevanje procesov stigmatiziranja, marginalizacije, socialnega izključevanja ter 

njihovo preprečevanje; 

 poznavanje, razumevanje in upoštevanje posameznika skoz prizmo različnih teoretskih 

modelov; 

 empatičnost in komunikacijska odprtost; 

 ocena kakovosti in možnosti v posameznikovih socialnih mrežah (sorodstvo, 

sosedstvo, mreža institucij, itd.); 

 strokovno delo, usmerjeno  v življenjsko polje uporabnika; sposobnost delati v 

obstoječih socialnih pogojih; 

 sodelovanje in delo s starši, družinami in drugimi pomembnimi uporabnikovimi 

socialnimi skupinami; 

 vzgojno/svetovalno delo s posamezniki in skupinami v okviru institucij; 

 sodelovalno delo v večdisciplinarnih strokovnih, projektnih, analitičnih, evalvacijskih 

skupinah. 

 

Te kompetence so lahko socialnemu pedagogu, ki je zaposlen v svetovalni službi vrtca, v 

veliko pomoč tako pri morebitnem neposrednem delu z nadarjenim otrokom kot pri delu z 

njegovimi vzgojitelji in starši. 
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Z ozirom na vse, kar sem predstavila v teoretičnem delu, menim, da gre pri nadarjenih otrocih 

v vrtcu za področje, kjer ima socialna pedagogika zagotovo svoj prostor. Zato se mi zdi 

pomembno, da si socialni pedagogi, ki delajo v svetovalni službi v vrtcu, poleg svojih 

socialno pedagoških kompetenc pridobijo tudi znanje o specifičnih potrebah nadarjenih otrok 

na različnih področjih razvoja ter o različnih oblikah in metodah dela z nadarjenimi v 

predšolskem obdobju. Tako bodo lahko ustrezno reagirali, kadar se bodo pri svojem delu 

srečali s potencialno nadarjenim otrokom, in mu zagotovili zares ustrezne pogoje za čim bolj 

uspešen razvoj vseh njegovih potencialov. 
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3 EMPIRIČNI DEL 

 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Čeprav se je pri nas o nadarjenih otrocih v vrtcu in delu z njimi začelo pisati že pred več kot 

dvema desetletjema, se zdi, da smo še danes nekako na točki preizkušanja tega področja. Ker 

se uradna identifikacija nadarjenih opravlja šele v četrtem razredu osnovne šole, ne obstaja 

nobena zakonska podlaga za delo z otroki, ki potencialno nadarjenost izražajo že v 

predšolskem obdobju.  

 

Kljub temu pa gre za tematiko, ki v zadnjem času vzbuja vedno več zanimanja; hkrati s tem 

pa se pojavlja potreba po boljšem razumevanju možnosti za delo z nadarjenimi v predšolskem 

obdobju. Kot enega od vzrokov pomanjkanja nekih razvitih strategij v slovenskem prostoru 

vidim to, da so raziskave, ki se izvajajo na tem področju, večinoma opravljene le med 

pedagoškimi delavci v vrtcih. Obstaja pa izrazito pomanjkanje raziskav, ki bi se intenzivno 

osredotočile na otroke same in preko primerjav študij primerov skušale vzpostaviti neko 

podlago za oblikovanje vsaj osnovnih strategij dela, ki bi lahko bili v pomoč vrtcem, ki si 

želijo delati s svojimi nadarjenimi, pa ne vedo, kje bi začeli. Zato bi rada prispevala kamenček 

v ta mozaik tako, da bom s pomočjo različnih raziskovalnih metod skušala kar najbolje 

prepoznati in opisati potrebe, ki jih izkazuje konkreten nadarjen otrok v predšolskem obdobju. 

 

3.2 CILJI 

 

Moj cilj je ugotoviti, kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok na treh 

področjih: kognitivnem, socialnem in emocionalnem, ter kako jih zaznavajo njegova 

vzgojiteljica in njegovi starši. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV1: Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na kognitivnem 

področju? 
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RV2: Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na socialnem 

področju? 

 

RV3: Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na emocionalnem 

področju? 

 

RV4: Kako je izkazanim potrebam otroka v vrtcu zadoščeno? 

 

RV5: Kako se mnenja vzgojiteljice in staršev o otrokovih potrebah skladajo s podatki, 

pridobljenimi z opazovanjem? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

 

V raziskavi sem uporabila kvalitativno metodo študije primera. V okviru tega sem uporabila 

dve metodi, opazovanje z udeležbo in polstrukturiran intervju. 

 

3.5 UDELEŽENCI RAZISKAVE IN POSTOPEK IZBIRE 

 

Vzorec sestavljajo potencialno nadarjen otrok (v času raziskave star dve leti in enajst 

mesecev), njegova mama in oče ter njegova vzgojiteljica. Da sem prišla do otroka, sem stopila 

v kontakt s svetovalno službo vrtca in jim opisala svojo načrtovano raziskavo ter jih prosila, 

naj vprašajo vzgojiteljice, ali ima katera v svoji skupini otroka, ki bi ga izpostavila kot 

potencialno nadarjenega, ter bi bila ona in otrokovi starši pripravljeni sodelovati v moji 

raziskavi. Otroka sem nato šla v skupino večkrat opazovat še sama, da sem se prepričala, da 

izkazuje potencialno nadarjenost v skladu s tem, kar sem opisala v teoretičnem delu. 

 

3.6 RAZISKOVALNI INSTRUMENT IN POSTOPEK ZBIRANJA 

PODATKOV 

 

Pri opazovanju z udeležbo sem kot instrument uporabila dnevnik opazovanja, za izvedbo 

polstrukturiranih intervjujev pa sem si vnaprej pripravila okvirna vprašanja (Priloga 1 in 2). 

Dnevnik opazovanja je shranjen v arhivu diplomskega dela, prav tako prepisana intervjuja. 
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Opazovanje z udeležbo je potekalo štiri dni zapored v juniju. Vsak dan sem v skupini, ki jo 

obiskuje ta otrok, preživela okrog 3 ure v dopoldanskem času. Otroka sem opazovala v 

interakciji z vzgojiteljico, pomočnico in ostalimi otroki, pozorna pa sem bila tudi na njegove 

interakcije z mano. Vsa opažanja sem si poskušala čim prej zabeležiti, če ne takoj med 

oziroma po dogodku, pa ob prvi pavzi. 

 

Polstrukturirana intervjuja sem opravila po končanem opazovanju. Najprej sem skupaj 

intervjuvala mamo in očeta, nato pa še vzgojiteljico. Želela sem, da bi se pogovora razvila 

čim bolj naravno, zato sem ju sicer usmerjala proti tematikam, o katerih sem si pripravila 

vprašanja, nisem pa se nujno držala vrstnega reda vprašanj, ki sem si jih pripravila.  

 

3.7 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Dnevnike opazovanja sem pregledala in iz njih izpisala dogodke, ki so kazali na kognitivne, 

socialne in emocionalne značilnosti in potrebe otroka, jih smiselno združila v opise vedenja 

ter le-tem pripisala kategorije (kognitivne, socialne ali emocionalne značilnosti in potrebe). 

Oba pogovora sem snemala in ju dobesedno pretipkala ter izvedla kvalitativno vsebinsko 

analizo, kakor jo opiše Mesec (1998). Najprej sem poiskala pomembnejše pomenske enote 

(stavke, fraze) in jim določila kode prvega reda. Te sem vsebinsko povezala v kode drugega 

reda, ki sem jih na koncu združila še v kategorije. Da bi odgovorila na svoja raziskovalna 

vprašanja, sem med seboj primerjala podatke iz opazovanja in obeh intervjujev, ki so spadali 

v enake kategorije. 

 

3.8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Nejc
4
 je star skoraj tri leta (v času raziskave mu je do tretjega rojstnega dne manjkal še dober 

mesec). Živi v štiričlanski družini z mamo, očetom in bratom Janom, ki je od njega starejši 14 

mesecev. 

 

Na to, da bi Nejc lahko bil nadarjen, je prva pomislila vzgojiteljica, in sicer takrat, ko je 

dobila vabilo na predavanje o nadarjenih otrocih, ki so ga pripravili v njihovem vrtcu. »Najpri 

mi je blo tko, ko sm vidla ubistvu vabilo sm rekla "ah" ne. Potem sm pa mal razmišlala ne, pa 

                                                 
4
Zaradi zagotavljanja anonimnosti so vsa imena v tej predstavitvi raziskave spremenjena. 
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… "Čaki mal, Nejc! Nejc bi pa bil lahko." Ja, k sm to pomisnla sm vedla da je.« Med 

lastnostmi, ki so jo napeljale na to misel, je omenila njegovo vedenje, odzive, čustvovanje, 

smisel za humor, hitro razmišljanje, povezave in govor. 

 

Tudi starša sta povedala, da jima je vzgojiteljica prvič omenila, da se ji zdi, da bi Nejc lahko 

bil nadarjen, ob tem, ko je dobila vabilo na predavanje. Nad tem sta bila takrat kar malo 

presenečena, saj se jima je vedno zdelo, da je morda malo bolj "brihten" Nejčev brat Jan; sta 

pa tudi izpostavila, da sta zaradi tako majhne razlike v starosti Nejca nekako avtomatično 

primerjala z Janom in se jima morda zato ni zdel njegov razvoj nič posebnega. V dialogu, ki 

se je razvil ob postavljenem vprašanju, sta potem tudi ugotovila, da je pravzaprav če 

pogledata za nazaj, Nejc določene stvari (na primer spanje brez pleničke, vožnjo s kolesom, 

govor) osvojil še prej kot Jan, pa se jima je že pri Janu zdelo hitro. Glede govora sta na primer 

povedala: 

Mama: /.../ Zdj k smo že lih pr govoru, kok Nejc velik govori, tud spregovoril je prej. Jst vem 

da Jan pred drugim letom je govoru sam kkšne take samostojne besede, 'mama', uno, tret, 

Nejc je pa že pr letu pa pol začel tok k je Jan pr dveh. Prej je začel tud govort. 

Oče: Mhm. 

Mama: Tud tvort stavke pa vse že prej no. 

 

3.8.1 Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na 

kognitivnem področju? 

 

Kognitivne značilnosti in potrebe, ki sem jih pri Nejcu zaznala tekom opazovanja, 

predstavljam v tabeli. 

 

Tabela 3: Kognitivne značilnosti in potrebe opazovanega otroka 

Tip značilnosti/potreb Opis vedenja Število pojavitev 

KOGNITIVNE 

Išče kognitivni stik z odraslo osebo. 12 

Je prvi, ki se odzove na vprašanje ali navodilo 

vzgojiteljice. 
7 

Aktivno/z zanimanjem sodeluje pri aktivnosti. 5 

Naveliča se ponavljanja iste aktivnosti. 5 

Zaposli se sam. 1 

Sprejme pomoč odraslega. 1 

Opazuje odrasle osebe pri delu. 1 
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Vidimo lahko, da je glede na število pojavljanj izrazito na prvem mestu vedenje, ki sem ga 

poimenovala Išče kognitivni stik z odraslo osebo. Tukaj sem uvrstila vse dogodke, ko se je 

Nejc obrnil na vzgojiteljico, pomočnico ali pa name z željo, da bi mu kaj razložile, da bi z 

njim pisale, brale, risale, ... Že v času pred samim usmerjenim opazovanjem, ko sem 

obiskovala skupino enkrat na teden, sva na primer razvila navado, da sem mu brala (sam sicer 

še ne bere). Tako se je med opazovanjem večkrat zgodilo, da mi je že takoj zjutraj, ko sem 

prišla, prinesel kakšno knjigico in me prosil, da bi brala. Tudi na vzgojiteljico in pomočnico, 

predvsem na pomočnico, se je stalno obračal s kakšnimi vprašanji. Ob tem lahko predstavim 

tudi dogodek, ki sem mu sicer pripisala svoj opis vedenja, in sicer Opazuje odrasle osebe pri 

delu. Ko smo bili s skupino po malici na zunanjem igrišču in so se ostali otroci igrali, je Nejc 

stal poleg skupine vzgojiteljic, ki so izpolnjevale priznanja za Zlati sonček, in jih dolgo samo 

z zanimanjem opazoval. 

 

Da je Nejc zelo rad v družbi odraslih, so povedali tudi vzgojiteljica (»Zlo rd je v družbi 

odraslega, ne, sj si vidla. Zdj na konc te je zlo mel za svojo.«) in starša. Starša sta omenila, da 

pogosto pride do njiju in ju prosi, da bi kaj skupaj počeli, »kr tko, konkretne zadeve, kaj si želi 

pa kaj bi rd.« Pripovedovala pa sta še, da Nejc ogromno govori in sprašuje. »Zjutraj ko vstane 

in takoj "pang", ko da bi ga dal iz off na on na polno, "dobro jutro, sonce je vstalo, gremo," 

ne …« Ko sem ju na koncu pogovora vprašala, ali bi še kaj dodala, se je razvil tale dialog: 

Mama: /.../ Mene včasih Nejc zlo izčrpa. Sploh to da ne neha govort /.../ ponavad sva midva z 

Nejcem tista k zjutri vstaneva, in jst niti pet minut nimam da bi se počas zbudila, ker Nejc 

takoj začne, iz pojstle govort. Sva bla enkrat sama doma par ur, sm rekla bova spekla neki, 

neko pecivo, mi boš pomagu, bova skupi nardila. Jst niti nism mogla za recept pogledat pa ga 

prebrt v miru, ker so bla skos neka vprašanja, skoz gonu gonu gonu, sj se niti ne ustav na 

vsakih pet minut. 

Oče: Ja, to je tud ena izmed takih zlo osnovnih karakteristik njegovih, da to je … Od takrat ko 

se zjutraj zbudi pa do takrat ko gre spat zvečer – mislim ko zaspi, ne ko gre spat, ko zaspi 

zvečer – to je ko navit. To v enem govori. To je to. 

Mama: Ni pr mir pet minut. 

Oče: Sploh ga nima. Vedno nekej, samo da je akcija. 

 

Vidimo lahko tudi, da se je vedenje z oznako Zaposli se sam pojavilo samo enkrat (pod to 

oznako sem štela primer, ko se je za nekaj časa sam od sebe zaposlil z zlaganjem flomastrov 

glede na barvo). To so izpostavili tudi vzgojiteljica (»On redkokdaj ga boš vidu da si bo sam 
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vzel stvar in bo potem tm petnajst minut.«) in starša, ki sta povedala, da sicer zelo rad 

sestavlja lego kocke ali pa prebira knjige, vendar pa ima raje aktivnosti, kjer skupaj nekaj 

počnejo (»Malo se mi zdi da je takih zadev da bi on se sam nekam dal v nek kot pa bi se tam z 

nekimi zadevami …«). To značilnost morda lahko povežemo s to željo po stiku z odraslimi 

oziroma po pozornosti odraslih. Na tem mestu bi omenila še, da se mi je zdelo zanimivo, da je 

vzgojiteljica enkrat v pogovoru omenila, da Nejc včasih knjig sploh ni pogledal – mene je 

namreč, kot sem že omenila, stalno prosil, da bi skupaj brala. Vzgojiteljica je kot možen 

razlog navedla to, da je bilo v skupini preveč impulzov, ki jih je Nejc vse zaznal. »/.../ vse ga 

je zmotl no, to, njega je vse zmotl, on je vse opazu ne.« Sama pa sem razmišljala še, da je šlo 

morda za to, da pred mojim prihodom ni imel nikogar, ki bi se v skupini z njim usedel in bral, 

saj se morata vzgojiteljica in pomočnica ukvarjati s celo skupino; moja prisotnost pa mu je 

ponudila to možnost za individualno delo in jo je tudi z veseljem izkoristil.  

 

Ob tem se lahko navežem še na vedenje z oznako Sprejme pomoč odraslega, ki se je sicer 

tekom mojega opazovanja pojavila le enkrat – lahko pa opazimo, da se nikoli ni pojavilo, da 

bi zavrnil pomoč odraslega. O Nejčevem sprejemanju oziroma zavračanju pomoči odraslih 

sem vprašala tudi vzgojiteljico in starša. Vzgojiteljica je izpostavila, da je Nejc sicer zelo 

samostojen, da pa hkrati velikokrat želi pomoč od odraslih, kar je pripisala želji po pozornosti 

oziroma družbi. »Ampak velikrat pa želi pomoč, ne da ne zmore, on želi pomoč, ker se mi zdi 

da je to spet en tak klic po pozornosti no.« Tudi starša sta govorila o tem, da Nejc prosi za 

pomoč pri rutinskih stvareh, kot so hranjenje in oblačenje, oziroma stvareh, ki njemu niso 

zanimive, iz želje po pozornosti. Po drugi strani pa: »Pol so pa stvari, k so njemu zanimive. 

To bi pa najraj sam. /.../ So stvari k jih on želi sam, pa če jih jst nardim namest njega se mu 

bo utrgal. Čist.« 

 

Na drugem mestu glede na pogostost pojavljanja je vedenje z oznako Je prvi, ki se odzove na 

vprašanje ali navodilo vzgojiteljice. To je bila tudi značilnost, ki sem jo pri Nejcu najprej 

opazila, ko sem začela obiskovati njegovo skupino. Kadarkoli so obravnavali neko tematiko 

ali brali kakšno zgodbo, je bil Nejc vedno prvi, ki je odgovarjal na vzgojiteljičina vprašanja. 

Pri tem je izkazal tudi dober spomin, saj je bil na primer edini v skupini, ki si je zapomnil 

podrobnosti iz zgodbice, ki jo je vzgojiteljica prebrala prejšnji dan. To njegovo odzivanje na 

vprašanja je kot eno od lastnosti, ki so jo napeljale na misel, da bi lahko bil nadarjen, 

izpostavila tudi vzgojiteljica. »K smo kkšno pravlco skupi prebral, je bla … pač on je 

prehitevu z odgovori, ni se ustavu, praktično je on že povedu. Strelu je vn.« Iz časa 
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opazovanja mi je še posebej v spominu ostal primer, ko je vzgojiteljica pripravila nekaj 

posodic z barvami, da bi barvali in odtiskovali praprot. Komaj je postavila vprašanje »Koliko 

je barv?«, je bil Nejc že pri mizi z besedami: »Vam bom jaz povedal!« 

 

Preostali dve oznaki vedenja, Aktivno/z zanimanjem sodeluje pri aktivnosti in Naveliča se 

ponavljanja iste aktivnosti, bom predstavila skupaj, saj sta se tudi večinoma pojavljali skupaj. 

Čeprav je bil namreč Nejc ob začetkih aktivnosti, ki so jih izvajali v vrtcu, skoraj vedno zelo 

zainteresiran in je aktivno sodeloval, mu je koncentracija tudi precej hitro upadla. Enkrat je na 

primer sredi pogovora o temi, ki so jo takrat obravnavali, vstal, oznanil da gre po knjigico, šel 

do knjižne police, nekaj časa stal tam in nato prišel nazaj. Spet drugič je sredi aktivnosti prišel 

do mene in želel, da bi do konca prebrala knjigico, ki sva jo začela zjutraj. Ta kratek čas 

koncentracije je izpostavila tudi vzgojiteljica, čeprav se je po njenih besedah ta čas od 

lanskega leta že malo podaljšal. »/.../ ampak lansko leto je bila pa izredno kratka ta, kratka, 

kratek fokus na eno stvar, pa gremo naprej. Tk tk, pa gremo naprej.« Starša pa sta povedala: 

Oče: Več kot se dogaja boljše je. 

Mama: Pa tud se mi zdi da nima neke koncentracije za zlo dolg eno stvar delat. Js mam 

občutek da bi … ne vem no.  

Oče: Ja, sj se strinjam. Sj tud recimo tud kake take otroške zadeve, ki so ne, recimo ne vem če 

včasih kako risanko gledamo ne, Jan čist not pade, Nejc pa po določenem času kr stran gre. 

"Me ne zanima, kje je knjiga." 

Mama: Raj knjigo ma. 

 

Tako vzgojiteljico kot starša sem povprašala še o Nejčevi reakciji na uspeh oziroma neuspeh. 

Vzgojiteljica je dejala, da opaža zelo močne reakcije, da neuspeh ga zelo potre, uspeh pa 

požene med zvezde. »Zlo tak, te ekstremi so zlo močni no.« Po drugi strani pa sta starša 

odgovorila, da Nejc ne reagira tako intenzivno, sploh v primerjavi z bratom. Sta pa potem 

pojasnila, da je tudi odvisno, kaj za njega pomeni uspeh. »Zanč, enih parkrat se je že nardilo 

da smo se tam z nekimi kockami igrali in jih je Nejc pač po svoje začel zlagat skupaj ne. In sm 

tak občutek dobil, ne zdj zato da bi mu, da se mu, ker se mu to zdi bolj zanimivo no, kot pa to 

da bi po nekih, nekem pravilu nekaj delal ne.« Sicer pa ga najbolj spodbudi tekmovanje, sploh 

z Janom – tako v tekmovanje včasih spremenijo tudi vsakdanja opravila, kot je na primer 

jutranje oblačenje. Mama je še dodala, da ima občutek, da pri Nejcu ni tako, da bi bil žalosten 

ali potrt, ampak da se razjezi. 
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Izmed kognitivnih lastnosti, ki jih literatura izpostavlja kot značilne za nadarjene, pa jih v 

času svojega opazovanja nisem imela priložnosti zaznati, so tako vzgojiteljica kot starši 

posebej izpostavili še Nejčev smisel za humor. Vzgojiteljica ga je omenila kot eno od prvih 

lastnosti, ki so jo napeljale na misel, da bi lahko bil nadarjen (»smisel za humor, recimo, je zlo 

izrazit«), mama pa je povedala: »Se mi zdi da ma zlo, zlo velik pa močan smisu za humor. Že, 

jst se spomnem že k je bil še dojenček, njemu si sam "pfft" naredu pa je crknu od smeha, res.« 

 

3.8.2 Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na 

socialnem področju? 

 

Socialne značilnosti in potrebe, ki sem jih pri Nejcu zaznala tekom opazovanja, predstavljam 

v tabeli. 

 

Tabela 4: Socialne značilnosti in potrebe opazovanega otroka 

Tip značilnosti/potreb Opis vedenja Število pojavitev 

SOCIALNE 

Igra se sam 10 

Igra se z več vrstniki 7 

Igra se z enim vrstnikom 6 

Vede se 'asocialno' v interakciji z vrstniki 4 

Vede se kot vodja 3 

Ne upošteva pravil vedenja 3 

Igra se z odraslo osebo 2 

Igra se s starejšimi otroki 1 

Pomaga vrstniku 1 

 

Vidimo lahko, da ni izrazite razlike v številu pojavljanj med tem, da se je igral sam, in tem, da 

se je igral z enim ali več vrstniki. V zvezi s tem vedenjem pa se mi je zdel zelo zanimiv tale 

pogovor med staršema: 

Oče: Recimo midva ko včasih sprašujeva ne, pač kak je blo v vrtcu pa s kom se je igral pa kaj 

so delali, Nejc zmeraj reče da se je igral z Anjo pa z … ona druga punca, kaj še je – Mašo, 

pol pa drugi otroci pa ko da jih pač ni. Al pa Žan še. Pol pa rečem, ja s kom si se pa igral? 

"Ja s Saro [pomočnico] pa z Nino [vzgojiteljico]." In se mi zdi kot da mu je najbolj 

interesantno da se on s Saro pa z Nino igra ne. 

Mama: Mhm, to pa res. 

Oče: Onidve sta bolj interesantni kot drugi otroci. "Kaj ste delali, s kom si se igral?" – "S 

Saro." 

Mama: "Kaj pa prjatli tvoji, otroci?" Sara al Nina, taprvi odgovor vedno. 
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Tukaj se lahko spet navežemo na to njegovo željo po stiku z odraslimi, o kateri sem pisala že 

pri prejšnjem raziskovalnem vprašanju. Vedenje, ki sem ga poimenovala Igra se z odraslo 

osebo, se je sicer tekom mojega opazovanja pojavilo le dvakrat; vendar pa to razliko med 

mojimi opažanji in besedami staršev lahko pojasnimo s tem, da v vrtcu večinoma ni neke 

jasne ločnice med igro in delom. Dogodke, ki sem jim jaz sicer pripisala oznako Išče 

kognitivni stik z odraslo osebo, Nejc verjetno dojema kot igro in na tak način o njih tudi 

pripoveduje. 

 

Vzgojiteljica ga sicer je na vprašanje o tem, ali se več igra sam ali z drugimi otroki, opisala 

kot "letalčka", »tak k en metuljček no, k kr mal leti od enga do druzga.« Pravi, da se ji ne zdi, 

da bi se vedno igral z istimi otroki. Po drugi strani pa vidimo, da sta starša povedala, da doma 

večinoma govori le o dveh deklicah, s katerima se igra, oziroma včasih še o enem dečku. Tudi 

tekom mojega opazovanja se je Nejc, kadar se je igral le z enim vrstnikom, skoraj vedno igral 

le s tema dvema deklicama. Glede na to, kar sem imela priložnost videti, ga ti dve deklici – 

predvsem Anja – tudi najbolj "dohajata", kar se tiče različnih sposobnosti, tako kognitivnih 

kot motoričnih, zato ni presenetljivo, da si prav njiju dve najbolj pogosto izbira za družbo. 

 

Po drugi strani lahko vidimo, da se je vedenje z oznako Igra se s starejšimi otroki pojavilo le 

enkrat. To lahko morda pripišemo tudi temu, da skupine, v kateri je Nejčev starejši brat, ni 

bilo vedno v istem času na igrišču. Vzgojiteljica je namreč povedala, da če bi lahko, bi bil 

stalno z Janom. Tudi starša sta omenila, da se jima zdi, da Nejcu starejši otroci pomenijo nek 

vzgled in da so mu tudi bolj zanimivi. 

 

Omenim lahko, da sem pri opazovanju pogosto dobila občutek, da se Nejc ne igra toliko z 

vrstniki kot zraven njih. To vzporedno igro je omenila tudi vzgojiteljica, vendar je poudarila, 

da je to tudi starostno pogojeno. Ob tem je povedala še, da Nejc ne pusti zraven drugih otrok, 

kadar se sam z nečim igra. »Recimo prime pa začne neki sestavlat ne, pa želi nekdo pristopt, 

zdj en bo, en bi pustu tega otroka zravn, on pa ne bo pustu da pride zravn ne. "Jst bom sam 

to," ne. "To je moje."« Tega v času samega usmerjenega opazovanja sicer nisem zaznala, sem 

pa bila takim dogodkom priča v času mojega obiskovanja skupine pred tem. 

 

V zvezi z Nejčevo igro z vrstniki se lahko navežemo še na vedenje z oznako Vede se kot 

vodja. Tekom mojega opazovanja se je to pokazalo tako v prosti igri, na primer na vrtiljaku, 
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kjer je bil vedno on tisti, ki je potiskal vrtiljak, kot tudi pri igri oziroma aktivnostih v skupini. 

Tako je na primer enkrat sam prosil, da bi vodil skupino v igri dan/noč; pri tem, ko so mesili 

testo za kruh, pa je želel prevzeti nadzor nad svojo skupinico z besedami »Jaz to znam, ti ne 

znaš.« Tudi vzgojiteljica je dejala, da je Nejc absolutno vodja v igri; meni tudi, da mu bodo 

ostali otroci v prihodnosti še bolj sledili. 

 

Naslednji opis vedenja je Vede se 'asocialno' v interakciji z vrstniki. Tukaj se je dogajalo 

predvsem to, da je Nejc na silo jemal igrače drugim otrokom. Takšno vedenje je omenila tudi 

vzgojiteljica, ki je na vprašanje, s čim se Nejc največkrat zaposli, kadar je prepuščen sam sebi, 

malo v šali odgovorila »Ha, z vzemanjem igrač drugim otrokom.« Poudarila je, da je bil Nejc 

od začetka zelo empatičen, da je opazil stisko vsakega otroka in ga šel potolažit. Nato pa se je 

začelo dogajati, da je grizel in jemal igrače, kar je vzgojiteljica pripisala neki želji, da bi 

opozoril nase. Razlog za to jemanje igrač, ki sem ga opazila tudi sama, pa vidi tudi v tem, da 

»On bi tok dobr, močn fokus ma ne, da pozab na tisto, tist socialni čut da more vprašat« ter 

da je konflikt z okolico njegov način vzpostavljanja interakcij. Tej opaženi stiski drugih otrok, 

o kateri je govorila vzgojiteljica, sem bila tekom opazovanja sicer enkrat priča tudi sama 

(dogodku sem pripisala oznako Pomaga vrstniku), ko je Nejc opazil, da se je imela ena od 

deklic težave s postavljanjem knjige nazaj na polico, in ji takoj priskočil na pomoč. 

 

Tukaj se lahko navežemo tudi na naslednji opis vedenja, ki sem ga poimenovala Ne upošteva 

pravil vedenja. V to sem vključila primere, ko Nejc ni upošteval navodil vzgojiteljice glede 

ravnanja z določenimi stvarmi (hrano, instrumenti, ...). O preizkušanju postavljenih pravil sta 

govorila tudi starša: 

Oče: Mava kr, to se mi pr Nejcu zdi kar je dost bl izražen k pr Janu, to da testira.  

Mama: Zlo testira ja. 

Oče: Mu rečeš: "Enkrat še neki nardiš pa ti bom stran vrgu," pa točno to nardi. 

 

Pripovedovala sta tudi o tem, da so nekaj časa doma imeli vzpostavljen sistem nagrajevanja, 

kjer sta otroka dobila na list papirja štampiljko, ko sta na primer sama ponudila pomoč pri 

kakšnem delu, oziroma črno piko, če nista opravila tega, kar bi morala. »In rezultat je bil ta, 

da Jan je uspel dosečt tistih kolkr že pik ki je bla potem nagrada, neka malenkost ki si jo je 

želel. Pri Nejcu je pa tko "Ooo črna pika, dj mi še eno." /.../ Pa jst mislm da ni to da on ne bi 

razumel kaj je zdj nagrada, pa kokr črna pika pa štampiljka, pozitivno pa negativno – tm se je 

men zdel da mu je enostavno čist vseen. A dobi al ne dobi tiste črne pike.« 
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Izmed socialnih lastnosti oziroma potreb, ki jih nisem imela priložnosti opazovati v vrtcu, sem 

pa o njih vprašala v intervjuju, bi omenila še Nejčev odnos z bratom. Starša sta povedala, da 

ima Nejc Jana izjemno rad in mu tudi zelo rad izkazuje naklonjenost, medtem ko je Jan pri 

samem izkazovanju naklonjenosti bolj zadržan. Sicer pa sta veliko skupaj, tako v vrtcu kot 

doma. Oče je tudi povedal, da kadar je Jan zraven, je Nejčeva pozornost v večini namenjena 

njemu in tudi želi početi vse to, kar počne Jan. V zvezi s konflikti pa je mama povedala, da 

zna iti Nejc Janu na živce, kadar mu kaj podre ali uniči. 

 

3.8.3 Kakšne značilnosti in potrebe kaže potencialno nadarjen otrok v vrtcu na 

emocionalnem področju? 

 

Emocionalne značilnosti in potrebe, ki sem jih pri Nejcu zaznala med opazovanjem, 

predstavljam v tabeli. 

 

Tabela 5: Emocionalne značilnosti in potrebe opazovanega otroka 

Tip značilnosti/potreb Opis vedenja Število pojavitev 

EMOCIONALNE 

Išče emocionalni stik z odraslo osebo 8 

Išče emocionalni stik z vrstnikom 3 

Na konfliktno situacijo reagira z jokom 3 

Išče potrditev od odrasle osebe 2 

 

Tudi tukaj lahko vidimo močno izraženo potrebo po stiku z odraslimi. V opis vedenja Išče 

emocionalni stik z odraslo osebo sem uvrstila primere, ko se je Nejc šel pocrkljat k 

vzgojiteljici, pomočnici ali k meni, nas objel, nam dal poljubček, ... Vedno je tudi želel sedeti 

zraven vzgojiteljice ali pomočnice v krogu oziroma držati eno od njiju za roko. Posebej izrazit 

je bil tukaj primer, ko je želel v krogu držati za roko pomočnico Saro, pa mu je ona rekla, da 

jo zdaj za roko drži nek drug fant, ki je ravno slavil rojstni dan. Nejca je to hudo užalilo in 

potem sploh ni želel stati v krogu. Ko ga je Sara čez nekaj časa vprašala, ali se jim je zdaj 

pripravljen pridružiti, je ponovno želel prijeti njo za roko, kar pa mu je potem le omogočila 

deklica, ki jo je držala za drugo roko kot slavljenec, in potem ni bilo več problema. 

 

Po drugi strani se je manjkrat pojavilo, da je Nejc iskal emocionalni stik z vrstniki. S tem pa 

se povezuje tudi oznaka, ki sem jo poimenovala Išče potrditev od odrasle osebe; zgodilo se je 

namreč, da je Nejc dal poljubček enemu od otrok v skupini in to takoj šel tudi povedat 
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pomočnici, kar sem doživela kot nekakšno željo po potrditvi, da je naredil nekaj dobrega. 

Tudi ko je pomagal eni od deklic postaviti knjigo na polico, kar sem opisala pri prejšnjem 

raziskovalnem vprašanju, se je potem takoj obrnil k meni in mi pokazal, kaj je naredil. 

 

Na splošno so tako vzgojiteljica kot starša Nejca opisali kot zelo čustvenega otroka, ki svoja 

čustva tudi zelo močno izraža. Vzgojiteljica je dejala, da »zelo čustvujemo na veliko«, 

medtem ko sta ga starša opisala kot zelo ekstrovertiranega. »Čustva, veselje, to da ti pokaže 

da te ma rad, jezo, nestrinjanje, vsa čustva on na zlo močen način izraža.« Že pri prejšnjem 

raziskovalnem vprašanju sem tudi omenila, da sta starša povedala, da je Nejc zelo izrazit v 

izkazovanju pozornosti svojemu bratu. 

 

S tem močnim izražanjem čustev se povezuje tudi vedenje, ki sem ga opisala kot Na 

konfliktno situacijo reagira z jokom. Predvsem se mi je tukaj vtisnil v spomin dogodek, ko se 

je Nejc v času kosila poigraval z oknom in zaradi nepazljivosti z mize zbil lonec z juho. V 

trenutku je planil v hud jok in kar nekaj časa je trajalo, da se je umiril. Tudi vzgojiteljica je 

povedala, da zelo burno reagira na konflikte. »K da mu ne vem, pol glave manka.« Ponavadi 

gre za to, da se mu zdi, da se mu je zgodila krivica, tudi če temu ni bilo tako. Je pa 

vzgojiteljica še poudarila, da mu veliko pomeni, da ga po tem, ko se ta konfliktna situacija 

razčisti, vseeno tudi stisneš k sebi. 

 

3.8.4 Kako je izkazanim potrebam otroka v vrtcu zadoščeno? 

 

Starša sta z delom v Nejčevi skupini zadovoljna. Menita, da v skupini veliko delajo, 

ustvarjajo, spoznavajo različne stvari, in da sta vzgojiteljica in pomočnica sposobni nuditi 

otrokom tudi individualno obravnavo, če vidita, da je to potrebno. Zadovoljna sta tudi z 

informacijami, ki jih od njiju dobita v zvezi z dogajanjem v vrtcu. 

 

Vzgojiteljica meni, da Nejc zagotovo kaže potrebo po nekih dodatnih aktivnostih izven tega, 

kar se v vrtcu dogaja v okviru kurikuluma. Je pa tudi izpostavila, da se ji zdi zelo pomembno, 

da se pri delu z nadarjenimi ne dela samo na kvantiteti informacij, temveč je treba upoštevati 

tudi njihov emocionalni in socialni razvoj. »Ker je lahko hitr pač preveč na intelektu 

poudarka /.../ ampak tist čustveno-socialni del pa lahko, pa je še uzadi, ne.« Tudi ona je 

zadovoljna z zaupanjem in sodelovanjem staršev. 
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Glede na to, kar sem imela priložnost videti tako tekom usmerjenega opazovanja kot tudi pred 

tem v času obiskovanja skupine, lahko rečem, da sta tako vzgojiteljica kot pomočnica 

predvsem zelo odzivni na potrebe, ki jih izraža Nejc, in se trudita, da bi jih znotraj skupine 

čim bolje zadovoljili. Predvsem sta obe izjemno pozorni na njegove emocionalne potrebe, kar 

je bilo čutiti tudi v mojem pogovoru z vzgojiteljico. Moram pa seveda poudariti, da je bila 

sama narava mojega opazovanja takšna, da nisem mogla biti samo "muha na steni", temveč 

sem bila stalno tudi v interakciji z otroki oziroma oni z mano, še posebej Nejc. Tako sva na 

primer pogosto skupaj brala; ne morem vedeti, kaj bi v tem času Nejc počel, če ne bi bilo 

mene, oziroma ali bi bilo tej konkretni potrebi lahko zadoščeno. Bi pa glede na to, kako hitro 

me je Nejc "vzel za svojo" in z velikim interesom zagrabil priložnost za individualno delo, 

lahko rekla, da pri njemu gotovo obstaja še prostor za neko dodatno, še bolj individualizirano 

delo znotraj skupine. 

 

3.8.5 Kako se mnenja vzgojiteljice in staršev o otrokovih potrebah skladajo s 

podatki, pridobljenimi z opazovanjem? 

 

Ob pregledu odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja lahko sklenemo, da so rezultati 

mojega opazovanja skladni z rezultati opravljenih intervjujev. Vse kategorije, ki sem jih 

pripisala opaženim dogodkom, sem lahko smiselno dopolnila z odgovori vzgojiteljice in 

staršev. Tudi sicer v pogovorih (ki sem jih opravila po končanem opazovanju) ni bilo ničesar 

takega, kar bi me v primerjavi z lastnimi opažanji presenetilo. Manjši razkorak se je morda 

pokazal na področju Nejčevega druženja z vrstniki, kjer smo jaz in starša nekako zaznali, da 

se največ igra z dvema konkretnima vrstnicama, medtem ko ga je vzgojiteljica opisala kot 

nekoga, ki "leta" od otroka do otroka. To razliko lahko morda z moje strani pojasnimo s 

kratkim časom opazovanja, s strani staršev pa s tem, da Nejc morda doma največ omenja igro 

s tema dvema deklicama zato, ker mu je z njima najbolj zanimivo. Razlika se je pojavila še v 

mnenju vzgojiteljice in staršev o Nejčevi reakciji na uspeh oziroma neuspeh, ki jo je 

vzgojiteljica opisala kot zelo močno, starša pa kot ne preveč intenzivno, s tem da sta starša 

temu takoj sledila s pojasnilom, da je tukaj odvisno, kaj njemu samemu pomeni uspeh. 

 

3.8.6 Zaključna interpretacija 

 

Če naredim prerez vsega, kar sem o Nejcu zvedela preko opazovanja in obeh intervjujev, 

lahko rečem, da bi njegov spoznavni razvoj zagotovo lahko opisala z besedami prej, hitreje, 
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bolje, več, oziroma kot višjo stopnjo kognitivnih procesov od vrstnikov, kakor to opišeta 

Robinson in Clinkenbeard (2008, v Juriševič, 2012). Tako vzgojiteljica kot starši so med 

njegovimi lastnostmi izpostavili hitro razvijajoč govor oziroma besedni zaklad in pa smisel za 

humor, ki sta stalnica na seznamu lastnosti nadarjenih otrok (npr. Glogovec in Žagar, 1990; 

Koncept OŠ, 1999; Potential Plus UK, PA102, 2012). Sama sem imela priložnost opazovati 

tudi njegov dober spomin pri odgovarjanju na vprašanja vzgojiteljice. Kot konkretne lastnosti 

potencialno nadarjenih otrok od osmega do šestintridesetega meseca življenja tudi Smutny 

(1991, v Cvetković-Lay, 2002b) omenja zgodnjo hojo in govor ter zanimanje za črke, dober 

spomin in izražen smisel za humor. Še ena lastnost, ki jo opiše Smutny, je ima svojo 

predstavo o tem, kam kaj pripada (predmeti, stvari, sestavni deli) in se težko pokori od zunaj 

"vsiljenim" navodilom, kar me je spomnilo na očetove besede, da »enih parkrat se je že 

nardilo da smo se tam z nekimi kockami igrali in jih je Nejc pač po svoje začel zlagat skupaj 

ne. In sm tak občutek dobil, ne zdj zato da bi mu, da se mu, ker se mu to zdi bolj zanimivo no, 

kot pa to da bi po nekih, nekem pravilu nekaj delal ne.« Dodamo lahko še interes za knjige, ki 

ga omenjata Karnes in Johnson (1991, v Cvetković-Lay in Sekulić Majurec, 1998). 

 

Med potrebami, ki jih prinaša specifika kognitivnega razvoja nadarjenih otrok, pri Nejcu 

izstopa na primer stalno postavljanje vprašanj, ki ga omenjajo tudi pri Potential Plus UK 

(PA103, 2012). Glede na mojo izkušnjo v času sodelovanja s skupino pa bi dodala tudi 

potrebo po delu v obogatenih in razširjenih vzgojno-izobraževalnih programih, ki omogočajo 

individualizacijo načina dela in diferenciacijo vsebine dela, o kateri govorita Cvetković-Lay 

in Sekulić Majurec (1998). 

 

Izmed socialnih lastnosti, ki jih literatura pripisuje nadarjenim, lahko izpostavimo na primer 

Nejčev smisel za vodenje oziroma željo po vodenju (Koncept OŠ, 1999; Clark, 1983, v 

Cvetković-Lay, 2002a). Glede na moje opazovanje in besede vzgojiteljice lahko tudi rečemo, 

da se pri Nejcu kažeta potreba po primernih vrstniških odnosih in potreba po razvoju socialnih 

spretnosti, ki ju omenja Horvat (2010), predvsem v smislu vstopanja v interakcije z vrstniki 

na drug način kot preko konflikta. Rostohar (2012) govori še o tem, da nadarjeni svoje 

čustvene in socialne potrebe pogosto zadovoljujejo v skupini starejših otrok ali odraslih ljudi. 

Predvsem ta potreba po družbi odraslih je pri Nejcu verjetno najbolj izrazita od vseh. Sama 

tekom opazovanja sicer nisem imela priložnosti opaziti nekega izpostavljenega druženja s 

starejšimi otroki, so pa to omenili vzgojiteljica in starša. 
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Na emocionalnem področju pa je zagotovo zelo izrazita Nejčeva "čustvena intenzivnost" 

oziroma čustvena hipersenzitivnost, ki jo omenjajo različni avtorji (CCEA, 2006; Farič 

Klemenčič, 2010; Potential Plus UK, PA104, 2012). Nisem pa pri njem na primer opazila 

frustracije ali čustvenih izbruhov zaradi neskladja med motoričnimi in kognitivnimi 

spretnostmi, ki jih omenja Webb (1994), ali pa perfekcionizma (Reis in Renzulli, 2004). Na 

področju čustvenih potreb pri Nejcu izstopa potreba po tem, da čuti, da ga podpiramo, kar 

izpostavi Farič Klemenčič (2010). Ista avtorica omenja tudi pomen vzpostavitve primerne 

discipline, ki pomaga ustvariti občutek varnosti, kar je v najinem pogovoru omenila tudi 

vzgojiteljica: »In, on je hvaležn k mu postavš meje.« 

 

Ob pregledu vseh podatkov, zbranih preko opazovanja in intervjujev, pa se mi za zaključek 

empiričnega dela zdi primeren tale stavek, s katerim je oče opisal Nejca: »Men se tak zdi tak 

no, da je Nejc, da je on, da ma pač tisti svoji film, svojo špuro ne, in se ne ozira kaj dost na to 

kaj si mi o njemu mislimo al pa kaj si kdo drug misli, pač tisto kar ma v glavi, tisto on pač 

proba izpeljat ne.« 
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4 SKLEP 

 

V diplomskem delu sem se poglobila v kognitivne, socialne in emocionalne značilnosti in 

potrebe nadarjenih otrok ter značilnosti nadarjenih v predšolskem obdobju, v izvedeni študiji 

primera pa sem nato s teh vidikov poskušala čim bolje spoznati konkretnega otroka. Kot sem 

omenila že v uvodu, moj cilj ni bil najti nekih splošnih "rešitev" za delo z nadarjenimi otroki 

v vrtcu, temveč sem si želela le dovolj podrobno spoznati enega samega otroka. Glede na vse 

opisano lahko rečem, da zdaj dovolj dobro poznam Nejčevo situacijo, da lahko oblikujem 

ideje za nadaljnje delo z njim. 

 

Med celotno predstavitvijo raziskave se je kot rdeča nit pojavljala Nejčeva potreba po stiku z 

odraslimi na vseh področjih. Glede na to in pa glede na zelo dobro lastno izkušnjo z 

obiskovanjem skupine in individualnim ukvarjanjem z Nejcem menim, da bi bila zanj idealna 

možnost, da bi imel v skupini vsaj enkrat na teden individualnega spremljevalca. Na ta način 

bi dobil nekoga, ki bi se lahko popolnoma posvetil njegovim potrebam, vprašanjem in želji po 

spoznavanju novih stvari, hkrati pa bi na ta način tudi razbremenili vzgojiteljico in 

pomočnico. Biti pozoren na potrebe otroka, kot je Nejc, znotraj skupine v vrtcu je namreč 

lahko precej naporno, kar je vzgojiteljica omenila tudi v intervjuju, in v času mojega 

sodelovanja s skupino sta obe izrazili veliko zadovoljstvo s takšnim načinom dela. Osebni 

spremljevalec bi ponudil odlično možnost tudi za bolj enostavno notranjo diferenciacijo 

programa za Nejca, kadar bi se pojavila potreba po tem. 

 

Pri nas je v vrtcih kar dobro poskrbljeno za spremljevalce otrok s posebnimi potrebami, nisem 

pa še zasledila, da bi se kje pojavila ideja o podobnem sistemu za nadarjene. Zdi se, da pri 

mnogih še vedno nekako prevladuje misel, da nadarjeni otroci ne potrebujejo prilagoditev, saj 

so ja dovolj bistri, da se bodo znašli sami; in morda bi se komu zdelo škoda mesto 

spremljevalca "porabiti" za nadarjenega otroka, ko pa je toliko otrok s posebnimi potrebami, 

ki takšno osebo na prvi pogled bolj potrebujejo. Seveda gre v tem primeru zgolj za stereotipno 

razmišljanje. Poleg tega pa ne smemo pozabiti, da gre pri nadarjenih otrocih za vlaganje v 

našo prihodnost – za potencialna bodoča "velika imena". Mar ni smiselno, da z delom na tem 

začnemo čim prej? 
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Tukaj vidim tudi priložnost za vključevanje socialnih pedagogov. Že v teoretičnem delu sem 

predstavila vlogo socialnega pedagoga v vrtcu in mnenje, da nam določene kompetence, ki si 

jih pridobimo med študijem, omogočajo tudi strokovno delo z nadarjenimi. Po opravljeni 

raziskavi pa sem še bolj prepričana, da za socialne pedagoge obstaja mesto ne le v vrtcih, 

temveč prav konkretno pri delu z nadarjenimi otroki v vrtcih. Kot je poudarila vzgojiteljica in 

kot sem spoznala tudi sama tekom opazovanja, je izredno pomembno, da pri delu z 

nadarjenimi ne zanemarimo dela na socialnem in emocionalnem področju njihovega razvoja. 

Prav za to pa smo socialni pedagogi najbolje pripravljeni. Za zadovoljevanje otrokovih 

kognitivnih potreb ni nujno, da smo zakladnica vsega možnega znanja; pripravljeni moramo 

biti le poiskati odgovore, če jih ne poznamo, oziroma otroku nuditi dovolj podpore, da bo 

lahko uresničeval svoje potenciale. Za zadovoljevanje njegovih socialnih in emocionalnih 

potreb pa imamo potrebno strokovno znanje in le-to nam tudi zagotavlja, da nanje ne bomo 

pozabili. Menim, da bi bil socialni pedagog idealen kandidat za pozicijo "spremljevalca 

nadarjenega otroka v vrtcu". Ker pa vem, da dobiti spremljevalca za otroka ni samo vprašanje 

dobrega namena, sem razmišljala, da bi bila ena od možnih rešitev lahko vzpostavitev 

prostovoljskega programa spremljanja, v katerega bi vključili osebe s pedagoško izobrazbo 

oziroma študente pedagoških smeri. Spoznanja iz študije primera pa so mi tudi utrdila mnenje, 

da je socialni pedagog, ki v vrtcu opravlja delo svetovalnega delavca, lahko izjemno 

pomemben člen pri delu z nadarjenim oziroma potencialno nadarjenim otrokom, njegovimi 

vzgojitelji in njegovo družino. Zato bi še enkrat poudarila, da se mi zdi absolutno smiselno, da 

si socialni pedagogi pridobimo tudi znanje s področja dela z nadarjenimi otroki. 

 

Vzgojiteljica je sicer med idejami za nadaljnje delo z Nejcem omenila raziskovalno delo. Tudi 

sama menim, da bi bili načini dela, ki sem jih opisala že v teoretičnem delu, kot so na primer 

projektno delo in NTC učenje, zelo dobra izbira zanj. Spet gre tukaj za način dela, ki bi v 

resnici obogatil vse otroke v skupini, Nejcu pa bi lahko poleg pridobivanja novega znanja 

omogočil tudi način za nekonfliktno vstopanje v interakcijo z vrstniki oziroma učenje nekih 

socialnih veščin. 

 

Izkušnja s to raziskavo mi je tudi potrdila pomen uporabe študije primera pri delu z 

nadarjenimi. Zdi se mi izjemno pomembno, da o otroku pridobimo čim več informacij, ga 

poskušamo spoznati z vseh različnih zornih kotov in na ta način oblikujemo program dela, ki 

kar najbolj sledi njegovim dejanskim lastnostim in potrebam. Zato bi v odgovor na vprašanje, 
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kaj storiti, ko otroka v skupini prepoznamo kot nadarjenega, ponudila prav to: opravimo čim 

bolj temeljito študijo primera in ideje se bodo skoraj zagotovo "začele ponujati kar same". 

 

Delo zaključujem s citatom Foresta Witcrafta, ki se sicer nanaša na njegovo delo z deškimi 

skavti, se mi pa zdi – tudi v luči opravljene raziskave – še kako relevanten za delo z 

nadarjenimi: 

 

A hundred years from now it will not matter what my bank account was, the sort of house I 

lived in, or the kind of car I drove. But the world may be different, because I was important in 

the life of a boy.
5
 

  

                                                 
5
Čez sto let ne bo pomembno, kakšen je bil moj bančni račun, v kakšni hiši sem živel, ali kakšen avto sem vozil. 

Toda morda bo svet drugačen, ker sem bil pomemben v življenju nekega dečka. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Okvirna vprašanja za intervju z vzgojiteljico 

 

Kdaj ste prvič pomislili, da bi otrok lahko bil potencialno nadarjen? Kaj vas je napeljalo k 

temu? 

 

Na katerih področjih se vam zdi, da otrok najbolj izstopa? 

 

Kakšni so njegovi interesi, kaj ga najbolj zanima? 

 

Ali otrok izraža željo po dodatnem oziroma bolj zahtevnem delu od tistega, kar je v rednem 

programu?  

 Ali to izrazi konkretno z besedami ali sklepate iz njegovega vedenja?  

 Ali oziroma na kakšen način mu omogočite izpolnitev teh potreb? 

 

S čim se otrok največkrat zaposli, kadar je prepuščen sam sebi (nima kakšnih navodil za delo 

in se ne dogaja kakšna skupinska dejavnost)? 

 

Kako bi opisali otrokov odnos z ostalimi otroki v skupini? 

 Ali išče njihovo družbo ali se raje igra sam? 

 Kakšna je njegova vloga v igri – je rad vodja ali raje sledi ostalim? 

 Kako pogosto pride v konflikt s katerim od otrok? Kakšni so ponavadi vzroki za ta 

konflikt? 

 Ali kdaj išče družbo starejših otrok? Kako se vede v družbi starejših otrok? 

 

Kako bi opisali otrokov odnos z vami in vašo pomočnico? 

 Ali otrok išče vajino družbo? V kakšne namene – za crkljanje/čustveno bližino, za 

pogovor, za dodatne aktivnosti? 

 Kako pogosto pride v konflikt z vama? Kakšni so ponavadi vzroki za ta konflikt? 

 Kako otrok reagira na vajino pohvalo? Kako na vajino grajo? 

 

Kako otrok reagira na uspeh? Kako na neuspeh? 

 

Ali stvari raje poskuša narediti sam ali vas prosi za pomoč? Kako reagira, če mu sami 

ponudite pomoč? 

 

Se vam zdi, da se otrok zaveda, da izstopa v skupini? Ga to bremeni? 

 

Kakšen način dela menite, da bi otrok potreboval za naprej? 

 

  



 

Priloga 2: Okvirna vprašanja za intervju s staršema 

 

Kdaj vama je vzgojiteljica prvič omenila, da meni, da bi otrok lahko bil nadarjen? Kako sta to 

sprejela? 

 

Se vama zdi, da so kakšna področja, na katerih otrok posebej izstopa? 

 

Kakšni so njegovi interesi, kaj ga najbolj zanima? 

 

Kaj najraje počne doma v prostem času? 

 

Ali se otrok več obrača na vaju, da bi kaj počela z njim, ali si večinoma sam najde zaposlitev? 

 

Kako bi opisala njegov odnos z bratom? Kaj pa njegov odnos s prijatelji? 

 Ali išče njihovo družbo ali se raje igra sam? 

 Kakšna je njegova vloga v igri – je rad vodja ali raje sledi ostalim? 

 Kako pogosto pride v konflikt s katerim od otrok? Kakšni so ponavadi vzroki za ta 

konflikt? 

 Ali kdaj išče družbo starejših otrok? Kako se vede v družbi starejših otrok? 

 

Kako bi opisala otrokov odnos z vama? 

 Kako pogosto pride v konflikt z vama? Kakšni so ponavadi vzroki za ta konflikt? 

 Kako otrok reagira na vajino pohvalo? Kako na vajino grajo? 

 

Kako se otrok počuti v vrtcu? Kaj doma pove o dogajanju v vrtcu, kaj so stvari, ki jih 

največkrat izpostavi? 

 

Kako otrok reagira na uspeh? Kako na neuspeh? 

 

Ali stvari raje poskuša narediti sam ali vaju prosi za pomoč? Kako reagira, če mu sami 

ponudite pomoč? 

 

Menita, da bi otrok v vrtcu potreboval kakšno dodatno delo oziroma poseben način dela? 

 

 


