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POVZETEK 

Čustva so zelo pomembna za otrokov celostni razvoj in ker je večina otrok vsak dan približno 

polovico dneva v vrtcu, je pomembno, da ne samo starši, ampak tudi strokovni delavci v vrtcu 

ustrezno pristopijo k vsakemu izraženemu čustvu otroka. 

V diplomskem delu me je zanimalo, ali v vrtcu strokovni delavci pri otrocih opažajo zgolj 

temeljna čustva ali tudi čustva samozavedanja, ki vključujejo sram in ponos, ter kako se na 

čustva otroci odzivajo. Za sram in ponos me je tudi podrobneje zanimalo, v katerih situacijah 

ju strokovni delavci v vrtcu opazijo in kako koristna se jim zdita. Pri raziskovanju sem 

uporabila anketni vprašalnik. Vzorec anketiranih zajema 40 strokovnih delavk iz VVZ 

Radovljica, ki delajo z otroki iz obeh starostnih obdobij. 

Ugotovila sem, da strokovne delavke v vrtcu pri otrocih pogosteje opažajo temeljna čustva, 

kot pa čustva samozavedanja in da se z otroki o njih tudi več pogovarjajo, največkrat takrat, 

ko otroci določeno čustvo izražajo. Strokovne delavke čustva, večkrat opazijo na ravni 

neverbalne komunikacije (mimika obraza), kot na ravni verbalne komunikacije. 

Otroci po mnenju anketirank čustvo sramu izrazijo redkeje, največkrat, ko se polulajo v hlače, 

čustvo ponosa pa včasih, največkrat ko samostojno izvedejo neko dejavnost. Največ 

strokovnih delavk meni, da sta tako čustvo sramu kot čustvo ponosa za otroke koristna. 

Dejavnosti za razumevanje čustva sramu, ki jih strokovne delavke izvajajo z otroki, so branje 

literarnega dela, socialne igre, likovne in plesne dejavnosti, za razumevanje čustva ponosa pa 

dejavnosti z didaktičnimi igrami, nastop pred skupino, obisk kulturnih predstav in pravljice o 

doživljanju čustev.  

 

Ključne besede: čustva, sram, ponos, predšolski otrok, vrtec, vzgojiteljica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

Emotions are very important for child's comprehensive development. Most of the children 

spend at least half of the day in preschool, that is why it is important that not only parents, but 

also educational workers in preschool, have the appropriate approach to each child the 

expressed emotion. 

In my degree, I was wondering if educational workers in preschool observed only on basic 

emotions or on emotions of self-awareness as well, which including shame and pride and how 

children respond to emotions. For shame and pride I was also interested in more detail and in 

which situations by educators in preeschool are observed and how useful they seem. In the 

research I used a questionnaire. Respondent's sample includes 40 educational workers from 

childcare institution Radovljica, which working with children in both age groups. 

I found out that the educational workers in preschool  notice basic emotions more often than 

emotions of self-awareness and that they talk with children more about them, most when 

children express emotion. Educational workers feelings, repeatedly observed at of non-verbal 

communication (facial expressions), then in form of verbal. 

According to the respondents, children shame show rarely, mostly when they pee their pants 

and feeling of pride sometimes, usually when independently perform an activity. The majority 

of respondents believe, that the emotion of shame as well as pride, are very usefull for the 

children. Activities for understanding the emotion of shame, that educational workers perform 

with children are reading proper literature, social games, art and dance activities; and for 

understanding the emotion of pride activities with didactic games, performance in front of the 

group, visiting cultural performances and a story about experiencing emotions.  

 

Key wordy: emotions, shame, pride, preschoolers, preschool, preschool teacher 
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UVOD 

Čustva so človekov prvi jezik. Že ob rojstvu novorojenček z jokom ustvari prvo obliko 

čustvene komunikacije (Smrtnik Vitulić, 2007). Zgodnji znaki dojenčkovih čustev so 

pomembni koraki v razvoju. Ko se želijo otroci družiti, se nasmehnejo. Ko si česa želijo, 

zajokajo. Ko se na njihova sporočila odzovemo, pa se krepi občutek povezanosti z ljudmi. S 

tem, ko se na otrokov smeh odzivamo z našim smehom, dobi otrok občutek, da nadzoruje svet 

okoli sebe. S tem pa se razvija otrokova sposobnost aktivnega sodelovanja pri uravnavanju 

vzburjenosti in čustvenega življenja (Papalia, Olds in Feldman, 2003). 

Ker so čustva tako pomembna za otrokov celostni razvoj in se otroci z njimi srečujejo celo 

življenje, želim s pomočjo raziskave izvedeti, ali se strokovni delavci z otroki v vrtcu 

pogovarjajo o čustvih ali ne. Bolj podrobno me zanimata čustvi sramu in ponosa. Za 

raziskovanje teh dveh čustev sem se odločila, ker sem tudi sama strokovna delavka v vrtcu in 

pri otrocih opažam veliko sramu in ponosa, a se nanju glede na moja opažanja osredotočijo le 

redki strokovni delavci. Zato sem želela izvedeti, ali strokovni delavci v vrtcu opažajo ti 

čustvi in kako se nanju odzovejo. 
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1. ČUSTVA 

1.1 Definicije čustev 

Čustva so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov odnos do zunanjega sveta ali do 

samega sebe. So procesi, ki so sestavljeni iz značilnega zaporedja kognitivnih in fizioloških 

procesov, telesnih izrazov in potrebe za delovanjem ali dejavnostjo. Čustva so odziv 

posameznika na neko pomembno spremembo v njegovem življenju (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Čustva spodbujajo odzive posameznika na dogajanje zunaj in znotraj njega ter so zelo 

pomembna v njegovi komunikaciji z drugimi (Batistič Zorec in Prosen, 2010). Vsa človeška 

bitja imajo lahko enak razpon čustev, razlika je le v tem, kako pogosta so določena čustva, 

kateri dogodki jih sprožijo, kako na njih reagirajo in kako jih izražajo (Papalia idr., 2003). 

1.2 Čustva kot proces 

Kar nekaj avtorjev ugotavlja, da so čustva sestavljena iz posameznih procesov. Stein, 

Trabasso in Liwag (1994, po Oatley in Jenkins, 2002) ugotavljajo določeno zaporedje 

čustvenih procesov, in sicer: 

1. ocena dogajanja, 

2. telesne spremembe v organizmu, 

3. miselno planiranje in pripravljenost za delovanje. 

Posameznik doživlja čustva takrat, ko se dogaja neka zanj pomembna situacija, torej jih ne 

doživlja ves čas. Situacijo najprej zazna, ji doda nek pomen, jo oceni in na koncu ovrednoti. 

Pri izražanju čustev se pojavijo telesni znaki oziroma telesne spremembe v organizmu, kot so 

npr. pospešeno bitje srca ali rdečica na obrazu. Ko vse to posameznik občuti, pa ima željo po 

tem, da reagira na določeno situacijo. Pri tem najprej pomisli, kako bi reagiral, šele nato pa se 

odloči, ali bo reagiral ali ne (Milivojević, 2008). 

1.3 Funkcije čustev 

J. Curk (2011) meni, da imajo čustva z evolucijskega vidika prilagoditveno funkcijo: 

organizmu omogočajo prilagajanje na nove okoliščine, ki so pomembne za preživetje ali 

orientacijo v okolju. Če ne izpolnjujejo te funkcije, so disfunkcionalna. Prilagoditvena 

funkcija čustev se lahko kaže kot (prav tam): 

- motiviranje k določenim ciljem (motivacijska ali usmerjevalna funkcija). 

Čustva nas spodbujajo oz. usmerjajo k tistemu, kar sproža v nas prijetna čustva, in stran 

od tistega, kar sproža neprijetna čustva. Omogočajo nam doseganje želenih ciljev, npr. 

veselje in ponos ob uspehu nas spodbudita k nadaljnjemu treniranju te sposobnosti ali 

spretnosti. 

- aktiviranje organizma (aktivacijska funkcija, aktivnostni vidik – nanaša se na fiziološke 

spremembe). To funkcijo ima predvsem čustvo strahu, pa tudi jeze. Strah služi prepoznavi 

nevarnosti, fiziološke spremembe (aktivacija organizma) pa pripravijo organizem na boj 

ali beg. 
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- sporočanje – komuniciranje notranjih stanj (komunikacijska funkcija). S čustvenimi izrazi 

drugim pošiljamo informacije o svojem notranjem stanju, na osnovi teh informacij pa 

potem drugi uravnavajo svoje vedenje do nas. 

Čustva pri posamezniku vplivajo na odnose z drugimi ljudmi (Milivojević, 1999, po Smrtnik 

Vitulić, 2007). T. Lamovec (1991) pravi, da se čustva do neke mere prenašajo z ene osebe na 

drugo (opazovanje izraženih čustev pri drugem lahko povzroči podobno čustvo tudi pri nas). 

 

2. PODROČJA ČUSTEV 
Čustveni procesi so kompleksna celota in pri njihovi analizi smo lahko pozorni le na 

posamezni proces ali kombinacijo procesov, iz katerih so sestavljeni ( npr. iz področja 

čustvovanja: prepoznavanje, izražanje in uravnavanje čustev) (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.1 Prepoznavanje čustev 

Pri dojenčkih je zelo težko prepoznavati čustva, saj nam ne morejo povedati, kaj čutijo. Starši, 

skrbniki in raziskovalci se s časom naučijo prepoznavati določene znake, vendar nikoli ne 

morejo zagotovo vedeti, kaj so dojenčki res čutili. Vidijo le, da so bili izrazi na njihovih 

obrazih zelo podobni odraslim, ko čutijo neko določeno čustvo. Sroufe (1997, po Papalia idr., 

2003) meni, da je to, kako otrok prepozna določeno čustvo, odvisno od tega, koliko je otrok 

star. Prepoznavanje čustev otroka vključuje predvsem znanje o pomenu različnih situacij, 

gest, lastnih čustvenih izrazov in pa drugih značilnosti čustvenega izražanja. Pridobimo si ga z 

vsakdanjimi izkušnjami, pretežno pa z učenjem. Lahko rečemo, da je prepoznavanje čustev 

rezultat učenja (Smrtnik Vitulić, 2007). 

2.2 Izražanje čustev 

T. Lamovec (1991) meni, da so temelji otrokove čustvene izraznosti zgrajeni, še preden se 

otrok začne učiti besednih izrazov za čustva. Na čustvene izraze se odzove, še preden jih je 

sposoben poimenovati. Možnost diferenciacije izražanja in razumevanja kompleksnejših 

čustev se odpre z razvojem govora (Smrtnik Vitulić, 2007). Vsako čustveno izražanje 

posameznika kaže na njegovo vpletenost v neko situacijo. Čustveni izrazi posameznika so 

dražljaji za osebo, ki ta izraz opazuje, ocenjuje in se glede na pomen, ki jim ga pripisuje, 

nanje tudi odziva. Pri posamezniku smo pozorni predvsem na nekatere čustvene izraze, kot so 

izraz obraza, gibi oči, kretnje, smer gledanja, drža telesa, dotik, uporaba socialnega prostora in 

vonj (Smrtnik Vitulić, 2007). Čustveno doživljanje posameznika zlasti dobro izraža mimika 

obraza. Najbolj očitni čustveni izrazi so smeh, jok in zardevanje, čustva pa posameznik izraža 

tudi s kretnjami, držo telesa in glasovnimi spremembami (Musek in Pečjak, 2001). 

H. Smrtnik Vitulić (2007) meni, da imajo otroci manjši nadzor nad izražanjem čustev in jih 

zato bolj neposredno izražajo. Čustva zaznamo z opazovanjem otrokove zunanjosti. Čustveno 

izražanje je pomembno in obenem tudi zanimivo. Osnovnega naravnega izražanja čustev se 

nam ni treba učiti, saj se pojavlja spontano. Lahko se ga naučimo prikrivati, vendar nam je 

vseeno vrojeno (Musek in Pečjak, 2001). Ljudje niso vedno pripravljeni izraziti svojih čustev 

in jih želijo tudi kdaj prikriti. Na to, kdaj je posameznik pripravljen izražati svoja čustva, 
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lahko vplivajo številni dejavniki, med katerimi je najpomembnejši kontekst (Smrtnik Vitulić, 

2007). 

2.3 Uravnavanje čustev 

Sopomenki za uravnavanje čustev sta upravljanje s čustvi in nadzor nad čustvi. Uravnavanje 

čustev razumemo kot voljan nadzor posameznika nad čustvenimi procesi, in sicer s 

prikrivanjem izrazov čustev, z miselno preusmeritvijo ali z vplivom na delovanje telesnih 

procesov (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

3. RAZVOJ ČUSTEV PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH 

Čustveni razvoj poteka na tri načine (Lamovec, 1984, po Smrtnik Vitulić, 2007): 

- čustva se izoblikujejo iz splošnega vzburjenja; 

- dražljaji in situacije povzročijo različne čustvene reakcije, in sicer pri vseh starostih; 

- na obliko posameznega čustva vpliva razvoj zaznavnih in motoričnih spretnosti. 

Človekov prvi jezik so čustva. Že jok takoj ob rojstvu pomeni obliko čustvene komunikacije 

(Smrtnik Vitulić, 2007). Šele tekom svojega odraščanja pa se otrok nauči prepoznavati in 

izražati čustva. To izražanje je v pretežni meri odvisno od otrokove interakcije z drugimi 

ljudmi v njegovi okolici. Glede na okolje, v katerem živi, se izoblikujejo njegova t.i. pravila 

čustvovanja oziroma nenapisana pravila, ki spodbujajo izražanje določenih čustev na določen 

način (Batistič Zorec in Prosen, 2010). Čustveni razvoj je tesno povezan s kognitivnim in 

socialnim razvojem. Nekatera čustva so prirojena, nekatera pa se oblikujejo v stiku z okoljem. 
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Tabela 1: Mejniki v čustvenem razvoju do prvega leta starosti 

(Smrtnik Vitulić, 2007, str. 38, 39) 

 

 

 

Posamezna čustva 

 

Primeri situacij, ki sprožijo 

čustveni izraz 

do 2. tedna zanimanje 

neugodje 

gnus 

nasmešek 

novost ali gibanje, 

bolečina, 

različni »neugodni« okusi, 

REM faza spanja, po hranjenju 

4.–6. teden socialni nasmeh obrazi, zvončkljanje, določeni 

predmeti, nežno guganje in pihanje 

v obraz 

2.–3. mesec žalost 

previdnost (predhodnik strahu) 

frustriranost (predhodnik jeze) 

presenečenje 

bolečina, 

obraz neznanca, 

omejitev, preprečitev gibanja, 

lutka, ki skoči iz škatle 

6.–8. mesec strah (separacijski, pred globino, 

pred tujci) 

 

jeza 

 

veselje 

ločitev od skrbnika, globina, 

neznani ljudje, nenavadni, novi 

dražljaji, 

preprečeno dejanje, nedokončana 

akcija, 

odziv na pozitivne zunanje izkušnje 

(npr. prihod znane osebe) 

12.–18. mesec sram neuspeh ob izvajanju dejavnosti v 

navzočnosti drugih oseb 

 

Novorojenčki najprej ustvarijo čustveno komunikacijo z okoljem, in sicer z jokom, z 

mahanjem z rokami in nogami ali s skrčenjem telesa. V prvem mesecu starosti se 

novorojenček počuti dobro, ko sliši človeški glas ali če ga popestujemo. Pri tem se včasih 

zasmeji. Ko raste, se začne bolj odzivati na okolje oziroma predvsem na ljudi, in sicer z 

gruljenjem, smehom itd.. Vsi ti znaki čustev pri novorojenčku pa so zelo pomembni koraki v 

njegovem razvoju. Razvoj čustev je urejen proces in čustva se ne pojavijo v enem dnevu in 

popolno izoblikovana, ampak se razvijejo iz preprostejših v zapletenejša (Papalia idr., 2003). 

Zadovoljstvo, zanimanje in stisko otrok začne kazati kmalu po rojstvu, to pa so povečini 

odzivi na notranje procese. V pol leta se ta čustva razvijejo v popolna čustva, kot so veselje, 

žalost, jeza, strah itd. (Papalia idr., 2003). To pa so temeljna čustva, ki se pojavijo pred čustvi 

samozavedanja. »Čustva samozavedanja, kot so zadrega in zavist, se pojavijo šele, ko se 

razvije samozavedanje, spoznavno razumevanje, da so otroci samostojna bitja, ločena od 

preostalega sveta. Zavedanje samega sebe se pojavi med petnajstim in štiriindvajsetim 

mesecem, ko dojenčki lahko začnejo tvoriti miselne predstave – samih sebe in drugih ljudi ter 

stvari. Samozavedanje malčkom omogoči, da se začnejo zavedati, da so središče pozornosti, 
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se istovetijo s tem, kar čutijo drugi, in si želijo imeti, kar ima kdo drug« (Papalia idr., 2003, 

str. 178). 

Z razvojem čustev pri posamezniku se spreminja intenzivnost posameznih čustev, in sicer 

tako, da nekatera postanejo bolj, druga pa manj intenzivna (Smrtnik Vitulić, 2007). Na razvoj 

čustev pomembno vplivata tako zorenje kot učenje. Z učenjem se posameznik ne more naučiti 

izražanja čustev, za katera še ni dozorel, pač pa lahko prenaša svoja čustva in čustvene izraze 

na nove situacije in nove dražljaje. Tako se postopno širi obseg posameznikovega čustvenega 

odzivanja. Za normalen osebnostni razvoj posameznika je pomemben nemoten čustveni 

razvoj. Otroci, ki v zgodnji mladosti niso doživljali čustvenih spodbud iz okolja, lahko slabo 

razvijejo čustvovanje, na katero pa slabo vpliva tudi prekomerno obremenjevanje, zaradi 

katerega se kopičijo negativna čustvovanja (občutja krivde, strahu, tesnobe, pobitosti, sramu 

ipd.) (Musek in Pečjak, 2001). 

 

4. ZNAČILNOSTI OTROKOVIH ČUSTEV 

M. Zupančič (1995) opisuje značilnosti otrokovih čustev: 

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

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

čustvene izraze, z razvojem se uči primerno odzivati (za odrasle)); 

- otroci za razliko od odraslih hitreje prehajajo iz enega doživljanja čustev k drugemu; 

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

intenzivnejša). 

Avtorica (prav tam) meni, da otrok že zgodaj začne izražati individualnost pri čustvenih 

odzivih. Na zgodnje razlike med otroki najbolj vpliva temperament, pozneje pa na izražanje 

čustev vplivajo tudi dejavniki okolja (Smrtnik Vitulić, 2007). Tipičen vzorec posameznikovih 

čustvenih reakcij se začne razvijati v obdobju dojenčka in je eden od temeljnih elementov 

osebnosti (Papalia idr., 2003). Izard (1991, po Batistič Zorec in Prosen, 2010) meni, da se 

temeljna čustva pojavijo pred čustvi samozavedanja. Za temeljna čustva je značilno, da jih 

lažje prepoznamo po npr. obrazni mimiki. Čustva samozavedanja pa v primerjavi s temeljnimi 

večkrat vključujejo doživljanje samega sebe v odnosu do drugih. Doživljanje sebe pa je lahko 

pozitivno (npr. doživljanje ponosa) ali negativno (npr. doživljanje sramu). 

4.1 Temeljna čustva 

Temeljna čustva se po mnenju različnih avtorjev v ontogenetskem in filogenetskem razvoju 

pojavijo zelo zgodaj. Njihovo izražanje in prepoznavanje naj bi bilo enako v vseh kulturah in 

zanje naj bi bili značilni tipični izrazi obraza, posebni vzorci možganske dejavnosti in 

adaptacijska funkcija. Glede na te kriterije mednje uvrščamo zanimanje, veselje, 

presenečenje, žalost, jezo, gnus in strah (Smrtnik Vitulić, 2007). 

4.1.1 Žalost 

Žalost posameznik doživlja, kadar misli, da je izgubil nekaj, kar je zanj pomembno 

(Milivojević, 1999). Čustvo žalosti lahko doživljamo kot nasprotje veselja. Žalost je 



Univerza v Ljubljani − Pedagoška fakulteta  Konc Tjaša; Diplomsko delo 

 

7 

 

usmerjena v preteklost, lahko pa tudi v sedanjost ali prihodnost, ko posameznik ve, da bo 

izgubil nekaj pomembnega. Tista oseba, ki je žalostna, usmerja pozornost nase in na svoje 

doživljanje. Oseba, ki doživlja žalost, »kliče« na pomoč in izraža potrebo po sočutju (Smrtnik 

Vitulić, 2007). Otroci in odrasli žalost najbolj doživljajo ob izgubi neke ljubljene osebe ali 

objekta (Zupančič, 1995). Žalost pri večini otrok ni pogosta, a bolj kot je otrok odvisen od 

izgubljene osebe, bolj bo žaloval (Smrtnik Vitulić, 2007). 

4.1.2 Strah 

Čustvo strahu je za posameznika povezano z nevarnostjo in ga lahko doživljamo takrat, kadar 

mislimo, da nismo dovolj sposobni, da bi se soočili z neko nastalo situacijo. Jakost strahu, ki 

ga posameznik pripisuje dogajanju, je sorazmerna s pomenom dogodka. Ljudi je lahko strah 

za druge ali za sebe. Poznamo več vrst strahu, kot so anksioznost (neopredeljen občutek 

ogroženosti, nemira, ki nima objekta strahu), zaskrbljenost (izhaja iz zamišljanja nevarnih 

situacij in posledično pretiravanje glede posledic), socialna plašnost (oseba si želi socialnih 

stikov, vendar se jih boji) in trema (strah pred izpostavljanjem v okolju, npr. javno 

nastopanje) (Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). Milivojević (2008) meni, da je 

strah tudi izraz volje do življenja in preživetja in produkt svojevrstne skrbi zase. 

Premagovanje strahu pomaga otrokom odrasti ter pri doseganju identitete in obvladovanju 

sveta. Nekateri otrokovi strahovi so zaradi namišljenih dogodkov ter simbolnega mišljenja 

vezani na duhove, strašljive prikazni, temo, hude sanje ter živali. Mlajši otroci se bolj bojijo 

nečesa, kar je videti strašno, kot stvari, ki bi jim dejansko škodila, to pa zato, ker imajo bujno 

domišljijo in so nagnjeni k temu, da ne ločijo navideznosti od resničnosti. Strahovi pri otrocih 

se preoblikujejo z odraščanjem in izgubljanjem občutka nemoči (Papalia idr., 2003). 

4.1.3 Jeza 

Jezo ljudje doživljajo, kadar ocenijo, da nekdo ogroža njihove vrednote ali pomembne želje. 

Je čustvo, s katerim posameznik dokazuje dominantnost. Posameznik se jezi, kadar želi 

spremeniti svet glede na svoje želje, vrednote ali cilje. Do izražanja tega čustva po navadi 

privede preprečevanje izvajanja neke dejavnosti in oviranje pri neki dejavnosti. Močna jeza se 

imenuje bes. To čustvo je največkrat usmerjeno k zunanjemu svetu (drugim ljudem), lahko pa 

je posameznik jezen tudi sam nase (Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

M. Zupančič (1995) meni, da je čustvo jeze pri otrocih pogostejše kot čustvo strahu, saj je 

dražljajev, ki sprožajo jezo, več. V zgodnjem otroštvu otroka razjezi telesno neugodno 

počutje, ko npr. ni deležen pozornosti, ga oviramo pri dejavnosti ali pri igri itd.. Dve-, tri- ali 

štiriletni otrok bo lahko pri izražanju jeze s telesno agresivnostjo poskušal pridobiti neki 

želeni predmet (Smrtnik Vitulić, 2007). 

4.1.4 Veselje 

Veselje je čustvo, ki ga spremlja doživljanje prijetnosti, ki pa je posledica telesnega odziva ob 

zadovoljitvi pomembne želje. Čustvo je namenjeno utrjevanju tistega vedenja, ki je prispevalo 
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k doseganju želje. Tisti posameznik, ki doživlja veselje, ima pozitiven odnos z ljudmi okoli 

sebe (Smrtnik Vitulić, 2007). 

M. Zupančič (1995) meni, da vsi posamezniki, otroci in odrasli, doživljajo veselje, kadar se 

jim izpolni nek cilj ali želja. Za vsakega posameznika pa je različno, kaj mu je pomembno. 

Odvisno je od starosti, razvojnih značilnosti obdobja, sposobnosti in osebnostnih lastnosti 

posameznika. Otroci se npr. že v zgodnjem otroštvu veselijo materialnih dobrin, dogodkov in 

dejavnosti, ki so za njih pomembni. Posameznik v srednjem otroštvu lahko doživlja veselje, 

ko je sprejet med vrstniki ali ko je uspešen v šoli (Smrtnik Vitulić, 2007). 

4.2 Čustva samozavedanja  

Čustva samozavedanja, med katera prištevamo ponos, sram, krivdo, ljubosumje, zadrego in 

zavist, se za razliko od temeljnih pojavijo v razvoju kasneje, šele po drugem letu otrokove 

starosti (Harris, 1996, po Smrtnik Vitulić, 2007). Gre za skupino čustev, ki izvorno niso 

pomembna za preživetje ali biološko utemeljene odnose, ampak so čustva, pomembna za 

življenje z drugimi (Smrtnik Vitulić, 2007). 

»V tretjem letu otroci že veliko vedo o družbenih normah in pravilih. Največ se naučijo iz 

odnosov staršev do različnih stvari in reakcij staršev na njihovo vedenje. V tem obdobju 

začnejo razvijati samoocenjevalna čustva, kot so ponos, sram in krivda« (Papalia idr., 2003, 

str. 178). 

4.2.1 Ljubosumje 

Ljubosumje izhaja iz notranjega občutka otroka, da je za nekatere stvari prikrajšan. Je izraz 

globoke potrebe, da bi se tisto, kar se daje drugemu ali kar otrok doživlja, da se daje drugemu, 

v resnici dalo njemu samemu. Otrok s tem čustvom razkriva, kaj misli, da mu pripada, po čem 

hrepeni, pa tega nima, hkrati pa tega večinoma niti ne zna izraziti, saj se ne zaveda, za kaj v 

resnici gre. Ker od staršev ne more zahtevati na način, da bi ga bilo enostavno razumeti, to 

potrebo izraža na vedenjski in čustveni ravni (Poljanec, 2013). Ljubosumje se za razliko od 

ponosa in sramu pojavi prej, in sicer nekje od prvega do drugega leta starosti otroka. Pri 

otrocih lahko zasledimo čustvo ljubosumja npr. ob rojstvu sorojenca (Batistič Zorec in 

Prosen, 2010). 

4.2.2 Zadrega 

Zadrega je predhodnik sramu in se pojavi nekje od prvega do drugega leta starosti otroka. 

Otrok jo doživlja, ko je neuspešen pri izvajanju dejavnosti, medtem ko so prisotne zanj 

pomembne osebe (Batistič Zorec in Prosen, 2010). 

4.2.3 Sram 

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

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

predstave, za katero bi želeli, da jo imajo drugi o njih« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 34–35). 
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Izražanje sramu je v primerjavi z ostalimi čustvi razmeroma redko (Smrtnik Vitulić, 2007). O 

doživljanju sramu posameznik govori večinoma ljudem, ki jih pozna in jim zaupa, prav tako 

za pogovor o sramu v primerjavi z drugimi čustvi potrebuje več časa. Ob doživljanju sramu se 

posameznik počuti neprijetno, zato se izogiba situacijam, v katerih bi ga čutil. Posameznik 

tako deluje v smeri, ki je socialno sprejemljiva. Ko posameznik doživlja intenziven sram, 

pogosto želi zbežati iz situacije, začne jokati ali postane nasilen do sebe oziroma drugih. 

Posameznik, ki ga je sram, sporoča, da ima o svojem vedenju ali o sebi negativno mnenje. 

Sram doživlja, ker se boji reakcij drugih ljudi na svojo ustreznost. Zato je sram za vsakega 

človeka pravzaprav strah pred nesprejetostjo. Sram posameznik velikokrat izraža zaradi druge 

osebe, npr. ko oceni, da bodo drugi imeli negativno mnenje o njem zaradi njegovega vedenja 

(Smrtnik Vitulić, 2007). 

Sram oziroma osramočenost je oblika neke skrajne zadrege, ki jo otroci doživijo, ko niso 

delovali v skladu s pričakovanji drugih. Ta občutek močno vpliva na otroka. Vsak dogodek, ki 

povzroči močno čustvo, močneje vpliva na otrokovo vedenje in s tem tudi dlje časa deluje na 

razvoj njegove osebnosti. Večina ljudi se spomni več dogodkov, kjer jih je bilo sram, kot 

dogodkov, kjer so občutili prijetno čustvo (Shapiro, 1999). 

4.2.4 Krivda 

Posameznik doživlja krivdo, kadar je naredil nekaj narobe in to odstopa od njegovih osebnih 

moralnih norm in je s svojim ravnanjem drugemu povzročil škodo. Zaradi neprijetnosti pri 

doživljanju krivde ta posameznika motivira, da v prihodnosti ne aktivira tistih vedenj, ki so to 

čustvo v njem sprožile. Čustvo krivde je oblika »samokaznovanja« in je usmerjena k 

spremembi posameznikovega vedenja (Milivojević, 1999, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

Mlajši otroci lahko doživljajo krivdo ne glede na to, ali na dogajanje lahko vplivajo ali ne. To 

lahko doživljajo na dva načina (Harris, 1996, po Smrtnik Vitulić, 2007): 

- otrok še ne zna ločiti, kdaj lahko vpliva na neko dogajanje in kdaj ne, zato pogosto krivi 

samega sebe; 

- otrok ve, kdaj lahko vpliva na neko situacijo, a te možnosti ne zna povezati s krivdo. 

4.2.5 Ponos 

»Ljudje doživljamo ponos, kadar smo prepričani, da smo neposredno ali posredno odgovorni 

za izhod iz situacije, v kateri smo po lastni presoji dosegli nadpovprečne rezultate« (Harris, 

1996, po Smrtnik Vitulić, 2007, str. 34). Posameznik, ki doživlja ponos, verjame, da je s 

svojim vedenjem pri določeni avtoriteti izzval odobravanje in s tem dobil socialno potrditev, 

da je cenjen (Smrtnik Vitulić, 2007). Pri posameznikovem doživljanju ponosa mora biti 

navzoča neka avtoriteta (posameznik ali skupina) (Milivojević, 2008). »Posameznik pa lahko 

doživlja ponos tudi zaradi drugih, njemu pomembnih oseb, s katerimi se identificira« 

(Smrtnik Vitulić, 2007, str. 34). Posameznik lahko doživlja čustvo ponosa že takrat, ko ljudje 

okoli njega o njem mislijo pozitivno. Čustvo ponosa pri ljudeh opazimo že v nebesednih 

znakih (izraz obraza, drža telesa itd.); že samo ime je dobilo po tem, kako se oseba nosi 

oziroma obnaša (Milivojević, 2008). 
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Pri ponosu otroci, stari od štiri do pet let, zanikajo povezanost doživljanja čustva z osebno 

odgovornostjo posameznika za določen izhod, pri sedmem in osmem letu pa otroci že 

razumejo, da posameznik lahko doživlja ponos le, če je dosegel rezultat, ki je bil odvisen od 

njegovih sposobnosti (Harris, 1996, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

5. OTROKOVO SPOZNAVANJE Z LASTNIMI ČUSTVI IN 

VLOGA VZGOJITELJA 
Otroci doživljajo določena čustva, zato je pomembno, da jim kot odrasle osebe tako starši, kot 

tudi strokovni delavci v vrtcu pomagamo pri razumevanju določenih čustev. 

V Kurikulumu za vrtec (1999) je zapisano, da naj bi odrasle osebe v vrtcu s svojim vedenjem 

v celoti delovale spodbudno in pomirjujoče. Vljudnost in spoštovanje sta zgled za otroke. Pri 

vzgojnem procesu je odrasla oseba ves čas z otroki individualno ali v majhni ali večji skupini 

in v vseh teh interakcijah je vzgojitelj, oziroma odrasla oseba usmerjevalec in zgled za 

prijazno komunikacijo. Pomembni elementi te komunikacije (odrasli – otrok in otrok – otrok) 

so pozitivna interakcija (nasmeh, dotik, prijem, pogovor v višini otrokovih oči), odzivanje na 

vprašanja otrok, spodbujanje k razgovoru, udeležbi, zastavljanju vprašanj, reševanje 

konfliktov na sprejemljiv način ter jasna navodila za otroke in ne kritike, kazni in 

poniževanja. Če odrasla oseba upošteva vse to, je na zelo dobri poti k ugodni socialni klimi v 

oddelku. 

Strokovni delavec v vrtcu oziroma vzgojitelj ima pomembno vlogo pri tem, da otroka pripelje 

do razumevanja čustev. Je osrednja oseba, ki vodi in usmerja otrokovo delovanje v vrtcu. 

Pomembno je, da otrokom daje veliko količino znanja in izkušenj o moralno dosledni drži in 

skrbi za varnost in dobro počutje otrok. V konfliktnih situacijah naj strokovni delavec v vrtcu 

spodbuja kritično mišljenje otrok in naj bo tudi objekt identifikacije. Pri tem naj pazi, da 

otroku nudi moralno držo in skrb za varnost in sprejemanje vsakega otroka, in sicer tako, da 

mu ponuja nek sistem moralnih pravil, norm in vrednot (Kroflič, 1997). Da bi otrok postal 

pošten, etičen in ljubeč odrasel, je pomembno, da dobi dosledna navodila in tudi dosledne 

kazni za njihovo kršitev. Pri tem naj bodo kazni poštene in enakovredne za vse otroke. 

Pomembno je, da se otrok za nastalo škodo opraviči. Vsak otrok ima drugačne čustvene 

odlike in šibkosti, zato morata imeti vsako čustvo in vsaka reakcija na določeno čustvo neko 

mejo. Temeljno pravilo pri vzgajanju otrok je, da oseba vedno presodi, kaj je najboljše za 

posameznega otroka in kaj je mogoče narediti (Shapiro, 1999). Kot odrasli moramo otroku 

ponuditi tudi možnost pogovora o njegovem doživljanju nekega čustva. Če se tisti trenutek z 

nami noče pogovarjati o svojem doživljanju, ga spodbudimo, da se lahko na nas obrne, ko bo 

to želel in ko bo pripravljen na to. Otroku s tem omogočimo, da lahko spregovori o svojem 

razmišljanju in doživljanju. Pri tem je pomembno, da razlago določenega čustva prilagodimo 

otrokovi starosti. Vloga odraslega je, da se z otrokom pogovori in da poskusi razumeti 

njegovo izražanje in doživljanje čustev. »Ena izmed zelo učinkovitih tehnik, ki nam lahko 

omogoči, da se v pogovoru približamo otroku in razumemo, v čem je njegov »pravi« problem, 

je tehnika aktivnega poslušanja ( Gordon, 1983, po Smrtnik Vitulić, 2007, str. 76). Za otrokov 

čustveni, socialni in spoznavni razvoj je pomembno, da otrok najprej razvije jezikovno 

zmožnost, da lahko pove, kar želi in z okolico deli svoje izkušnje, vedenja in čustva 
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(Kurikulum za vrtce, 1999). Opora odrasle osebe, ki je zanj pomembna, otroku daje moč in 

trdnost. S tem pridobi zaupanje vase in zna navezati ugodne odnose z ljudmi v svojem okolju. 

Zato moramo že v prvih otroških letih pozitivno vplivati na otroka, saj vse to vpliva tudi na 

nadaljnji otrokov miselni in osebnosti razvoj (Benkovič, 2011).  

Strokovni delavci v vrtcu otroke o čustvih učijo s pomočjo različnih dejavnosti, npr. 

(Kinnburgh, Blaustein, Spinazzola in van der Kolk, 2005, po Batistič Zorec in Prosen, 2010): 

- branje knjig, v katerih junaki doživljajo različna čustva, 

- izražanje čustev z mimiko in gibanjem, 

- oblikovanje kotičkov o čustvih. 

O čustvih jih učijo tudi, ko se ta pojavljajo med otroki (npr. kaj storijo, ko je kdo jezen, katere 

načine reševanja konfliktov poznamo). S tem, ko strokovni delavci v vrtcu izražajo določeno 

čustvo, predstavljajo pomemben model izražanja čustev za otroka. Otroka nikoli ne smemo 

prepričevati, kako bi moral oziroma ne bi smel občutiti nekega čustva. Vedno mu moramo 

poskušati pomagati, da primerno izrazi čustvo in s tem razvija socialne veščine. Ob tem ga 

spremljamo in mu dajemo povratne informacije o njegovem napredku. Otroka je potrebno 

opozarjati tudi na upoštevanje vidika drugih posameznikov (kako druga oseba doživlja enako 

situacijo). Ker pa se zmožnost empatije razvija postopoma in skozi več razvojnih faz, je zelo 

pomembno, da upoštevamo otrokove razvojne zmožnosti (Thompson, 1998, po Batistič Zorec 

in Prosen, 2010). 

C. Izard (1991, po Batistič Zorec in Prosen, 2010) pravi, da je doživljanje sebe lahko ugodno 

(npr. ob doživljanju ponosa) ali pa neugodno (npr. ob doživljanju sramu), zato je pomembno, 

da vzgojitelj spoštuje otrokovo osebnost in s tem tudi izražanje čustev. Strokovni delavec naj 

okoli primerno oziroma pozitivno vzgojno okolje, to pa je okolje, ki posameznike sprošča, 

spodbuja in jim daje občutek varnosti (Devjak, 2005). Če vzgojitelj spoštuje in zaupa 

posamezniku, je to zelo dobra pot do tega, da so otroci večkrat ponosni nase, kar je za njih 

veliko prijetnejše kot, da so osramočeni. 

 

6. OPREDELITEV PROBLEMA 

Tako odrasli kot otroci, doživljamo, izražamo in pri drugih, opazujemo različna čustva. 

Večino časa smo vpleteni v čustva, kar pomeni, da so ta zelo pomembna za vsakega 

posameznika. Najbolj pa so pomembna za otroke, ki čustva v svojem otroštvu spoznavajo, 

doživljajo prvič. Čutijo, ali je čustvo zanje ugodno ali neugodno, ne vedo pa, kako nanj 

reagirati in se z njim soočiti (Lamovec, 1984). 

Otrokovi čustveni odzivi že zgodaj izražajo individualnost, zato je zelo pomembno, kako 

odrasli vsakega posameznega otroka seznanimo z različnimi čustvi, saj ta tudi v prihodnje 

vplivajo na posameznika samega in njegove odnose z ljudmi okoli sebe (Smrtnik Vitulić, 

2007). 

Ker so torej vsa čustva tako pomembna za otrokov celostni razvoj, sem se odločila, da s 

pomočjo anketnega vprašalnika raziščem, kakšen poudarek dajejo strokovni delavci v vrtcu 

otrokovim izraženim čustvom. Osredotočenost na sram in ponos pa je posledica mojega 

lastnega opažanja izražanja teh dveh čustev pri otrocih v vrtcih, a ju po mojem mnenju 
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strokovni delavci zapostavljajo, kar pomeni, da še nisem zasledila strokovnega delavca, ki bi 

z otroki obravnaval temo o čustvih sramu in ponosa. 

 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
- Katera čustva otrok strokovni delavci v vrtcu najpogosteje opažajo in kako se nanje 

odzovejo? 

- V kolikšni meri strokovni delavci opažajo čustvi sramu in ponosa pri otrocih in kako 

ravnajo, ko otroci doživljajo ti čustvi? 

8. METODA 

8.1 Vzorec 

V raziskavo je bilo vključenih štirideset strokovnih delavcev Vrtca Radovljica (enote 

Begunje, Lesce, Kropa, Kamna Gorica, Brezje in Posavec). Sodelovali so strokovni delavci 

oddelkov iz obeh starostnih obdobij (od 1. do 6. leta). Čeprav pri otrocih, starih eno leto, sram 

in ponos še nista prisotna, sem vključila tudi oddelke otrok te starosti, saj trenutno v izbranem 

vrtcu v najmlajših skupinah delajo vzgojitelji, ki imajo največ delovne dobe. Razdelila sem 50 

anketnih vprašalnikov, rešenih pa sem dobila 40 (80 %). Vse anketiranke so bile ženskega 

spola. 

Tabela 2: Delovna doba strokovnih delavk 

 Število V odstotkih 

5 let ali manj 14 35 

od 6 do 10 let 9 23 

od 11 do 15 let 2 4 

od 16 do 20 let 4 10 

od 21 do 25 let 2 5 

26 let ali več 9 23 

SKUPAJ 40 100 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da je največ strokovnih delavk mladih oziroma manj izkušenih, 

prevladujejo tiste z delovno dobo 5 let ali manj (35%). 
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Tabela 3: Starost otrok v skupini 

Starost otrok v 

skupini 

Število 

vzgojiteljic 

Število 

pomočnic 

vzgojiteljic 

Strokovni 

delavci (%) 

1–2 leti 
3 

 

2 12,5 

1–3 leta 
1 

. 

1 5 

2–3 leta 
4 

 

2 15 

3 leta 
0 1 2,5 

3–4 leta 
5 

 

4 22,5 

2–4 leta 
.0 1 2,5 

4 leta 
1 0 2,5 

4–5 let 
3 

 

2 12,5 

4–6 let 
1 

 

1 5 

5–6 let 
6 

 

2 20 

SKUPAJ 
24 16 100 

 

 

Anketni vprašalnik je izpolnilo 40 strokovnih delavk, in sicer 24 vzgojiteljic in 16 pomočnic 

vzgojiteljic. Iz tabele 3 lahko razberemo, da je anketni vprašalnik rešilo 14 strokovnih delavk, 

ki delajo z otroki starimi od prvega do tretjega leta in 26 strokovnih delavk, ki delajo z otroki 

starimi od tretjega do šestega leta.  

8.2 Merski instrument    

Za zbiranje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama in je v 

Prilogi 1. Vprašalnik obsega 20 vprašanj. Anketiranke sem spraševala po pogostosti 

pojavljanja čustev pri otrocih v predšolskem obdobju, zlasti pa sem se osredotočila na čustvi 

sramu in ponosa. Zanimalo me je, koliko strokovnih delavk ti dve čustvi samozavedanja pri 

otrocih opaža in kako pri tem ravnajo. V vprašalniku sem uporabila vprašanja zaprtega in 

odprtega tipa, ter ocenjevalne lestvice.  

8.3 Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

Najprej sem ravnateljico vrtca prosila za soglasje za razdelitev anketnega vprašalnika med 

strokovne delavke. Vprašalnik so vse strokovne delavke, torej tako pomočnice vzgojiteljice, 

kot tudi vzgojiteljice, rešile pisno in anonimno. Da sem poskrbela za anonimnost, sem v vsaki 

enoti vrtca pripravila škatlo, v katero so oddale vprašalnike. Vprašalnike sem pregledala, 

kvantitativno in kvalitativno analizirala ter interpretirala rezultate. 
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9. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 

9.1 Opažena čustva predšolskih otrok s strani strokovnih delavcev 

 

Najprej sem želela ugotoviti, katera čustva strokovne delavke pri otrocih v skupini najbolj 

opažajo in v kolikšni meri. Osredotočila sem se tako na temeljna čustva, kot tudi na čustva 

samozavedanja. Anketiranke so vsako čustvo ocenile od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da 

čustva v skupini strokovne delavke ne opazijo nikoli, 5 pa, da čustvo v skupini opažajo zelo 

pogosto. 

 

Tabela 4: Opažena čustva pri otrocih v vrtcu  

 

nikoli zelo redko včasih pogosto 
zelo 

pogosto 
  

 

f % f % f % f % f % M SD 

veselje 0 0 0 0 2 5 8 20 30 75 4,70 0,56 

žalost 0 0 6 15 14 35 7 17,5 13 32,5 3,68 1,09 

strah 5 12,5 14 35 12 30 6 15 3 7,5 2,70 1,11 

gnus 17 42,5 20 50 3 7,5 0 0 0 0 1,65 0,62 

jeza 2 5 3 7,5 14 35 13 32,5 8 20 3,55 1,06 

ljubosumje 1 2,5 15 37,5 14 35 7 17,5 3 7,5 2,90 0,98 

ponos 0 0 8 20 14 35 14 35 4 10 3,35 0,92 

sram 4 10 23 57,5 7 17,5 6 15 0 0 2,38 0,86 

Legenda: 

M = srednja vrednost; SD = standardni odklon; f = frekvenca – število anketirank 

Iz tabele 4 je razvidno, da vzgojiteljice v skupini opažajo vsa našteta čustva. Izmed izbranih 

čustev pri otrocih najpogosteje opažajo veselje in najmanj gnus. Ker v začetku anketnega 

vprašalnika anketiranke še niso mogle razbrati, na kateri čustvi se osredotočam v diplomskem 

delu, je vidno, da pri delu z otroki bolj opažajo temeljna čustva, kot so veselje, žalost in jeza. 

Za čustvo veselja je kar 30 anketirank odgovorilo, da ga opažajo zelo pogosto, kar je 

pozitivno, saj H. Smrtnik Vitulić (2007) pravi, da je veselje čustvo, ki ga spremlja doživljanje 

prijetnosti, in da ga doživlja tisti, ki ima pozitiven odnos do okolja. Drugo najbolj opaženo 

čustvo pa je bila žalost. Ko otrok doživlja žalost, pričakuje podporo in razumevanje odrasle 

osebe, predvsem od tistih, ki so zanj pomembni. Če otrok doživlja žalost, prosi za pomoč in 

ima potrebo po sočutju človeka. Zato je pomembno, da otroku ponudimo možnost, da se 

lahko o svojem doživljanju pogovori z odraslo osebo (Smrtnik Vitulić, 2007). 

Iz odgovorov anketirank lahko sklepamo, da otroci pogosto v vrtcu čutijo veselje, se počutijo 

varne in zaupajo ljudem okoli sebe, torej otrokom in strokovnim delavkam. Doživljajo tudi 
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žalost, vendar mnogo manj kot veselje. Pet anketirank je obkrožilo, da strahu v skupini sploh 

ne zaznavajo in ga ne opažajo pogosto. To pomeni, da otroci večinoma verjetno ne čutijo 

strahu pred vrtcem in da so premagali tudi strah pred neznanci ali pa strokovne delavke čustva 

strahu pri otrocih ne opazijo. Za čustva jeze, ljubosumja in ponosa so strokovne delavke 

podale zelo podobne odgovore. Za vsa tri čustva so največkrat odgovorile, da se pojavijo 

včasih, kar pomeni, da čustva v skupini opažajo. Za razliko od zgoraj navedenih čustev pa 

čustva sramu anketiranke ne opažajo zelo pogosto. Največ odgovorov (23) je bilo, da čustvo 

sramu opažajo zelo redko. Zadnje čustvo, ki pa ga v skupini po večini anketiranke ne opazijo 

nikoli, pa je gnus; kar 17 strokovnih delavk je obkrožilo nikoli in 20 zelo redko. Če 

pogledamo starost otrok, je zanimivo, da gnus, ki se pri otroku lahko pojavi že pri dveh 

tednih, anketiranke opažajo manj pogosto kot sram in ponos, ki se pojavita po prvem letu 

otrokove starosti. Sklepamo lahko, da otrok pri enajstih mesecih, ko vstopi v vrtec, že ve, kaj 

se mu gnusi in kaj ne, in se temu izogiba, zato ga strokovne delavke verjetno zelo redko 

opažajo. Sram in ponos pa se lahko začneta kazati kmalu po otrokovem vstopu v vrtec. 

9.2 Delo strokovnih delavk z otroki na področju čustev 

V nadaljevanju me je zanimalo, če strokovne delavke v vrtcu dajejo poudarek tudi 

spoznavanju in razumevanju čustev in ali se o opaženih čustvih z otroki tudi pogovarjajo, jim 

jih predstavijo z različnimi dejavnostmi ali pa čustva le opazujejo.  

 

Tabela 5: Načini obravnavanja čustev z otroki1 

     

Število V odstotkih 

pogovor o čustvih, povezan z aktualnim doživljanjem otroka ali več otrok 23 33 

dejavnost na temo čustev 8 12 

pogovor o čustvih, povezan z drugo temo kurikula 8 12 

pogovor o čustvih ob branju literarnega dela 19 27 

drugo 7 10 

brez odgovora 4 6 

SKUPAJ 69 100 

 

Ker je bilo tu možnih več odgovorov, je število odgovorov večje od vzorca. Iz tabele 5 so 

razvidni načini, s katerimi strokovni delavci obravnavajo izražena čustva pri otrocih. 

Naštevali so, da v zadnjem mesecu niso posebej obravnavali tematike čustev, saj so čustva 

vpletena v celodnevno dogajanje. Iz tabele 5 je razvidno, da je največ (23) anketirank 

odgovorilo, da se z otroki pogovarjajo o čustvih, ki so povezana z aktualnim doživljanjem 

otroka ali več otrok, kar pomeni, da te tematike posebej ne načrtujejo. Precej vzgojiteljic s 

čustvi otroke seznanja s pomočjo branja literarnih del o čustvih. Iz tabele pa lahko razberemo, 

da je dejavnosti na to temo pripravilo zelo malo (8) vzgojiteljic. Osem anketirank pa je podalo 

odgovor, da se o čustvih pogovarjajo takrat, ko je to povezano z drugo temo kurikuluma. V 

                                                 

1 Pri odgovarjanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov. 
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Kurikulumu za vrtce (1999) piše, da so pri otroku vsa področja razvoja med seboj prepletena, 

saj gre za povezanost med različnimi psihičnimi funkcijami (npr. otrok doživlja, spoznava 

sebe in svet okoli sebe). Redke vzgojiteljice pripravijo dejavnost, v kateri bi se otroci 

seznanili z lastnimi izraženimi čustvih. Mislim, da je to, da otrok izrazi neko čustvo, zelo 

dober povod za dejavnost o čustvih z otroki. Tudi za otroke je verjetno razumevanje čustev 

lažje, če se o njegovem izraženem čustvu ne le pogovorimo, ampak ga o čustvu seznanimo 

tudi z drugimi dejavnostmi (npr. gibalna zgodba). V vrtcu naj bi si vzeli čas za otrokovo 

pripovedovanje, igro vlog in za pogovor. Otrok ravno tako vstopa v interakcijo z drugimi in se 

s tem nauči sporočati svoje izkušnje in svoja čustva. 

 

Tabela 6: Pogovor strokovnega delavca z otrokom o otrokovih izraženih čustvih  

 nikoli zelo redko včasih pogosto zelo pogosto   

 

f % f % f % f % f % M SD 

veselje 0 0 0 0 5 12,5 14 35 21 52,5 4,40 0,709 

žalost 0 0 1 2,5 8 20 18 45 13 32,5 4,08 0,797 

strah 1 2,5 6 15 12 30 17 42,5 4 10 3,43 0,958 

gnus 11 27,5 22 55 3 7,5 4 10 0 0 2,00 0,877 

jeza 0 0 5 12,5 11 27,5 17 42,5 7 17,5 3,65 0,921 

ljubosumje 3 7,5 14 35 12 30 7 17,5 3 7,5 2,82 1,073 

ponos 1 2,5 9 22,5 18 45 9 22,5 2 5 3,05 0,887 

sram 7 17,5 19 47,5 7 17,5 7 17,5 0 0 2,35 0,975 

 

Legenda: 

M = srednja vrednost; SD = standardni odklon; f = frekvenca – število anketirank 

 

Anketiranke so vsako čustvo ocenile od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da se o opaženem čustvu 

strokovni delavci z otroki ne pogovarjajo nikoli, 5 pa, da se o čustvu pogovarjajo zelo 

pogosto. 

V nadaljevanju me je zanimalo, v kolikšni meri se strokovne delavke z otroki pogovarjajo o 

navedenih čustvih. Strokovne delavke se z otroki največ pogovarjajo o čustvih veselja, žalosti 

in jeze. Najmanj se pogovarjajo o gnusu; kar 22 anketirank je namreč odgovorilo, da se o 

čustvu gnusa pogovarjajo zelo redko. Iz tabele razberemo, da se o sramu pogovarjajo 

predvsem zelo redko, o ponosu pa predvsem včasih. Iz prejšnjih odgovorov anketirank (tabela 

4) lahko sklenemo, da se odgovori povezujejo, saj se o tistih čustvih, ki so jih strokovne 

delavke najmanj opažale, tudi najmanj pogovarjajo. Iz tega lahko ugotovimo, da se otroci v 

vrtcu z nekaterimi čustvi, ki jih strokovne delavke opažajo manj pogosto, ne ukvarjajo veliko. 

Pomembno je, da se otrok sooči in spozna vsa čustva, prijetna in neprijetna, saj se bo tako 

lažje spoprijemal s težavami, s katerimi se bo srečeval. Če odrasla oseba na čustvo pri otroku 

ne odreagira oziroma čustva otroku ne razloži, otrok lahko misli, da je izražanje kateregakoli 

čustva v katerikoli situaciji primerno (Smrtnik Vitulić, 2007). 
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Tabela 7: Razlogi za pogovor z otroki o čustvih 2 

     

Število V odstotkih 

če se mi čustvo zdi za individualnega otroka ali vse otroke v skupini 

pomembno za njihov celostni razvoj. 
28 25 

če ocenim, da otroci tega čustva ne poznajo ali ga slabo poznajo. 19 17 

če to čustvo opazim pri otroku. 30 27 

če otroci pokažejo interes za določeno čustvo. 25 22,5 

drugo. 5 4,5 

brez odgovora 4 4 

SKUPAJ 111 100 

 

V nadaljevanju sem anketiranke vprašala, v kakšnih situacijah se z otroki pogovarjajo o 

čustvih. Pri odgovarjanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov in 36 anketirank je obkrožilo 

najmanj en odgovor, 4 pa so bile brez odgovora. Največ strokovnih delavk je odgovorilo, da 

takrat, ko čustvo opazijo pri otroku (30 anketirank), torej spet v situaciji, ko jih samo delo z 

otroki pripelje do tja, da obravnavajo dotično tematiko. Kar nekaj anketirank pa je podalo 

odgovor, da se z otroki pogovarjajo o čustvih, ko je to pomembno za njihov celostni razvoj. 

Pod drugo pa so naštevale različne vsakodnevne situacije, ko skušajo pomagati otroku, ki jim 

z izražanjem čustev želi nekaj sporočiti, še posebej, če ne obvlada lastnih čustev.  

Če torej povzamem odgovore vzgojiteljic glede dela z otroki na področju čustev, se strokovne 

delavke najpogosteje osredotočajo na temeljna čustva (veselje, žalost in strah). Čustva 

samozavedanja (ponos, sram in ljubosumje) pa strokovne delavke opažajo manj in se o njih 

tudi manj pogovarjajo. Med redkeje obravnavana čustva spada tudi gnus kot temeljno čustvo, 

ki pa je najmanj opaženo. Glede na podane odgovore strokovnih delavk lahko sklepam, da se 

z otroki o čustvih pogovarjajo predvsem, kadar določena čustva opazijo, večinoma pa so to 

temeljna čustva. Da bi bilo odraslim osebam lažje razumeti vsa otrokova čustva in se o njih z 

otroki tudi pogovoriti, pa Kroflič (1997) predlaga, da lahko otroka spremljamo na več 

načinov: opazovanje otroka, opazovanje njegovih izdelkov, analiziranje njegovih risb in 

zgodb, izdelovanje osebne mape otroka, strukturiran pogovor z otrokom, ocenjevalne lestvice, 

beleženje v obliki anekdotskega zapisa … S pomočjo naštetega lahko bolje spoznamo otroka 

in njegova izražena čustva ter nanje tudi lažje odreagiramo in jih otroku predstavimo. 

Pomembno je, da strokovni delavec že vnaprej ve, s kakšnim namenom zbira podatke o 

otrokovem razvoju, in da uporabi kombinacijo različnih pristopov (prav tam). Glede na 

prebrano literaturo (Smrtnik Vitulić, 2007; Papalia idr., 2003) sem zasledila, da je največ 

napisano o čustvih veselja, strahu, žalosti in jeze (temeljna čustva), malo manj pa o čustvih 

samozavedanja. V nadaljevanju so bila zato vprašanja za strokovne delavke v vrtcu usmerjena 

na čustvi sramu in ponosa. 

                                                 

2 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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9.3 Opaženo čustvo sramu pri predšolskih otrocih z vidika strokovnih 

delavk v vrtcu 

Čustvo sramu ni tako zelo raziskano kot denimo nekatera temeljna čustva, z njim se manj 

ukvarjajo ne le strokovnjaki, pač pa tudi strokovne delavke v vrtcih, o čemer pričajo tudi 

odgovori strokovnih delavk glede dela z izraženim čustvom sramu pri predšolskih otrocih. V 

nadaljevanju anketnega vprašalnika sem se zato osredotočila zgolj na čustvo sramu. Zanimalo 

me je, kateri so najpogostejši opaženi znaki, ko otrok izraža čustvo sramu. 

 

Tabela 8: Znaki, ki jih opažajo strokovne delavke za prepoznavanje čustva sramu pri otrocih 3 

 

Število V odstotkih 

mimika obraza 24 33 

geste (gibi delov telesa) 18 24 

govor 13 17,5 

otrok se odmakne od družbe 10 13,5 

otrok spremeni obnašanje 2 3 

otrok joka 2 3 

otrokovo razpoloženje niha 1 1 

brez odgovora 4 5 

SKUPAJ 74 100 

 

Pri odgovarjanju je bilo možno obkrožiti več odgovorov in 36 anketirank je obkrožilo najmanj 

en odgovor, 4 pa so bile brez odgovora. Iz tabele 8 je razvidno, da so anketiranke kot 

najpogostejši odgovor na to kako prepoznavajo čustvo sramu pri otroku izpostavile mimiko 

obraza, kot primere mimike pa npr. pogled usmerjen v tla in zardevanje. Drug najpogostejši 

odgovor je bil, da otrok izraža čustvo sramu s sklonjeno glavo in telesom ali pa z mencanjem 

z nogami ali rokami (geste). Ostali navedeni odgovori so bili, da otrok postane redkobeseden, 

govori tiho, se odmakne od družbe, joka ali pa mu niha razpoloženje. Iz tega lahko razberemo, 

da vzgojiteljice pri otrocih izražanje čustva sramu opažajo bolj v obliki neverbalne 

komunikacije kot verbalne. 

Najbolj očitni otrokovi čustveni izrazi so smeh, jok in zardevanje (Papalia idr., 2003). Tudi 

anketiranke, ki delajo z otroki, starimi od enega do dveh let, so odgovarjale podobno, da 

otroci, ko doživljajo čustvo sramu, jokajo ali sram izrazijo z gestiko (sklonjena glava, 

sklonjeno telo, mencanje z nogami in rokami). Tiste strokovne delavke, ki pa delajo v skupini 

z otroki, ki so starejši od dveh let, pa so odgovarjale, da sram otroci izrazijo z mimiko obraza 

ali jim povedo, kako se počutijo (govor). Iz odgovorov anketirank lahko opazimo, da se glede 

na starost otrok pojavljajo razlike pri načinu izražanja čustva sramu. Menim, da otrok, ki je 

star manj kot dve leti, verjetno čustvo lažje izrazi neverbalno, saj govora še nima tako dobro 

razvitega, otrok, ki je star več kot dve leti, pa čustvo lahko že izrazi z verbalno komunikacijo. 

                                                 

3 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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Čustev pa posameznik ne izraža samo z mimiko obraza, temveč tudi s kretnjami, držo telesa 

in z glasovnimi spremembami (Musek in Pečjak, 2001). Tako kot Musek in Pečjak (2001) so 

tudi anketiranke ugotovile, da pri otrocih čustvo sramu najlažje prepoznamo glede na 

otrokovo neverbalno komunikacijo, odvisno pa je seveda od starosti otroka. Starejši kot je 

otrok, večja je uporaba verbalne komunikacije (Musek in Pečjak, 2001). Iz odgovorov 

anketirank lahko ugotovimo, da je za razumevanje otrokovih čustev najbolje, da opazujemo 

njegovo neverbalno komunikacijo in tako lažje pripravimo dejavnosti za delo z njimi na 

področju čustev. 

 

Tabela 9: Otrokovo izražanje čustva sramu v zadnjem času  

 

Število V odstotkih 

da 17 42,5 

ne 23 57,5 

SKUPAJ 40 100 

 

»V primerjavi z ostalimi čustvi je sram razmeroma redek. Za pogovor o sramu potrebujemo v 

povprečju več časa kot za druga čustva. Ob doživljanju sramu se počutimo neprijetno, zato se 

izogibamo vedenju ali situacijam, s katerimi je sram povezan« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 

35). Glede na zgornje avtorjeve (Smrtnik Vitulić) ugotovitve in odgovore anketirank lahko 

sklepamo, da se tudi otroci poskušajo izogibati čustvu sramu, saj jim je ob tem neprijetno. Iz 

tabele 9 je namreč razvidno, da je več anketirank odgovorilo, da v zadnjem času pri otrocih 

čustva sramu ne opažajo (23 anketirank). 

Iz odgovorov anketirank lahko vidimo, da se otroci v vrtcu počutijo bolj prijetno kot 

neprijetno. Sklepamo lahko, da večina strokovnih delavk med otroci ne dela razlik, če je npr. 

kdo manjši, mlajši, s posebnimi potrebami ipd.., kar bi lahko pri otroku povzročilo sram. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da anketiranke otroke obravnavajo kot enakopravne. Kot 

strokovna delavka v vrtcu lahko pripomnim, da sem v preteklosti v nekem vrtcu že zasledila 

»sram kot discipliniranje«. Primer: Otrok je stresel hrano po tleh, vzgojiteljica pa mu je rekla, 

da ga bo peljala k mlajšim in mu pokazala, da mlajši otroci jedo lepše od njega. Vzgojiteljica 

je pri tem dogodku dosegla, da je bilo otroka sram in verjetno tudi to, da je naslednjič lepše 

jedel; a to ni pravi način za pravilno hranjenje oziroma doseganje discipline (lepo vedenje). 

Otrok s tem lahko izgubi zaupanje vase in v svoje sposobnosti. Strokovne delavke naj 

otrokom dajo povod za doživljanje prijetnih čustev in ne neprijetnih.  

Pomembni elementi komunikacije med otroki in odraslimi so, da je ta pozitivna, da se odrasel 

odziva na vprašanja in prošnje otroka, da ga spodbuja k razgovoru, delitvi izkušenj z drugimi 

in dajanju novih idej ter da odrasel daje jasna navodila in ne kritike in kazni (Kurikulum za 

vrtce, 1999). 

 

Vzgojiteljice, ki pri otrocih opažajo čustvo sramu (17), sem povprašala o predvidenih vzrokih 

zanj. Odgovori so v tabeli 10. 
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Tabela 10: Vzroki za otrokovo izražanje čustva sramu in reakcija vzgojiteljice 4 

Vzrok Reakcija f V odstotkih 

lulanje 
pomirim 2 12,5 

pogovor 3 18,75 

nastop 

spodbudna beseda 1 6,25 

individualni nastop 1 6,25 

pomoč pri predstavitvi 1 6,25 

srečanje z neznanci 
spodbudna beseda 1 6,25 

predstavitev 1 6,25 

preoblačenje pogovor proč od skupine 1 6,25 

karakter pogovor 1 6,25 

nerazvita samopodoba spodbuda, dejavnost za razvoj samozavesti 1 6,25 

nestrinjanje mirno, samozavestno 1 6,25 

negotovost predstavitev prostora in okolice 1 6,25 

kreganje pogovor 1 6,25 

SKUPAJ 16 100 

Najpogostejši vzrok za sram pri otroku naj bi bil, da se je otrok polulal v hlače. »Večina 

posameznikov, pri katerih gre za uhajanje vode, ima nizko samopodobo, pogosto doživljajo 

sram zaradi odzivov drugih na njihovo stanje in se zato začnejo izogibati socialnim odnosom. 

To so sekundarne čustvene težave, ki nastopijo kot posledica neugodnih odzivov okolice na 

motnjo« (Kaplan in Sadock, 1994, po Smrtnik Vitulić, 2007). Tako kot anketiranke je tudi 

avtorica zapisala, da je lulanje lahko vzrok za izražanje sramu. Lulanje je lahko posledica 

fizioloških težav, ki otroku onemogočajo nadzor mišic, ki posrbijo za izločanje, lahko pa se 

otroku zgodi, da pozabi na izločanje zaradi vključenosti v druge dejavnosti. To se pojavi pri 

mnogih otrocih, a z leti izgine (Kaplan in Sadock, 1994, po Smrtnik Vitulić, 2007). 

Anketiranke so podale odgovor, da na lulanje v hlače odreagirajo s pogovorom, kar je po 

mojem mnenju eden izmed najprimernejših načinov reševanja te težave. 

Drugi najpogostejši odgovor za otrokovo izražanje sramu je bil nastop pred skupino ali 

srečanje z nepoznanimi osebami. Ostale razloge lahko razberemo iz tabele 10, npr. 

nestrinjanje, negotovost, karakter otroka, nerazvita podoba, kreganje itd.. Pri odgovorih lahko 

razberemo, da so vse vzgojiteljice, ki so opazile čustvo sramu, na to tudi odreagirale, kar se 

mi zdi zelo dobro. Vse strokovne delavke so na čustvo sramu odreagirale sproščeno in s tem 

poskušale doseči, da otroku ni bilo več neprijetno. Največ jih je odreagiralo tako, da so se z 

otrokom mirno pogovorile. Le ena vzgojiteljica je odgovorila, da je z otrokom opravila 

dejavnost za razvoj samozavesti. Ker je čustvo sramu za vsakega posameznika neprijetno, 

predvsem pa za otroka, ki se razumevanja svojih čustev še uči, je tu zelo pomembna vloga 

odrasle osebe (Kroflič, 1997). Odrasla oseba mora imeti sproščujoč, prijeten pristop do otroka 

in tako se bo ta v skupini počutil samozavestno, izgubljal bo strah pred nastopanjem in krepil 

samopodobo (Kurikulum za vrtce, 1999). 

                                                 

4 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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Tabela 11: Mnenje vzgojiteljic o tem, pri kateri starosti se pri otroku pojavi čustvo sramu  

 

Število V odstotkih 

1–2 leti 5 12,5 

2–3 leta 16 40 

3–4 leta 16 40 

4–5 let 1 2,5 

brez odg. 2 5 

SKUPAJ 40 100 

 

V nadaljevanju me je zanimalo, kdaj se po mnenju vzgojiteljic pri otroku pojavi čustvo sramu. 

Iz tabele 11 je razvidno, da jih je 16 odgovorilo, da se to zgodi v obdobju od dveh do treh let, 

16 pa, da se to zgodi v obdobju od treh do štirih let. Dve anketiranki na vprašanje nista 

odgovorili. Sanrock (2005, po Batistič Zorec in Prosen, 2010) meni, da do enega leta in pol 

govorimo o temeljnih čustvih, kasneje pa se že pojavijo čustva samozavedanja, in sicer: 

- 1,5–2 leti – ljubosumje in zadrega; 

- od 2,5 let naprej – ponos, sram in krivda. 

Tudi Papalia idr., (2003) menijo, da se čustvo sramu pojavi kasneje kot temeljna čustva, in 

sicer nekje od 2. do 3. leta, (Kompare (2002), Oatley in Jenkins (2002) in Zupančič (1995), po 

Smrtnik Vitulić, (2007), pa pravijo, da se sram pojavi prej kot menijo ostali, in sicer že od 12. 

do 18. In sicer meseca pri neuspehu ob kakšni dejavnosti. 

Glede na raziskave in zgornje navedbe avtorjev lahko sklepamo, da se čustvo sramu v 

povprečju pojavi nekje po otrokovem drugem letu starosti. Zaključimo torej lahko, da večina 

anketirank ve kdaj se pojavi čustvo sramu, in lahko sklepamo, da dobro opažajo čustva glede 

na otrokovo starost. 

 

Tabela 12: Dejavnosti vzgojiteljice z otroki za čustvo sramu  

 

Število V odstotkih 

da 6 15 

ne 34 85 

SKUPAJ 40 100 

 

Iz tabele 12 lahko razberemo, da večina (34) anketirank z otroki ni izvajala dejavnosti za 

čustvo sramu. Glede na odgovore anketirank lahko ugotovimo, da v vrtcu redke strokovne 

delavke izvajajo dejavnosti na temo dotičnega čustva. Sklepamo lahko, da je otrokom čustvo 

sramu povečini nepoznano in ne vedo, kdaj ga izražajo, čeprav ga. Menim, da bi bilo otroke 

potrebno večkrat seznaniti s čustvom sramu. Razložiti jim je potrebno, da z občutenjem sramu 

ni nič narobe ter da sram čutimo tudi odrasli. 
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Tabela 13: Primeri dejavnosti za čustvo sramu, ki jih strokovne delavke izvajajo z otroki5 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 8 vzgojiteljic, ki so odgovorile, da so te dejavnosti izvajale. 

 
Število V odstotkih 

branje literarnega dela 3 25 

socialna igra 3 25 

pogovor 4 33,33 

likovna dejavnost 1 8,33 

plesna dejavnost 1 8,33 

SKUPAJ 12 100 

 

Razberemo lahko, da so anketiranke, ki so na prejšnje vprašanje odgovorile pritrdilno (6), v 

večini odgovorile, da so se z otroki pogovorile, zasledimo pa tudi branje literarnega dela ter 

socialno igro. Dve strokovni delavki sta izvedli še likovno ali plesno dejavnost. Opazimo, da 

se večina dejavnosti povezuje z vsakdanjimi dejavnostmi oziroma s področji iz kurikuluma 

(umetnost in jezik). Čustvo sramu strokovne delavke največ povezujejo z jezikom in 

sklepamo lahko, da ga otrokom najlažje predstavijo s pomočjo literarnih del ali pogovora. 

 

Tabela 14: Koristnost doživljanja čustva sramu za otroka 

 

Število V odstotkih 

koristno 19 47,5 

nekoristno 4 10 

oboje 14 35 

brez odgovora 3 7,5 

SKUPAJ 40 100 

Zanimalo me je še, ali je po mnenju strokovnih delavcev čustvo sramu za otroka koristno ali 

nekoristno. Večina jih je odgovorilo, da je čustvo za otroke koristno (19 anketirank), kar nekaj 

pa jih je zapisalo v odgovor oboje (koristno in nekoristno) (14), čeprav ta odgovor ni bil na 

voljo. Iz spodnjih navedb lahko razberemo, kakšne utemeljitve so imele strokovne delavke 

glede na to, kakšno je čustvo sramu: koristno, nekoristno ali oboje. 

Utemeljitev vprašanih, ki so na to vprašanje odgovorile z oboje (14): 

 odvisno od situacije (10x); 

 otrok se težje vključi v družbo, vendar se iz čustva lahko tudi nekaj nauči (4x). 

Utemeljitev vprašanih, ki so na vprašanje 12 odgovorile s koristno (19): 

- otrok se zave svojih dejanj in jih skupaj z odraslimi ovrednoti (pogovor) (4x); 

- otroci morajo izkusiti vsa čustva (4x); 

- otrok se spoznava (3x); 

- otrok čustev ne zadržuje v sebi (2x); 

- otrok se skozi doživljanje čustva uči novih stvari (2x); 

                                                 

5 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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- krepitev samozavesti in samopodobe (1x); 

- pozitivna vloga v procesu socializacije (1x); 

- vsa čustva so koristna(1x); 

- ni utemeljitve (1x). 

Utemeljitev vprašanih, ki so na vprašanje 12 odgovorile z nekoristno (4): 

- otroka naj bi spodbujali naj drugače odreagira, ne da ga je sram (1x); 

- zavira otroka pri napredku (1x); 

- otrokom se ni potrebno ničesar sramovati (1x); 

- otroku zbija samopodobo (1x). 

S tem, da je lahko čustvo sramu koristno, se strinja tudi Shapiro (1999), ki pravi, da ima vsak 

otrok drugačne čustvene odlike in šibkosti. Pravi, da moramo biti pri otrokovem izražanju 

čustva pozorni na to, da ga izraža toliko časa, da je zanj še koristno in ne škodljivo. Če 

izražanje traja predolgo, pa je potrebno odreagirati mirno. Temeljno pravilo pri vzgajanju 

otrok je, da moramo vedno presoditi, kaj je najboljše za posameznega otroka in kaj je mogoče 

narediti (Shapiro, 1999). 

Če povzamemo vse odgovore anketirank o čustvu sramu, ugotovimo, da večina strokovnih 

delavk pri otrocih opazi čustvo sramu. Nanj tudi odreagirajo največkrat s pogovorom. Samo 

dve strokovni delavki sta z otroki izvedli dejavnost za čustvo sramu. »Človek, ki ga je sram, 

sporoča, da ima o sebi ali svojem vedenju negativno mnenje. Sram doživlja oseba zato, ker se 

boji odzivov drugih ljudi na svojo ustreznost. Zato je sram v svojem izvornem smislu 

pravzaprav strah pred nesprejemanjem« (Smrtnik Vitulić, 2007, str. 35). Glede na ta zapis 

menim, da bi se otroci morali seznaniti z vsemi izraženimi čustvi, tudi s čustvom sramu, ki je 

zanje lahko zelo neprijetno. 

9.4 Opaženo čustvo ponosa pri predšolskih otrocih z vidika strokovnih 

delavcev v vrtcu 

Tako kot sram je tudi ponos čustvo, ki ga strokovne delavke glede na rezultate anketnega 

vprašalnika opažajo redkeje kot nekatera temeljna čustva, vendar še vseeno kar pogosto. 

Glede na to, da sta si čustvo sramu in ponosa različni, me je tu zanimalo podobno kot za 

čustvo sramu: ali strokovni delavci v vrtcu ponos predstavijo otrokom in kako ga predstavijo 

ter ali se jim zdi čustvo ponosa za otroka, koristno. 
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Tabela 15: Znaki, ki jih opažajo strokovne delavke za prepoznavanje čustva ponosa pri 

otrocih 6 

 

Število V odstotkih 

mimika obraza 29 38 

gestika (gibi delov telesa) 21 26,5 

govor 18 23 

postavljanje pred drugimi otroki 1 1 

otrok kaže zanos 1 1 

otrok je vzhičen 2 2,5 

otrok ne posluša 1 1 

otrok se postavi zase 1 1 

otrok izraža navdušenje, veselje 2 2,5 

otrok je dominanten in ukazovalen 1 1 

brez odgovora 2 2,5 

SKUPAJ 79 100 

 

Najprej me je zanimalo, ali strokovne delavke pri otrocih bolj opažajo neverbalno ali verbalno 

izražene znake čustva ponosa oziroma kako prepoznajo ponos pri otroku. Dve anketiranki 

nista napisali nobenega odgovora. Preostale so največkrat izpostavile mimiko obraza (29 

anketirank); navajale so, da čustvo ponosa opazijo z nasmehom otroka, z žarom v očeh ali z 

ostrim (zmagal sem) pogledom. Drugi najpogostejši odgovor je bila gestika, v katero so 

prištevale, da ima otrok dvignjeno glavo in ramena, ponosno hodi, ima prekrižane roke ali 

hodi pokončno. Kot tretji najpogostejši odgovor pa so izpostavile govor (otrok pogovor 

obrača nase, glasno govori ali večkrat pove, kaj je storil). Opazimo, da so ti odgovori 

strokovnih delavk primerljivi z odgovori za čustvo sramu, saj je tudi tu kot najpogostejši 

odgovor izpostavljena neverbalna komunikacija. Anketiranke verbalno izražena čustva 

prepoznajo le pri starejših otrocih, najbrž, ker imajo starejši otroci bolj razvit govor in 

nekateri lažje povedo kot pokažejo, kaj se jim je zgodilo. Glede na odgovore anketirank, 

strokovne delavke pri otrocih čustvo ponosa lažje prepoznajo z znaki neverbalne 

komunikacije. 

 

Tabela 16: Otrokovo izražanje čustva ponosa v zadnjem času  

 
Število V odstotkih 

da 33 82,5 

ne 6 15 

brez odgovora 1 2,5 

SKUPAJ 40 100 

 

Iz tabele 16 je razvidno, da kar 33 anketirank meni, da so v zadnjem času pri otrocih opazile 

čustvo ponosa. Glede na odgovore vidimo, da strokovne delavke opažajo, da otroci bolj 

izražajo čustvo ponosa, in sicer pogosteje kot čustvo sramu, saj ob tem doživljajo 

zadovoljstvo in se dobro počutijo, ko so dosegli svoj cilj. Otrok je lahko ponosen, če je 

                                                 

6 Anketiranka je lahko napisala več odgovorov. 
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pomagal drugi osebi, lahko pa je ponosen nase, ko je premagal drugega (Wilks, 2001). Otroci 

so lahko ponosni zaradi različnih stvari, odvisno pa je od mnogih dejavnikov, tudi od 

otrokovega temperamenta. »Temperament pa ne vpliva samo na način, kako otroci pristopajo 

k zunanjem svetu in reagirajo nanj, temveč tudi na način, kako uravnavajo lastno miselno, 

čustveno in vedenjsko delovanje« (Rothbart idr., 2000, po Papalia idr., 2003, str. 179). 

 

Vzgojiteljice, ki pri otrocih opažajo čustvo ponosa (33), sem povprašala o predvidenih 

vzrokih zanj. Odgovori so v tabeli 17. 
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Tabela 17: Vzroki za otrokovo izražanje čustva ponosa in reakcija vzgojiteljice 7 

Vzrok Reakcija f % 

ko je otrok nekaj imel, videl, 

vedel 

poslušanje in posvečanje svojega časa 2 3,85 

pohvala 3 5,77 

uspešna/samostojna izvedba vaje 

pohvala 14 26,92 

spodbuda 4 7,69 

nasmeh 3 5,77 

odobravanje 2 3,85 

poslušanje in posvečanje svojega časa 1 1,92 

objem 1 1,92 

odvisno od situacije/otroka 1 1,92 

ni odreagirala 1 1,92 

ni odgovora 1 1,92 

premoč pogovor 1 1,92 

pohvala, pozornost vzgojitelja 

pohvala 1 1,92 

pogovor 1 1,92 

ni odreagirala 1 1,92 

ni odgovora 1 1,92 

iskanje pozornosti 

ni odgovora 2 3,85 

pogovor 2 3,85 

odobravanje 2 3,85 

ni odreagirala 1 1,92 

odvisno od situacije/otroka 1 1,92 

ni odgovora 1 1,92 

otrok je dobil sestrico 

veselila se je z otrokom 1 1,92 

poslušanje in pogovor 1 1,92 

pohvala 1 1,92 

dednost odvisno od situacije/otroka 1 1,92 

odprava plenic pohvala 1 1,92 

SKUPAJ 52 100 

V tabeli 17 so navedeni odgovori tistih anketirank, ki so pri otrocih to čustvo opazile. 

Najpogostejši vzrok za otrokov ponos je bil uspeh oziroma samostojno izvedena dejavnost, 

kot drugi najpogostejši razlog pa so strokovne delavke navajale vzgojiteljevo pohvalo ali 

                                                 

7 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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pozornost ob otrokovem uspehu. Ostale razloge lahko razberemo iz tabele 17, npr. premoč, 

dednost, odprava plenice ali da je otrok dobil sestrico. Iz podanih odgovorov lahko 

razberemo, da je največ vzgojiteljic na izraženo čustvo ponosa odreagiralo s pohvalo (npr. pri 

nastopu otroka). Pri drugih vzrokih za čustvo ponosa, kot so premoč, pozornost vzgojitelja, 

otrok je dobil sestrico in iskanje pozornosti, pa je bila reakcija vzgojiteljice taka, da se je z 

otrokom pogovorila ali mu je prisluhnila, kar se mi zdi dober način za otrokovo razumevanje 

nekega čustva. Kar nekaj anketirank pri izraženem čustvu ponosa v določeni situaciji ni 

odreagiralo. Za razliko od čustva sramu nobena od anketirank ni izpostavila odgovora, da bi z 

otrokom izvajala dejavnost na to temo. A ravno, ko je otrok ponosen sam nase in ga pohvali 

zanj pomembna oseba, si gradi pozitivno samopodobo, zato je pomembno, da otrokovega 

izraženega čustva ne prezremo (Kurikulum za vrtce, 1999). Pomembno je, da otroka za vsak 

njegov napredek pohvalimo, četudi mu ni v celoti uspelo. Da bo otrok prišel do svojega cilja, 

mu ponudimo pomoč, da se lažje vključi v dejavnosti, kjer se lahko individualno izkaže in 

pokaže svoje sposobnosti in si s tem oblikuje pozitivne izkušnje o sebi (Smrtnik Vitulić, 

2007). Tako bo otrok ponosen nase, da je dosegel več kot prej. S tem pa bo pridobil zaupanje 

v osebo, ki mu je pomagala do cilja, in se bo v kritičnih primerih obrnil nanjo. 

Zanimiv se mi zdi odgovor strokovnih delavk, da otrok izraža čustvo ponosa tudi, ko išče 

pozornost. Nekatere strokovne delavke sem bolj podrobno vprašala, kaj so s tem mislile, in 

odgovorile so mi, da otrok o vsaki malenkosti, ki jo naredi (npr. skoči), poroča vzgojiteljici in 

upa, da ga bo ona pohvalila. Če bi ga vzgojiteljica v tej situaciji pohvalila, bi bil otrok 

ponosen sam nase, saj je prejel pohvalo. Ugotovila sem, da tudi ta odgovor lahko štejemo pod 

pohvalo vzgojitelja, ki otrokom glede na odgovore anketirank očitno zares veliko pomeni. 

Moje mnenje o tem je, da je otroka treba pohvaliti za vsak njegov trud. Pri tem je pomembno, 

da upoštevamo načelo enakih možnosti in hkrati različnost med otroki, kar pomeni, da kot 

strokovni delavci v vrtcu vsem otrokom omogočimo enakovredne pogoje, da se lahko 

izkažejo, in da upoštevamo individualne razlike v razvoju otrok (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Anketiranke so podale odgovor, da na otrokovo izražanje čustva vpliva tudi dednost, in res se 

prvi čustveni izrazi pojavijo, ne da bi se jih bilo treba prej učiti. Čustveni razvoj je vsakemu 

posamezniku nekoliko vrojen in je določen z našimi dednimi zasnovami. Procesu, kjer se 

počasi pojavljajo in razvijajo naše značilnosti na osnovi naših dednih zasnov, se reče zorenje. 

Na posameznikov razvoj čustev vpliva tako zorenje kot učenje(Musek in Pečjak, 2001). 

Tabela 18: Mnenje vzgojiteljic o tem, pri kateri starosti se pri otroku pojavi čustvo ponosa  

 
Število V odstotkih 

1–2 leti 8 20 

2–3 leta 17 42,5 

3–4 leta 10 25 

4–5 let 4 10 

brez odgovora 1 2,5 

SKUPAJ 40 100 
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Zanimalo me je tudi, kdaj vzgojiteljice menijo, da se pri otroku pojavi čustvo ponosa. Iz 

tabele 18 je razvidno, da jih je največ odgovorilo, da se čustvo ponosa pojavi od 2. do 3. leta 

(17 anketirank). Drugi najpogostejši odgovor je bil, da se pojavi od 3. do 4. leta (10 

anketirank). Sklenemo lahko, da večina anketirank ve, kdaj se ponos zares pojavi pri otroku, 

in sicer od 2. do 3. leta (Sanrock, 2005, po Batistič Zorec in Prosen, 2010). Čustvo ponosa se 

pojavi vzporedno s čustvom sramu, torej v istem razvojnem obdobju. Iz odgovorov anketirank 

lahko sklepamo, da so seznanjene s tem, kdaj se pri otrocih pojavi čustvo ponosa, in da ga 

takrat tudi zaznavajo. 

 

Tabela 19: Dejavnosti vzgojiteljice z otroki za čustvo ponosa 

 
Število V odstotkih 

da 8 20 

ne 31 77,5 

brez odgovora 1 2,5 

SKUPAJ 40 100 

 

Iz tabele 19 lahko razberemo, da večina anketirank (31), kljub temu da ga zelo pogosto 

opažajo pri otrocih, ni izvajala dejavnosti, v kateri bi obravnavale čustvo ponosa. Zanimivo pa 

je, da je osem anketirank odgovorilo z DA, kljub temu da pri prejšnjem vprašanju (tabela 16) 

nobena od vzgojiteljic ni navedla, da na izraženo čustvo odreagira s posebno dejavnostjo. 

Sklepamo lahko, da le malo strokovnih delavk dejansko izvaja dejavnost z otroki, kljub temu 

da je toliko anketirank odgovorilo pritrdilno. Kot lahko razberemo iz preteklih odgovorov 

anketirank, se strokovne delavke z otroki o čustvu ponosa po večini pogovorijo, kar pa včasih 

ni dovolj za otrokovo razumevanje čustva. V nadaljevanju so strokovne delavke navedle nekaj 

dejavnosti, ki jih za čustvo ponosa izvajajo z otroki. 

 

Tabela 20: Primeri dejavnosti za čustvo ponosa, ki jih strokovne delavke izvajajo z otroki 8 

 

Na to vprašanje je odgovorilo 8 vzgojiteljic, ki so odgovorile, da so te dejavnosti izvajale. 

 
Število V odstotkih 

dejavnosti z didaktičnimi igrami 4 40 

Pogovor s posameznikom 3 30 

nastop pred skupino 1 10 

obisk kulturnih predstav 1 10 

pravljica o doživljanju čustev 1 10 

SKUPAJ 10 100 

 

Razberemo lahko, da so anketiranke, ki so z otroki izvajale dejavnost, ko so opazile ponos (8 

anketirank), le-te izvajale z didaktičnimi igrami (4 vzgojiteljice), da so se z otrokom 

pogovorile o čustvu ponosa (3), da so otrokom predstavile pravljice na temo doživljanja 

čustev (1) in da so otroci obiskali kulturno predstavo. Razvidno je, da vzgojiteljice na temo 

čustva ponosa pogosteje izvajajo več dejavnosti kot za čustvo sramu, vendar kljub temu 

                                                 

8 Anketiranka je lahko podala več odgovorov. 
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redko. Menim, da za razumevanje določenega čustva pri otroku ni dovolj le pogovor, ampak 

vsaj občasno tudi načrtovane dejavnosti. »Vzgojiteljice naj uporabljajo takšne učne oblike in 

metode, ki so čim manj direktivne in ki čim bolj spodbujajo otrokovo aktivnost« (Kroflič, 

1997, str. 87). 

Kot sem že omenila, se pri predšolskih otrocih sram in ponos v primerjavi s temeljnimi čustvi 

pojavita kasneje (med 2. in 3. letom) in sta bolj odvisna od družbeno-kulturnih vplivov. V 

povezavi s tem pri otrocih obstajajo večje individualne in medkulturne razlike v izražanju in 

doživljanju teh čustev (Papalia idr. 2003). Ravno zato, ker so čustva pri otroku zelo odvisna 

od družbeno-kulturnih vplivov (Kroflič, 1997) menim, da bi bilo potrebno, da otroku 

predstavimo tudi doživljanje ponosa. 

 

Tabela 21: Koristnost doživljanja čustva ponosa za otroka  

 
Število V odstotkih 

koristno 30 75 

nekoristno 0 0 

oboje 8 20 

brez odgovora 2 5 

SKUPAJ 40 100 

 

Glede čustva ponosa me je zanimalo še, ali je za otroka, koristno ali nekoristno. Večina jih je 

odgovorila, da je čustvo za otroke koristno (30 anketirank), nekaj anketirank pa je zapisalo v 

odgovor oboje (koristno in nekoristno), čeprav ta odgovor ni bil na voljo. Odgovora, da bi 

bilo čustvo nekoristno, ni bilo. Iz spodnjih navedb lahko razberemo, kakšne utemeljitve so 

imele strokovne delavke glede na to, kakšno se jim čustvo ponosa zdi: 

Utemeljitev vprašanih, ki so na vprašanje odgovorile z oboje (8): 

- odvisno od situacije (4x); 

- odvisno od količine ponosa (5x); 

- če je otrok vesel in nekaj ceni je čustvo koristno, če se ''baha'' pa nekoristno (1x). 

Utemeljitev vprašanih, ki so na vprašanje odgovorili s koristno (32): 

- krepitev samopodobe (8x); 

- povečuje samozavest (6x); 

- otroka pozitivno motivira (3x); 

- zavedanje uspeha (3x); 

- pri otrocih je čustvo le koristno (3x); 

- otroci bi morali biti večkrat ponosni sami nase (3x); 

- otrok se ob izkustvu čustva s pomočjo odrasle osebe nekaj nauči (3x); 

- otroci morajo izkusiti vsa čustva (2x); 

- otrok spoznava ugodje, se ob doživljanju dobro počuti (1x). 

Če povzamemo vse odgovore anketirank o čustvu ponosa, lahko razberemo to, da je (tako kot 

čustvo sramu), bolj opaženo prek neverbalne komunikacije. Strokovne delavke so napisale, da 

ga pri otrocih opažajo pogosto, še posebej takrat, ko so uspešni oziroma samostojno izvedejo 
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dejavnost. Reakcija vzgojiteljic nanj je najpogosteje pogovor ali pohvala, posebnih dejavnosti 

na temo dotičnega čustva pa večina vzgojiteljic ni izvajala; pri čustvu ponosa so le štiri 

anketiranke izvajale didaktične igre z otroki. 

Kljub temu da redke strokovne delavke izvajajo dejavnosti z otroki, pa v večini menijo, da je 

za otroke čustvo ponosa koristno. Iz odgovorov lahko sklepamo, da anketiranke pri otrocih 

bolj opažajo prijetno stran čustva ponosa. Samo ena strokovna delavka je odgovorila, da je 

lahko čustvo ponosa nekoristno, in sicer v primeru, ko se otrok »baha«. Menim, da izražanje 

čustva ponosa ni problematično, ko je za otroka in za ljudi okoli njega prijetno; problem 

nastane takrat, ko je otrok ponosen nase, pri tem pa je oškodoval druge. Menim, da je meja pri 

izražanju čustva ponosa tam, kjer otrok začne škoditi drugim, zato da je lahko sam ponosen. 

Ko je ta meja presežena, pa naj bi strokovne delavke otroku povedale, da tako vedenje ni 

primerno. Otroku je potrebno razložiti, kdaj je primerno, da je ponosen, in kdaj ne. Prav zato 

se mi zdi pomembno, da bi strokovne delavke več časa posvetile temu, da otrokom 

predstavijo čustvo ponosa.    
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10. ZAKLJUČEK 

Glavni namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katera čustva strokovne delavke v vrtcu 

najpogosteje opažajo pri otrocih in kako se nanje odzovejo. Podrobneje sta me zanimali čustvi 

sramu in ponosa, ker se mi zdi, da v vrtcu v primerjavi z ostalimi čustvi (veselje, žalost, strah, 

trma in veselje) nista tako zelo izpostavljeni. Prišla sem do naslednjih zaključkov: večina 

strokovnih delavk v vrtcu pri otrocih bolj pogosto opaža temeljna čustva (najbolj veselje), 

redkeje pa čustva samozavedanja. Ko so anketiranke opazile izražena čustva, so se o njih z 

otroki večinoma pogovorile, najpogosteje v povezavi z aktualnim dogajanjem, nekaj 

strokovnih delavk pa je za otroke pripravilo tudi dejavnosti na temo čustev. Na vprašanje, v 

kolikšni meri so se z otroki pogovarjale o določenem čustvu, je večina odgovorila, da so se 

največ pogovarjale o čustvih veselja, žalosti in jeze in najmanj o čustvu gnusa. O čustvih 

sramu in ponosa pa se je večina strokovnih delavk z otroki pogovarjala redko oziroma včasih. 

Sklepamo lahko, da se strokovne delavke z otroki več pogovarjajo o temeljnih čustvih, saj ta 

tudi pogosteje zaznavajo.  

Čustvi sramu in ponosa, ki spadata med čustva samozavedanja, sta bili pri otrocih v vrtcu 

izmed čustev, ki so bila na voljo v anketnem vprašalniku, manj opaženi od veselja, žalosti in 

jeze, vendar pa je bil ponos bolj opažen kot strah. Najmanj opaženo čustvo je bil gnus. 

Strokovne delavke čustvo sramu opažajo redkeje, kot čustvo ponosa. Glede na to, da je 

doživljanje sramu neprijetno, doživljanje ponosa pa je lahko prijetno, otroci neprijetno čustvo 

morda bolj prikrivajo. Na čustvi samozavedanja, na kateri sem se bolj osredotočila, se 

anketiranke glede na podane odgovore večinoma odzovejo s pogovorom. To pomeni, da se o 

določenem čustvu z otrokom individualno ali v skupini pogovorijo, to pa naredijo spontano in 

najpogosteje tisti trenutek, ko otrok čustvo izrazi in to strokovna delavka opazi. Maloštevilne 

pa so strokovne delavke, ki pripravijo dejavnost na temo čustev in se na to vnaprej pripravijo. 

Pri vprašanju o tem, ali sta čustvi ponosa in sramu za otroke koristna ali nekoristna, je večina 

anketirank odgovorila, da je doživljanje čustva sramu za otroka lahko koristno in nekoristno, 

čustvo ponosa pa koristno in oboje (koristno in nekoristno). 

Po pregledu odgovorov anketirank menim, da strokovne delavke v vrtcu pri otrocih opazijo 

široko paleto čustev, a za otroke pripravijo malo dejavnosti na to temo. Glede na to, kako zelo 

pomembna so čustva za otrokov razvoj, je vzgojiteljeva vloga, da otroku ponudi možnost za 

pogovor o njegovem doživljanju nekega čustva in ena izmed najboljših tehnik, s katero se 

otroku najbolj približamo, da razumemo njegovo doživljanje, je ravno »tehnika aktivnega 

poslušanja« (Smrtnik Vitulić, 2007). Musek in Pečjak (2001) menita, da so čustva pri vsakem 

posamezniku lahko tako prijetna kot neprijetna, zato menim, da moramo odrasli otroku 

ponuditi možnost pogovora o njegovem doživljanju nekega čustva. Menim, da je pomembno, 

da se strokovni delavci pri otroku osredotočijo na vsa čustva, tudi na sram in ponos, ki sta 

ravno tako pomembni za otrokov razvoj kot temeljna čustva. 

Pri nastajanju diplomskega dela nisem imela težav in sem zato z opravljenim delom 

zadovoljna. Če bi nadaljevala s preučevanjem te teme, bi v raziskovanje vključila tudi 

opazovanje vzgojiteljev pri delu z otroki na tematiko čustev. Tako bi videla, ali strokovne 

delavke dejansko izvajajo dejavnosti na temo čustev in kako. 

Na vprašanje, kako se spoprijeti s čustvi ponosa in sramu, je zagotovo najboljši odgovor, da 

moramo otroka ves čas dobro opazovati in spremljati njegov razvoj. Strokovni delavec lahko 
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z opazovanjem otrokovega vedenja pridobi koristne informacije o otrokovem socialnem 

vedenju, načinu reševanja miselnih in socialnih problemov in konfliktov. Pridobi tudi 

informacije o otrokovem zaznavanju, razumevanju in počutju v vrtcu (Marjanovič Umek in 

Fekonja Peklaj, 2008). Če vse to pridobi, pa lahko primerno ravna z otrokovimi čustvi in ga o 

njih tudi pouči. 
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

TEMA: ČUSTVA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

ANKETNI VPRAŠALNIK ( za strokovne delavke vzgojno-varstvenega zavoda Radovljica) 

Pozdravljeni, 

 

sem Tjaša Konc, nekdaj študentka Pedagoške fakultete, sedaj strokovna delavka v vzgojno-

varstvenem zavodu Radovljica, in pripravljam diplomsko delo, v katerem raziskujem 

področje čustev v predšolskem obdobju. Namen raziskave je ugotoviti, katera čustva pri 

otrocih opažate, zlasti čustvi ponosa in sramu, in kako se nanju odzovete. Prosim Vas, da si 

vzamete nekaj minut časa za odgovore na vprašanja, ki mi bodo pomagali pri pripravi 

diplomskega dela. Anketa je anonimna in zbrani podatki bodo uporabljeni izključno za 

pripravo tega diplomskega dela. 

Za vaše sodelovanje se Vam že vnaprej prijazno zahvaljujem. 

Tjaša Konc 

 

Pri spodaj navedenih vprašanjih napišite ali obkrožite odgovor, ki velja za Vas. 

Spol:       M        Ž 

Koliko let že delate v vrtcu (delovna doba)?  _______________ 

Starost otrok v skupini : ________________ 

 

1. V kolikšni meri opažate čustva v skupini? (ocenite in obkrožite od 1 do 5; ocene: 1- 

nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih, 4 – pogosto in 5- zelo pogosto) 

 

veselje          1    2    3    4    5 

žalost           1    2    3    4    5 

strah             1    2    3    4    5 

gnus             1    2    3    4    5 

jeza              1    2    3    4    5 

ljubosumje   1    2    3    4    5 

ponos           1    2    3    4    5 

sram             1    2    3    4    5 
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2. Ali ste v zadnjem mesecu z otroki obravnavali tematiko čustev? Če da, navedite 

kako. (obkrožite; možnih je več odgovorov) 

 

1. pogovor o čustvih, povezan z aktualnim doživljanjem otroka ali več otrok, 

2. dejavnost na temo čustev, 

3. pogovor o čustvih, povezan z drugo temo kurikula, 

4. pogovor o čustvih ob branju literarnega dela, 

5. drugo____________________________ 

 

3. V kolikšni meri se z otroki pogovarjate o čustvih? (ocenite in obkrožite od 1 do 5; 

ocene: 1- nikoli, 2 – zelo redko, 3 – včasih,  4 – pogosto in 5- zelo pogosto) 

 

veselje          1    2    3    4    5 

žalost           1    2    3    4    5 

strah             1    2    3    4    5 

gnus             1    2    3    4    5 

jeza              1    2    3    4    5 

ljubosumje   1    2    3    4    5 

ponos           1    2    3    4    5 

sram             1    2    3    4    5 

 

4. Kdaj oziroma ob kakšni situaciji se o čustvih pogovarjate z otroki? obkrožite; 

možnih je več odgovorov) 

 

1. če se mi čustvo zdi za individualnega otroka ali vse otroke v skupini pomembno za 

njihov celostni razvoj, 

2. če ocenim, da otroci tega čustva ne poznajo ali ga slabo poznajo, 

3. če to čustvo opazim pri otroku, 

4. če otroci pokažejo interes za določeno čustvo, 

5. drugo___________________________ 
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5. Kako prepoznate čustvo sramu pri otroku (npr. mimika obraza, govor otroka, 

…)? (napišite odgovor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6. Ali ste v zadnjem času pri katerem otroku zasledili izražanje čustva sramu? 

(obkrožite en dogovor) 

DA     NE 

 

7. Če je bil odgovor DA, kaj je bil po vašem mnenju vzrok za izražanje čustva? 

(napišite odgovor) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Kako ste se na izraženo čustvo otroka odzvali? (napišite odgovor) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

9. Pri kateri starosti se po vašem mnenju pojavi čustvo sramu? (obkrožite en 

odgovor) 

 

1 – 2 leti 

2 –  3 leti 

3 –  4 leti 

4 – 5 leti 

 

10. Ali ste kdaj z otroki izvajali dejavnost za čustvo sramu? (obkrožite en odgovor) 

DA     NE 

 

11. Če je odgovor DA, navedite primer dejavnosti za čustvo sramu, ki ste jo oziroma 

jo izvajate z otroki. (napišite odgovor) 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. Kakšno je za vas čustvo sramu? (obkrožite in utemeljite) 

 

koristno 

nekoristno 

Utemeljite odgovor:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

13. Kako prepoznate čustvo ponosa pri otroku (npr. mimika obraza, govor otroka, 

…)? (napišite odgovor) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14. Ali ste v zadnjem času pri katerem otroku zasledili izražanje čustva ponosa? 

(obkrožite en dogovor) 

DA     NE 

 

15. Če je bil odgovor DA, kaj je bil po vašem mnenju vzrok za izražanje čustva? 

(napišite odgovor) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

16. Kako ste se na izraženo čustvo otroka odzvali? (napišite odgovor) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

17. Pri kateri starosti se po vašem mnenju pojavi čustvo ponosa? (obkrožite en 

odgovor) 
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1 – 2 leti 

2 –  3 leti 

3 –  4 leti 

4 – 5 leti 

 

18. Ali ste kdaj z otroki izvajali dejavnost za čustvo ponosa? (obkrožite en odgovor) 

DA     NE 

 

19. Če je odgovor DA, navedite primer dejavnosti za čustvo ponosa, ki jo izvajate z 

otroki. (napišite odgovor) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20. Kakšno je za vas čustvo ponosa? (obkrožite in utemeljite) 

 

koristno 

nekoristno 

Utemeljite odgovor:________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 


