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POVZETEK 

 

Osrednji namen diplomskega dela je predstavljalo oblikovanje družabne igre za spodbujanje 

emocionalne inteligentnosti otrok v zgodnjem otroštvu. Igro sem zasnovala na podlagi modela 

emocionalne inteligentnosti, ki sta ga oblikovala Mayer in Salovey (1997). Igra vključuje štiri 

področja emocionalnih sposobnosti, in sicer: zaznavanje emocij, uporabo emocij, 

razumevanje emocij ter uravnavanje emocij. Oblikovano igro sem preizkusila v Vrtcu Ledina 

Ljubljana ter v Vrtcu Mavrica Brežice, skupaj je bilo v raziskavo vključenih 57 otrok, starih 

štiri ter pet let. Rezultati so pokazali, da so bile v igri, za vsako od področji, večinoma izbrane 

primerne naloge, nekaj pa bi jih bilo potrebno spremeniti oz. dopolniti, predvsem zaradi težav 

otrok pri razumevanju navodil. Največ težav so imeli pri nalogah iz področja uporabe emocij. 

Na podlagi odzivov otrok sem zaključila, da so ob igranju igre uživali. Povzamem lahko, da 

se je oblikovana družabna igra izkazala za primerno metodo pogovora o področjih 

emocionalne inteligentnosti, ki pa bi jo lahko v prihodnosti še izboljšala. 

 

Ključne besede: emocionalna inteligentnost, emocije, družabna igra, zgodnje otroštvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

The main focus of this thesis is on creating a board game for encouraging emotional 

intelligence of children in early childhood. Game is based on the Four-Branch Model which 

was proposed by Mayer and Salovey (1997). Board game covers emotional skills, which 

include the abilities to perceive emotions in oneself and other, to use emotions, to understand 

emotions and to manage emotions. Game was tested in Kindergarten Ledina Ljubljana and 

Kindergarten Mavrica Brežice. 57 children, aged five and four years, took part in the research. 

The results show that tasks, chosen in this board game, were generally appropriate for each of 

the emotional skills, however few of them would need some improvement. Mainly due to 

difficulties children had with understanding the instructions some tasks would have to be 

changed before using this game again. Based on the response of the children during the game 

I conclude they had fun while playing. To sum up, results show the game is a suitable tool for 

encouraging emotional intelligence of children in early childhood. 

 

KEY WORDS: emotional intelligence, emotions, board game, early childhood 
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1 UVOD 

 

H. Smrtnik Vitulić (2004) pojasnjuje, da so naša čustva zapleteni, sestavljeni procesi, ki 

vsebujejo najrazličnejše kognitivne, izrazne, fiziološke ter vedenjske odzive. Omenjena 

avtorica opozarja, da čustva vplivajo na naše odnose z drugimi ljudmi. 

A. Avsec in S. Pečjak (2003b) opozarjata, da so čustva pomemben del našega življenja in so 

prisotna pri našem vsakodnevnem reševanju problemov. Ob tem omenjeni avtorici še 

izpostavljata, da je bil pomen čustev, še posebej v zahodni kulturi, dolgo časa premalo 

poudarjen (Avsec in Pečjak, 2003b). Ravno  v tem vidim prednost spodbujanja emocionalne 

inteligentnosti. Razvita emocionalna inteligentnost posamezniku omogoča, da ozavesti svoja 

čustva, jih zaznava, prepozna pri drugih, razmišlja o njihovih vzrokih in posledicah, razmišlja 

o njihovem uravnavanju (Mayer, Salovey in Caruso, 2008). Vse to pa posamezniku omogoča, 

da bolje pozna samega sebe, oblikuje zadovoljujoče medsebojne odnose, je uspešen pri 

spopadanju z obremenitvami, ki jih prinaša življenje v moderni družbi (Mayer idr., 2008). 

Zaradi omenjenega zagovarjam stališče, da bi morali s spodbujanjem emocionalne 

inteligentnosti začeti že zgodaj, v vrtcih. Namen diplomskega dela je oblikovanje in preizkus 

družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti. 

V teoretičnem delu naloge bom predstavila teoretična izhodišča, konstrukta emocionalne 

inteligentnosti, ter izpostavila teoretične osnove, na katerih sem gradila družabno igro za 

otroke. 

V empiričnem delu bom predstavila, kako je bila igra oblikovana ter opisala potek samega  

preizkusa igre. Osredotočila se bom  predvsem na odzive otrok ob igri. Zanimalo me bo, ali 

so bila navodila nalog jasna, kakšna se jim je zdela igra, ali so bile izbrane primerne naloge. 

Osrednje vprašanje, ki se mi postavlja in na katerega želim najti odgovor, je torej, ali je 

tovrstno oblikovalna družabna igra primeren način za spodbujanje emocionalne 

inteligentnosti pri otrocih v zgodnjem otroštvu.  
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2 TEORETIČNI DEL 

 

2.1 TEORETIČNO OZADJE KONSTRUKTA EMOCIONALNE 

INTELIGENTNOSTI 

 

2.1.1  RAZVOJ KONSTRUKTA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI 

 

Ko govorimo o emocionalni inteligentnosti, se moramo zavedati, da je to relativno nov 

konstrukt, na kar opozarjata tudi A. Avsec in S. Pečjak (2003a). Omenjeni avtorici poudarjata, 

da je emocionalna inteligentnost, kljub temu da velja za relativno nov koncept, v zadnjih 

dvajsetih letih postala eden od ključnih konstruktov modernih psiholoških raziskav. 

Zasledimo lahko vedno več raziskav, ki opozarjajo na pomembnost vloge emocionalne 

inteligentnosti v življenju posameznika. Le te odpirajo nove možnosti za validacijo 

omenjenega konstrukta (Avsec in Pečjak, 2003a). Kot A. Avsec in S. Pečjak (2003a) tudi 

Roberts, Zeidner in Matthews (2001) poudarjajo, da je to relativno novo, a rastoče področje 

vedenjskih raziskav, razvijanje konstrukta emocionalne inteligentnosti pa, omenjeni avtorji, 

pripisujejo vplivu velike medijske pozornosti, katere je konstrukt deležen.  

 

Mayer (2000), ki poleg sodelavca Saloveya velja za očeta emocionalne inteligentnosti, 

pojasnjuje, da raziskovanje konstrukta izhaja iz raziskovanj na področju kognicije in afektov. 

Gre torej za raziskovanje tega, kako lahko emocije vplivajo na mišljenje in obratno. 

Raziskave na področju kognicije in afektov so pridobile svojo prepoznavnost med leti 1978 in 

1982, in sicer kot posledica objav v vodilnih publikacijah na tem področju.  

Mayer (2000) kot pomembna avtorja, pri nastanku koncepta emocionalne inteligentnosti, 

izpostavlja znanstvenika Roberta Zajonca, oziroma njegovo delo, v katerem je zatrjeval, da so 

emocije pri določanju vedenja pomembnejše od kognicije, ter Gordona Brawera. Brawer je 

raziskoval vpliv razpoloženja na spomin: opisal je obširen aktivacijski model spomina, po 

katerem naj bi veselo razpoloženje sprožilo prijetne misli ter obratno, slabo razpoloženje bi 

sprožilo neprijetne misli (Mayer, 2000). 

Mayer (2000) zaključuje, da se je koncept emocionalne inteligentnosti izoblikoval kot 

posledica omenjenih raziskav ter mnogih drugih, ki so iskale povezavo med emocijami ter 

kognicijo. Konstrukt emocionalne inteligentnosti je rezultat ideje o tem, da lahko emocije in 

inteligentnost združimo, z namenom opravljanja bolj zapletenega procesiranja informacij kot 

nam ga lahko omogočita vsako od omenjenih področji posamično.  
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Mayerjev (2000) pogled na nastanek konstrukta delita tudi Salovey in D. Grewal (2005), ki 

menita, da emocionalna inteligentnost s tem, ko na emocije gleda kot na koristen vir 

informacij, ki nam pomaga najti smisel in nam omogoča, da se znajdemo v socialnem okolju, 

združuje polji emocij ter inteligentnosti.  

Zametke konstrukta emocionalne inteligentnosti najdemo v različnih teorijah inteligentnosti. 

Pérez, Petrides in Furnham (2005, v Schulze in Roberts, 2005) ugotavljajo, da korenine 

emocionalne inteligentnosti segajo že v Thorndikov (1920, v Schulze in Roberts, 2005) opis 

socialne inteligentnosti, ki se nanaša na sposobnosti razumevanja ljudi ter preudarnega 

ravnanja v medosebnih odnosih. Roberts idr. (2001) ter A. Avsec in S. Pečjak (2003a) 

dodajajo, da se konstrukt močno prekriva z Gardnerjevo idejo osebne inteligentnosti, ki jo 

sestavljata dve podzvrsti, in sicer interpersonalna ter intrapersonalna inteligentnost. 

Intrapersonalna inteligentnost vsebuje sposobnost dostopanja do lastnega emocionalnega 

življenja ter do razpona emocij. Gre za zmožnost razlikovanja med emocijami, poimenovanja, 

prenosa le teh v simbolne kode ter uporabo emocij kot sredstva za razumevanja in usmerjanje 

vedenja (Gardner, 1995). Roberts idr. (2001) dodajajo, da intrapersonalna inteligentnost 

posamezniku daje informacije o tem, kako se lahko  spremeni, z namenom, da, v okviru 

lastnih sposobnosti, postane bolj izpolnjena oseba. Interpersonalna inteligentnost se obrača 

navzven, k drugim posameznikom. Ključno vlogo pri tem ima zmožnost opazovanja in 

razlikovanja med posamezniki, glavna pozornost je namenjena njihovim razpoloženjem, 

značajem, motivaciji in namenom (Gardner, 1995). Področje razumevanja motivov, vedenja 

ter emocij ostalih ljudi, je tisto, kar jo povezuje z emocionalno inteligentnosti (Roberts idr., 

2001).  

 

Roberts idr. (2001) ugotavljajo, da se je koncept emocionalne inteligentnosti v veliki meri 

razvijal kot odraz naraščanja zavedanja o uravnavanju emocij v moderni družbi. Z njimi se 

strinjata tudi A. Avsec in S. Pečjak (2003b), ki razlog za veliko zanimanje laične javnosti za 

konstrukt vidita predvsem v tem, da so emocije zelo pomembne ter prisotne pri reševanju 

vsakodnevnih težav posameznikov, njihov pomen pa je bil dolgo časa zanemarjen.  
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2.1.2 DEFINICIJA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI 

 

Težava koncepta emocionalne inteligentnosti je, da je le ta pritegnila pozornost veliko 

avtorjev in tako lahko posledično zasledimo veliko različnih definicij. Nekatere od 

pomembnejših bom z namenom predstavitve konstrukta predstavila v nadaljevanju.  

Mayer (1999) je ugotovil, da konstrukt emocionalne inteligentnosti ni zgolj produkt 

znanstvenega sveta, temveč tudi laične kulture. Ravno laična javnost je bila tista, ki je 

konstrukt zelo hitro sprejela. Razlog za to naj bi bil v tem, da je po mnenju nekaterih avtorjev, 

med katerimi je tudi Goleman (1998), s pomočjo emocionalne inteligentnosti možno 

natančneje napovedati posameznikov uspeh v življenju. 

Laično pojmovanje emocionalne inteligentnosti je izjemno široko. Definicije vključujejo 

osebnostne značilnosti, kot so empatija, vztrajnost, motivacija, toplina ter socialne spretnosti 

(Mayer, 1999). Mayer idr. (2008), so tovrstne definicije poimenovali kot  mešane modele, saj 

združujejo raznolike značilnosti osebnosti. Tako pod novim, privlačnim imenom predstavljajo 

značilnosti osebnosti, ki so že dobro znane in raziskane. 

Mayer idr. (2008) zagovarjajo stališče, da imajo nekateri posamezniki večjo zmožnost 

opravljanja zahtevnega procesiranja informacij o emocijah ter z njimi povezanih dražljajev ter 

jih znajo uporabiti kot vodilo pri vedenju. Ta set sposobnosti so poimenovali emocionalna 

inteligentnost. Konstrukt emocionalne inteligentnosti se je od leta 1990 razvil v majhno 

industrijo publikacije, testiranja, izobraževanja ter svetovanja. 

A. Avsec in S. Pečjak (2003a in 2003b) pojasnjujeta, da sta bila Mayer in Salovey prva 

raziskovalca, ki sta opredelila emocionalno inteligentnost, in veljata za začetnika pojma. 

Poskušala sta jo umestiti v raziskovalni okvir splošne inteligentnosti. Sposobnost procesiranja  

informacij, povezanih z emocijami, sta pojmovala kot mentalno sposobnost. 

Mayer in Salovey (1990, v Avsec in Pečjak, 2003b) sta konstrukt emocionalne inteligentnosti 

opredelila kot: »zbir sposobnosti, ki naj bi posamezniku pomagale točneje oceniti in izražati 

lastne emocije kot tudi emocije drugih ter jih uporabiti pri motiviranju, načrtovanju in 

doseganju življenjskih ciljev.« (str. 56).  Roberts idr. (2001) izpostavljajo, da je bil termin na 

začetku uporabljen za označitev vrste inteligentnosti, ki vključuje sposobnost procesiranja 

informacij, povezanih z emocijami. 

Salovey in D. Grewal (2005) dodajata, da sta Mayer in Salovey  kasneje preoblikovala 

definicijo in izluščila štiri med sabo različne, a hkrati povezane sposobnosti: zaznavanje, 

uporabo, razumevanje ter nadzorovanje emocij. Salovey in D. Grewal (2005) pri tem 
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pojasnjujeta, da je emocionalna inteligentnost set medsebojno povezanih spretnosti, ki ljudem 

pomagajo, da emocionalne informacije procesirajo na ustrezen ter učinkovit način. 

Salovey in Mayer (1990, v Avsec in Pečjak, 2003b) sta z začetkom pojmovanja emocionalne 

inteligentnosti želela spodbuditi njeno raziskovanje. Pri tem sta opozorila, da predstavlja 

konstrukt samo referenčni okvir, katerega namen je spodbuditi raziskovanje. Avtorji, med 

katerimi sta tudi A. Avsec in S. Pečjak (2003b), zaključujejo, da je bil njun namen dosežen, 

številni raziskovalci so namreč poskušali tako teoretično kot empirično preveriti konstrukt, pri 

čemer so izhajali iz preverjanja veljavnosti modela, ki sta ga oblikovala Mayer in Salovey 

(1997). 

 

A. Avsec ter S. Pečjak (2003b) povzemata ugotovitve različnih raziskovalcev in zaključujeta, 

da raziskovalce razdelimo v dve skupini, in sicer glede na to ali emocionalno inteligentnost 

obravnavajo kot sposobnost oziroma  kognitivni konstrukt ter tiste, ki nanjo gledajo kot na 

nekognitiven konstrukt, osebnostno lastnost. Delitev raziskovalcev v dve skupini bom 

natančneje pojasnila pri opredelitvi modelov emocionalne inteligentnosti. 

Definiciji, ki koncept opredeljujeta kot mešanico različnih osebnostnih lastnosti, sta definicija  

Golemana (1998) ter pojmovanje Bar-ona (1997, v Avsec in Pečjak, 2003b).  

Goleman (1998) je emocionalno inteligentnost opredelil kot: »konstrukt, ki zajema 

zmogljivosti kot so spodbujanje sebe in kljubovanje frustracijam, nadziranje vzgibov in 

odlaganje z zadovoljitvijo, obvladovanje razpoloženja ter sproščanje stisk, ki zavirajo 

sposobnost razmišljanja ter vživljanja v čustva drugih in upanje« (str. 51). Zagovarja stališče, 

da naj bi imeli posamezniki, ki so spretnejši pri prepoznavanju lastnih čustev, znajo z njimi 

upravljati in jih prepoznajo pri drugih, prednost na vseh področjih interakcije z ljudmi 

(Goleman, 1998).  

Golemanova teorija je bila deležna precejšnje kritike. Trdil je namreč, da imajo emocionalno 

inteligentni posamezniki skoraj neomejene prednosti v vsakodnevnem življenju (Mayer, 

1999). Mayer (1999) je tovrstne trditve označil kot pretirano entuziastične in poudaril, da ne 

odgovarjajo zahtevanim znanstvenim standardom. Kritika je bila usmerjena  tudi na to, da je 

Goleman (1998) s svojo široko opredelitvijo zajel skoraj celotno osebnost. Pokril je tako 

motivacijske kot tudi značilnosti vedenjskega področja (Avsec in Pečjak, 2003b).  

 

Podobno kot Goleman (1998) tudi Bar-On (1997, v Schulze in Roberts, 2005) podaja širše 

pojmovanje, kot so ga predlagali Mayer idr. (2008). Bar-on (1997, v Schulze in Roberts, 

2005) je konstrukt emocionalne inteligentnosti opredelil kot zbirko nekognitivnih 
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sposobnosti, kompetenc ter znanj, ki vplivajo na uspešnost posameznika ter na njegovo 

spoprijemanje z zahtevami in pritiski okolja. Emocionalno inteligentnost opiše kot mešanico 

osebnostnih lastnosti ter socialno-emocionalnih sposobnosti, ki določajo, kako dobro 

posamezniki razumejo sebe in druge, ter kako uspešni so pri izražanju emocij, poistovetenju z 

drugimi ter pri soočanju z vsakodnevnimi izzivi in stresorji (Bar-on, 1997, v Di Fabio, Kenny 

in Minor, 2014). Bar-On (2000, v Avsec in Pečjak, 2003b) se je kritično opredelil do svojega 

dela in izpostavil, da bolj ugotavlja oceno lastne emocionalne in socialne kompetentnosti kot 

pa stopnjo emocionalne inteligentnosti posameznika. 

Ključna trditev Mayera idr. (2008), vodilnih raziskovalcev emocionalne inteligentnosti v 

znanstvenem kontekstu, je, da je emocionalna inteligentnost veljaven koncept, ki ga lahko 

ločimo od drugih pristopov. Poimenovanje emocionalne inteligentnosti vključuje sposobnost 

zahtevnega procesiranja informaciji o posameznikovih emocijah, emocijah drugih ter 

sposobnost uporabe teh informacij kot vodilo pri razmišljanju in vedenju. Posamezniki z 

visoko izraženo emocionalno inteligentnostjo namenjajo pozornost uporabi, razumevanju ter 

uravnavanju emocij. Te sposobnosti jim služijo  kot adaptivne funkcije, od katerih imajo 

lahko dobrobit posamezniki kot tudi ljudje, ki jih obkrožajo (Mayer idr., 2008). 

Mayer idr. (2008) še dodajajo, da je emocionalna inteligentnost pomemben konstrukt, saj 

ureja številne specifične duševne in miselne sposobnosti, povezane z zaznavanjem, 

razumevanjem, uporabo ter usmerjanjem emocij. Od ostalih konceptov emocionalno 

inteligentnost ločuje to, da združuje do sedaj raznolike psihološke procese ter prinaša, za 

sedaj še skromne, toda praktične, predpostavke o ključnih medosebnih vedenjih. 

Roberts idr. (2001) zaključujejo, da se trenutno poimenovanje emocionalne inteligentnosti 

osredotoča na posameznikovo sposobnost pravilne, natančne zaznave, presoje oziroma 

ovrednotenja ter razlikovanja med različnimi emocijami tako pri sebi kot pri ostalih, 

razumevanje emocij, vključevanje emocij v procese mišljenja ter uravnavanje prijetnih in 

neprijetnih emocij pri sebi in ostalih.  

 

2.2 MODELI EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI  

 

2.2.1 DELITEV MODELOV EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI 

 

Schulze in Roberts (2005) opozarjata, da so avtorji namesto konsenza o enotnem pojmovanju 

emocionalne inteligentnosti predlagali različne alternativne modele. Le te lahko razdelimo  na  

modele, ki na emocionalno inteligentnost gledajo kot na  sposobnost ter na mešane modele. 
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Mešani modeli preko vključevanja širokega spektra osebnostnih značilnosti razširjajo pomen 

konstrukta emocionalne inteligentnosti. Pri ocenjevanju emocionalne inteligentnosti se 

zanašajo na mere samoocenjevanja. Modeli, ki na emocionalno inteligentnost gledajo kot na 

sposobnost, se, v nasprotju z mešanimi modeli, osredotočajo na mere, ki temeljijo na izvedbi 

emocionalnih sposobnosti. Z izjemo modela, ki sta ga oblikovala Mayer in Salovey (1997), so 

vsi ostali mešani modeli. Kljub temu pa so slednjim  v znanstveni literaturi namenjali malo 

pozornosti (Schulze in Roberts, 2005).  

Roberts idr. (2001) opozarjajo,  da so navedeno razlikovanje med modeli predlagali Mayer in 

sodelavci. Dodajajo, da se modeli sposobnosti osredotočajo na procesiranje afektivnih 

informacij. V nasprotju z njimi pa mešani modeli emocionalno inteligentnost opisujejo kot 

raznolik konstrukt, ki poleg značilnosti osebnosti vključujejo tudi sposobnosti zaznavanja, 

uporabe, razumevanja, uravnavanja emocij, motivacijske faktorje ter afektivne dispozicije.  

 

2.2.2 MAYER IN SALOVEY: MODEL EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI 

 

Model, ki sta ga oblikovala Mayer in Salovey (1997), konstrukt emocionalne inteligentnosti 

opredeli iz znanstvenega vidika. Omenjeni model mi je služil kot osnova za oblikovanje 

družabne igre, ki predstavlja empirični del mojega diplomskega dela, zato mu v nadaljevanju 

namenjam več pozornosti. 

Salovey in D. Grewal (2005) pojasnjujeta, da je osrednja ideja tega modela ta,  da 

sposobnosti, katere z njim opišeta, ne obstajajo zunaj socialnega konteksta, znotraj katerega 

delujejo.  

 

V eni od svojih prvih definicij koncepta emocionalne inteligentnosti sta Mayer in Salovey 

(1997) emocionalno inteligentnost opredelila kot sposobnost nadzorovanja lastnih emocij ter 

emocij ostalih, kot sposobnost razlikovanja med emocijami ter uporabo emocionalnih 

informacij kot vodilo pri razmišljanju in vedenju.  

Prvi model emocionalne inteligentnosti sta Mayer in Salovey zasnovala leta 1990. Menila sta, 

da emocionalno inteligentnost sestavljajo trije konceptualno povezani mentalni procesi, ki 

vključujejo z emocijami povezane informacije, in sicer: sposobnost vrednotenja in izražanja 

emocij, ki sta jo naprej razdelila na verbalno in neverbalno zaznavanje emocij pri sebi ter pri 

drugih, in empatijo. Sposobnost, ki sta jo poimenovala uravnavanje in nadzor emocij, sta 

razdelila na uravnavanje emocij pri sebi in pri drugih. Tretjo sposobnost pa sta poimenovala 
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uporaba emocij za adaptacijo; le ta vključuje sposobnosti fleksibilnega načrtovanja, 

kreativnega mišljenja, motivacijo ter preusmerjanje pozornosti  (Schulze in Roberts, 2005). 

A. Avsec in S. Pečjak (2003a) dodajata, da se sposobnost uporabe emocij nanaša tudi na 

reševanje problemov ter procese odločanja. Avtorici opozarjata, da je omenjeni model 

predstavljal prvi poskus konceptualizacije konstrukta emocionalne inteligentnosti (Avsec in 

Pečjak, 2003a).  

Schulze in Roberts (2005) pojasnjujeta, da sta Mayer in Salovey omenjen model emocionalne 

inteligentnosti preoblikovala leta 1997. Preoblikovan model strogo omejuje emocionalno 

inteligentnost kot duševno sposobnost in jo s tem ločuje od klasičnih socialno-emocionalnih 

značilnosti. Prepričana sta bila, da preoblikovani model zadostuje vsem pomembnim 

kriterijem, ki emocionalno inteligentnost umeščajo v domeno konstruktov inteligentnosti 

(Schulze in Roberts, 2005).  

B. Brinton in Fujiki (2015) dodajata, da gre za integracijski model, ki se osredotoča na 

sposobnosti, ki prispevajo k emocionalno kompetentnemu vedenju. 

 Preoblikovani model sta Mayer in Salovey (1997) poimenovala, model štirih nivojev 

emocionalne inteligentnosti. 

 

Mayer idr. (2008) izpostavljajo, da se emocionalne sposobnosti na kontinuumu razprostirajo 

vse od temeljnih, samostojnih psiholoških funkcij do kompleksnejših, ki služijo kot pomoč pri 

osebnem samoupravljanju ter doseganju ciljev. Omenjeno značilnost emocionalnih 

sposobnosti sta pri oblikovanju modela upoštevala tudi Mayer in Salovey (1997). Zagovarjala 

sta idejo, da lahko omenjene sposobnosti v grobem razdelimo v štiri, hierarhično organizirane 

nivoje sposobnosti. In sicer: 

 zaznavanje emocij pri sebi in ostalih; 

 uporabo emocij za spodbujanje mišljenja;  

 razumevanje emocij, jezika emocij ter signalov, ki jih emocije posedujejo; 

 uravnavanje emocij z namenom doseganja specifičnih ciljev (Mayer idr., 2008). 

 

Roberts idr. (2001) dodajajo, da se osnovne sposobnosti zaznavanja ter vrednotenja emocij 

nahajajo na hierarhično najnižjem nivoju, sposobnosti uravnavanja emocij, ki hkrati 

integrirajo vse sposobnosti nižjih nivojev, pa zaključujejo model in so hierarhično najvišje.  

V nadaljevanju bom natančneje opisala vse štiri nivoje emocionalnih sposobnosti, ki sta jih v 

modelu opisala Mayer in Salovey (1997). 
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2.2.2.1 ZAZNAVANJE EMOCIJ 

 

Prvi nivo oziroma najnižjo raven emocionalnih sposobnosti v modelu sta Mayer in Salovey 

(1997) poimenovala zaznavanje emocij. Mayer (2000) poudarja, da se procesiranje 

emocionalnih informacij začne z natančno ter pravilno zaznavo emocij. Posameznik skozi 

odraščanje posploši vzorce emocionalnega izražanja,  kar mu omogoča, da lahko zazna 

emocije pri ostalih ljudeh, na fotografijah, v umetniških delih ter ostalih objektih. Na primer, 

posameznik se nauči, da telesna drža, v kateri ima oseba sproščena ramena, odraža 

pomirjenost. Gre za nivo emocionalnih sposobnosti, ki je najlažje merljiv.  

B. Brinton in Fujiki (2015) dodajata, da nivo sposobnosti zaznavanja emocij vključuje 

sposobnost zaznavanja oziroma prepoznavanja lastnih emocij, izražanje emocij, zaznavanje 

emocij pri drugih, in sicer iz obraznih izrazov ter preko glasu in pa sposobnost prepoznati, ali 

je neka emocija izražena pristno ali je le ta zaigrana. 

Roberts idr. (2001) izpostavljajo, da gre za najosnovnejši nivo sposobnosti emocionalne 

inteligentnosti. Z omenjenimi avtorji se strinjata tudi Salovey in D. Grewal (2005), ki 

dodajata, da sposobnost zaznavanja emocij omogoča vse nadaljnje procesiranje emocionalnih 

informacij. Mnenje predhodno omenjenih avtorjev pa delita tudi A. Avsec in S. Pečjak 

(2003a), ki poudarjata, da šele ko posameznik razvije sposobnost opažanja ter prepoznavanja 

emocij, lahko prepozna tudi, kdaj poskušajo osebe z emocijami manipulirati. Omenjenim 

avtorjem, ki se strinjajo, da sposobnost zaznavanja emocij predstavlja nujni predpogoj 

nadaljnjega procesiranja informacij, se pridružujeta tudi Schulze in Roberts (2005), ki še 

dodajata, da so to sposobnosti, ki posamezniku omogočajo, da natančneje ter jasneje izrazi 

svoje potrebe in z njimi povezane informacije. 

 

2.2.2.2 UPORABA EMOCIJ 

 

Drugi nivo emocionalnih sposobnosti, v modelu emocionalne inteligentnosti, sta Mayer in 

Salovey (1997) poimenovala uporaba emocij, kasneje pa sta uporabila tudi ime emocionalno 

lajšanje mišljenja. Mayer (2000) opisuje, da je to nivo emocionalnih sposobnosti, ki se 

osredotočajo na to, kako lahko emocije prispevajo oziroma pomagajo pri razmišljanju. 

Obstajajo različni načini, preko katerih lahko emocije vplivajo na procese kognicije. Emocije 

lahko za posameznika predstavljajo motnje oziroma prekinitve razmišljanja, lahko pa mu 

pomagajo, in sicer tako, da usmerjajo pozornost k pomembnim informacijam. Poleg tega pa 

lahko emocije služijo tudi kot spominska shramba o dogodkih, povezanih z določenimi 
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emocijami. Emocije prispevajo k razmišljanju tudi preko sprememb v razpoloženju, vsaka 

sprememba razpoloženja namreč osveži oziroma na novo vzpostavi kognitivni sistem. Cikli 

spremembe razpoloženj vodijo k nastanku novih perspektiv, s katerih gledamo na težave, kar 

povzroči, da je posameznik sposoben oblikovanja relativnejših rešitev. Emocije lahko na naše 

mišljenje vplivajo tudi s tem, ko nam lahko posredujejo pomembne informacije o naših 

preteklih izkušnjah (Mayer, 2000).  

Mayer in Salovey (1997) dodajata, da različna razpoloženja spodbudijo specifične pristope k 

reševanju problemov, kot na primer, veselje spodbudi induktivno sklepanje ter ustvarjalnost. 

Nivo emocionalnih sposobnosti uporabe emocij različni avtorji poimenujejo na različne 

načine, vsi pa z njim opišejo enake sposobnosti. Tudi Schulze ter Roberts (2005) sta ga  

poimenovala kot emocionalno lajšanje mišljenja. Pojasnjujeta, da gre za uporabo emocij z 

namenom spodbujanja razmišljanja. Dodajata, da ta nivo pokriva usmerjanje pozornosti k 

pomembnim informacijam ter k razpoloženjem, ki lahko vplivajo na različne načine 

mišljenja. Poudarjata, da so emocije zadosti nazorne in dostopne, da lahko služijo kot pomoč 

pri presojanju. Emocionalna razpoloženja lahko spreminjajo posameznikovo perspektivo vse 

od optimistične do pesimistične ter spodbujajo multipli pogled na situacijo. Podobno sta v 

svojem opisu  izpostavila tudi Salovey in D. Grewal (2005), ki sta drugi nivo emocionalnih 

sposobnosti poimenovala uporaba emocij. V opisu sta povzela, da gre za sposobnost 

izkoriščanja emocij za namene lajšanja različnih kognitivnih procesov, kot sta razmišljanje ter 

reševanje problemov. Želela sta opozoriti, da lahko emocionalno inteligentni posamezniki 

spremembe v razpoloženju izkoristijo za to, da se kar se da dobro prilagodijo nalogi, s katero 

so soočeni.  

A. Avsec in S. Pečjak (2003a) sta drugi nivo emocionalnih sposobnosti v modelu poimenovali 

sposobnost emocionalnega spodbujanja mišljenja. Podobno kot že omenjeni avtorji sta 

povzemali, da emocije posameznikom pomagajo, da bolje razumejo trenutne zahteve 

konkretnih situacij, v katerih se nahajajo. Razumevanje teh zahtev pa jim olajša tudi 

načrtovanje ter reševanje problemskih situacij. Dodajata še, da empirične študije potrjujejo 

vpliv emocij na kognicijo, in sicer na način, da ko je posameznik vesel, to pozitivno vpliva na 

reševanje njegovih nalog in obratno, ko je posameznik žalosten (Avsec in Pečjak, 2003a, 

2003b).  

Podobno kot omenjeni avtorici so drugi nivo emocionalnih sposobnosti poimenovali tudi 

Roberts idr. (2001), ki  še dodajajo, da so to emocionalne sposobnosti, ki obsegajo asimilacijo 

emocionalnih izkušenj v mentalno življenje posameznika. Omenjena asimilacija 

emocionalnih izkušenj vključuje primerjanje različnih emocij ter primerjanje emocij s 
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senzacijami. Neko emocionalno stanje lahko posamezniki zadržijo v zavesti toliko časa, da ga 

lahko primerjajo s podobnimi senzacijami v zvoku, okusu, barvi ter podobno (Roberts idr., 

2001).  

A. Fabio, M. Kenny ter K.A. Minor (2014) poudarjajo, da v drugi nivo emocionalnih 

sposobnosti spadajo tudi sposobnosti ustvarjanja, uporabe in občutenja emocij, ki nam 

omogočajo, da se lahko o njih pogovarjamo in jih uporabljamo pri drugih kognitivnih 

procesih.  

B. Brinton in Fujiki (2015) prav tako pojasnjujeta, da so to emocionalne sposobnosti, ki 

posamezniku omogočajo, da uporabi emocije z namenom lajšanja izvedbe različnih nalog. 

Omenjeno sposobnost podkrepita z naslednjim primerom: za študenta, ki ga je strah, da ne bo 

uspešno opravil izpita, lahko ta strah predstavlja spodbudo, da se bolj fokusira na učenje.  

 

2.2.2.3 RAZUMEVANJE EMOCIJ 

 

Mayer in Salovey (1997) sta tretji nivo emocionalnih sposobnosti v modelu emocionalne 

inteligentnosti poimenovala razumevanje emocij. Mayer (2000) poudarja, da gre za nivo 

sposobnosti, ki je najbližje tradicionalnemu pojmovanju inteligentnosti. Nivo temelji na 

predpostavki, da obstajajo mentalni procesorji, ki so specializirani za razumevanje in 

razmišljanje o informacijah, povezanih z emocijami. To so procesi, ki vključujejo 

označevanje, poimenovanje emocij, razumevanje odnosov med njimi, ter znanje o tem, kako 

se emocije spreminjajo skozi čas. Roberts idr. (2001) dodajajo, da gre za vidik, ki vključuje 

zaznavanje zakonitosti, ki predstavljajo podlago emocijam. Moramo razumeti, da se na primer 

jeza pojavi, ko se nam ali osebam, ki so nam pomembne, dogaja krivica (Roberts idr. 2001). 

Salovey in D. Grewal (2005) dodajata, da govorimo o nivoju emocionalnih sposobnosti, ki 

vključujejo sposobnost razumevanja govorice emocij, zapletenih odnosov med njimi ter za 

sposobnost, ki nam omogoča, da smo  pozorni na majhne razlike med emocijami, kot je na 

primer razlika med veseljem in evforijo. Navajata še, da nivo sposobnosti razumevanja emocij 

pokriva tudi sposobnost razumevanja tega, da se lahko emocije skozi čas spreminjajo. Schulze 

in Roberts (2005) se strinjata z zgoraj omenjanimi avtorji ter dodajata, da je to nivo 

emocionalnih sposobnosti, ki vključuje kognitivno procesiranje emocij in ga sestavljajo štiri 

reprezentativne sposobnosti, ki vključujejo abstraktno razumevanje ter sklepanje o emocijah. 

To so naslednje štiri reprezentativne sposobnosti: poimenovanje emocij; prepoznavanje 

povezav med besedami in emocijami, kot na primer razumeti odnos med pojmoma biti všeč 

ali imeti rad; sposobnost interpretacije pomena, ki ga emocije sporočajo ter kot četrta 
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sposobnost, tipičnost emocij v  določenih situacij kot na primer to, da izgubo običajno 

spremlja žalost (prav tam, 2005).  

Mayer in Salovey (1997) še dodajata, da tretji nivo emocionalnih sposobnosti v modelu 

vključuje sposobnost interpretacije pomena, ki pa emocije sporočajo, in sicer glede na odnose 

med emocijami kot na primer to, da žalost običajno spremlja izgubo. V tretji nivo spadajo tudi 

sposobnosti razumevanja kompleksih in sočasnih emocij ter sposobnost prepoznavanja 

prehodov med emocijami, kot na primer, da lahko jeza skozi čas preraste v sram (Mayer in 

Salovey, 1997). 

A. Avsec in S. Pečjak (2003) celoten nivo sposobnosti razumevanja emocij povzemata s tem, 

da gre za sposobnosti razumevanja in analize emocij, drugače povedano,  za uporabo in 

razvijanje emocionalnega znanja.  

 

2.2.2.4 URAVNAVANJE EMOCIJ 

 

Hierarhično najvišji nivo emocionalnih sposobnosti v modelu emocionalne inteligentnosti sta 

Mayer in Salovey (1997) poimenovala uravnavanje emocij. Mayer (2000) poudarja, da nivo 

vključuje uravnavanje emocij z namenom osebnostne rasti. Zagovarja stališče, da se 

uravnavanje začne z odprtostjo do različnih emocij. Da je lahko posameznik pri nadzorovanju 

emocij uspešen, mora uporabljati znanja, ki jih je pridobil z osvojitvijo sposobnosti na vseh 

treh nižjih nivojih.  B. Brinton in Fujiki (2015) dodajata, da gre za nivo, ki vključuje 

sposobnost nadzorovanja in usmerjanja emocij, z namenom spodbujanja emocionalne in 

intelektualne rasti. Pojasnjujeta, da lahko uravnavanje predstavlja upadanje ali naraščanje 

intenzivnosti emocij. Uravnavanje je lahko notranje, posameznik sam uravnava svoja čustva, 

ali zunanje, kar pomeni, da nam pri uravnavanju naših emocij pomaga nekdo drug.  

Na nekoliko drugačen način sta ta najvišji nivo emocionalnih  sposobnosti poimenovala 

Schulze in Roberts (2005), in sicer kot refleksivno usmerjanje emocij. Pod drugačnim 

imenom sta podala podobno opredelitev sposobnosti uravnavanja emocij kot Mayer (2000). 

Schulze in Roberts (2005) pojmovanje omenjenih emocionalnih sposobnosti razširita in 

pojasnita, da omenjeni nivo predstavljajo najnaprednejše emocionalne sposobnosti, ki se 

raztezajo od  sposobnosti sprejemanja tako prijetnih kot neprijetnih emocij, vse do 

sposobnosti uravnavanja emocij pri sebi in ostalih, in sicer tako, da spodbujamo in 

uravnavamo tako prijetne kot neprijetne emocije, in sicer na način, da ne potlačimo 

neprijetnih oziroma potenciramo prijetne emocije. Sposobnost refleksivnega nadzorovanja 
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emocij pri sebi in drugih vključuje sposobnosti prepoznavanja kako jasne, tipične, vplivne so 

emocije (Schulze in Roberts, 2005).  

Roberts idr. (2001) povzemajo opise omenjenih avtorjev in dodajajo, da nivo emocionalnih 

sposobnosti uravnavanja emocij pokriva tudi znanja o tem, kako se pomirimo, ko smo pod 

stresom, kako zmanjšamo stres . Tudi A. Avsec in S. Pečjak (2003a) se strinjata, da gre za 

najkompleksnejši nivo emocionalne inteligentnosti. Poudarjata, da se lahko posameznik  

nauči nekaj o svojih emocijah le v primeru, ko se le teh zaveda. V omenjeni nivo uvrščata tudi 

sposobnosti reflektiranja izkušenj o lastnem razpoloženju. 

 

2.3 VLOGA EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI V ŽIVLJENJU 

POSAMEZNIKA 

 

Roberts idr. (2001) poudarjajo, da je predpogoj za to, da je posameznik sposoben 

uravnavanja, nadzorovanja, spreminjanja ter nadzorovanja svojih emocij, to, da je najprej 

odprt do doživljanja emocij, jih zna identificirati ter zna razlikovati med njimi. Kasneje 

sposobnost razumevanja in analize emocij preoblikuje v sposobnost razumevanja samega sebe 

ter odnosa do okolja, kar lahko spodbudi učinkovito nadzorovanje emocij in prispeva k 

boljšemu splošnemu počutju. Roberts idr. (2001) dodajajo, da se je emocionalna 

inteligentnost izkazala za veljaven napovednik raznolikih vedenj. Emocionalna inteligentnost 

naj bi napovedovala splošni poklicni uspeh, saj vpliva na posameznikovo sposobnost 

uspešnega spoprijemanja z zahtevami in pritiski okolja. Omenjeni avtorji zagovarjajo stališče, 

da naj bi si emocionalno inteligentni posamezniki oblikovali manj stresno okolje in 

posledično s svojim osebnim in socialnim življenjem upravljali na način, ki jim predstavlja 

manj frustracij (prav tam, 2001).  

Emocionalno inteligentni posamezniki so po ugotovitvah Robertsa idr. (2001) uspešnejši pri 

zaznavi ter izogibanju potencialno nevarnih socialnih kontekstov, so zaradi tega previdnejši 

ter posledično uspešnejši pri nadzorovanju emocij v različnih socialnih situacijah. 

Izpostavljajo še, da naj bi imele osebe z visoko izraženo emocionalno inteligentnostjo večji 

občutek samoučinkovitosti v povezavi z uravnavanjem emocij. Posamezniki z višje izraženo 

emocionalno inteligentnostjo naj bi posedovali sposobnosti, ki jim omogočajo, da usvojijo 

strategije, ki so nujne za izboljšanje slabega razpoloženja, ki je posledica stresnih ali 

travmatičnih dogodkov, kot tudi sposobnost izzvati in vzdrževati pozitivno razpoloženje, 

kadar je to situaciji primerno. Posamezniki, ki znajo jasno zaznati svoje emocije, ki 

verjamejo, da lahko izboljšajo slabo razpoloženje, naj bi bili uspešnejši pri spoprijemanju s 
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stresom in zmanjševanju vplivov stresnih dogodkov. Za omenjene ugotovitve še ni veliko 

empiričnih dokazov, a kljub temu odpirajo prostor nadaljnjega raziskovanja (prav tam, 2001).  

Omenjena stališča zagovarja tudi E. L. Danciu (2010), ki meni, da razvita emocionalna 

inteligentnost posamezniku daje moč, da učinkovitejše deluje pod pritiskom in oblikuje 

zadovoljujoče medosebne odnose. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Mayer idr. (2008), ki 

poročajo o tem, da naj bi bili ti posamezniki spretnejši pri zaznavanju in presojanju o lastnih 

emocijah ter emocionalnih posledicah, ki jih določeni dogodki prinesejo. Raziskave kažejo na 

to, da so ti posamezniki bolj socialno kompetentni, ustvarjajo kvalitetnejše odnose in so bolj 

občutljivi za medsebojne odnose. Višje izražena emocionalna inteligentnost naj bi 

napovedovala boljše socialne izide, nižje izražena emocionalna inteligentnost pa naj bi 

napovedovala medsebojne konflikte, slabšo socialno prilagojenost ter pogostejšo zlorabo drog 

in alkohola (Mayer idr. 2008).  

 

2.3.1 SPODBUJANJE EMOCIONALNE INTELIGENTNOSTI PRI OTROCIH 

 

Matthews, Zeidner in Roberts (2004) opozarjajo, da naj bi bilo otroštvo ključno obdobje za 

oblikovanje emocionalnih kompetenc. Izpostavljajo rezultate raziskave emocionalne 

inteligentnosti pri otrocih, ki sta jo izvedla Izard in Fine (2001, v Matthews idr., 2004). 

Rezultati so pokazali,  da ena od ključnih komponent emocionalne inteligentnosti, 

poimenovanje emocij, napoveduje pozitivne vedenjske izide, kot so na primer akademski 

dosežki. Rezultati raziskave, ki sta jo izvedla omenjena avtorja, so pokazali, da ima 

zaznavanje in poimenovanje emocij dolgotrajno napovedno veljavnost. Sposobnost 

poimenovanja emocij pri otrocih v vrtcu je namreč napovedala prilagodljivost socialnega 

vedenja ter akademske kompetence otrok v tretjem razredu osnovne šole, in sicer tako, da so 

se visoki rezultati na testu emocionalne inteligentnosti povezovali s pozitivnim socialnim 

vedenje, nizki rezultati pa so napovedovali vedenjske težave (Matthews idr., 2004).  

E.L. Danciu (2010)  zagovarja stališče, da bi morali v procese izobraževanja umestiti 

programe spodbujanja emocionalne inteligentnosti. Meni namreč, da je emocionalna 

inteligentnost eden od ključnih napovednikov učne uspešnosti. Podobno sta razmišljala tudi 

Bahman in Maffini (2008, v Swanzen, 2011), ki sta prepričana, da razvoj otrokove 

emocionalne inteligentnosti  pomembno vpliva na njegovo osebnostno rast ter boljše 

akademske dosežke. Zatrjevala sta, da šole ne morejo pripraviti otrok za akademske ter ostale 

življenjske uspehe brez tega, da bi pozornost namenile tudi razvoju emocionalne 
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inteligentnosti. Avtorica, ki deli njihovo mnenje, je tudi E. Rafalia (2015), ki zagovarja 

stališče, da je emocionalna inteligentnost učinkovit učni pripomoček, katerega razvoj bi moral 

postati cilj pri izobraževanju učencev. Optimalno delovanje otrokove emocionalne 

inteligentnosti, v povezavi z optimalnim funkcioniranjem splošne inteligentnosti, je po 

njenem mnenju zagotovilo uspešnosti pri aktivnostih, ki jih izvajamo z otroki. Razvoj 

emocionalne inteligentnosti je označila kot pomemben izobraževalni cilj, že od najzgodnejših 

let otrokovega razvoja.  

Dowling (2000) je prepričan, da morajo otroci, preden lahko razumejo čustva, spoznati, 

doživeti širok spekter čustev. Predlaga, da opazujemo in poslušamo odzive otrok v 

vsakodnevnih aktivnostih, pripravimo širok spekter aktivnosti, ki jim bodo omogočile, da 

izrazijo svoja čustva ter preko slikovnega materiala spodbujamo otroke k prepoznavanju 

različnih čustvenih izrazov. B. Brinton in Fujiki (2015) pri spodbujanju emocionalne 

inteligentnosti pri otrocih opozarjata na to, da imajo starši in ostale odrasle osebe pomembno 

vlogo pri učenju o emocijah. Pogovor otrok in staršev o čustvih je povezan z višjim 

emocionalnim znanjem ter boljšim uravnavanjem emocij. Odrasli lahko vplivajo na razvoj 

emocionalne inteligentnosti tako, da otrokom zagotovijo direktne napotke oziroma jih vodijo 

pri soočanju z emocijami. Odrasli vplivajo na emocionalno inteligentnost otrok tudi tako, da 

jim služijo kot model. Otroci opazujejo, kako starši nadzorujejo lastne emocije ter kako se 

odzivajo na emocije, ki jih izražajo oni sami, vse to pa vpliva na emocionalni razvoj otroka. 

Avtorja povzemata, da na razvoj otrokove emocionalne inteligentnosti vplivajo tako 

značilnosti otroka, kot je na primer temperament, kot tudi dejavniki okolja, na primer učenje o 

emocijah s pomočjo odraslih. Pogovori, ki usmerjajo otrokovo razumevanje lastnih kot tudi 

razumevanje emocionalnih izkušenj drugih, imajo pomembno vrednost (prav tam, 2015).  

Za konec pa naj omenim še avtorici A. M. Stoica ter M. Roco (2013), ki opozarjata na to, da 

se vedno več raziskav ukvarja s pomembnostjo razvijanja emocionalne inteligentnosti pri 

vrtčevskih otrocih, s težavami otrok pri izražanju prijetnih in neprijetnih emocij, z njihovimi 

težavami pri zaznavanju emocij pri sebi in ljudeh, ki jih obkrožajo ter s težavami, s katerimi 

se otroci soočajo ob prilagajanju na novo okolje. Gre za težave, ki po mnenju A.M. Stoica ter 

M. Roco (2013) kažejo na pomembnost tega, da moramo z razvijanjem emocionalne 

inteligentnosti začeti že v vrtcih. Pri vrtčevskih otrocih razvoj emocionalne inteligentnost in 

osebni razvoj potekata istočasno in trajno vplivata drug na drugega. Na njun razvoj lahko 

vplivamo tako, da otroku naložimo različne, njemu prijetne naloge, ki ustrezajo njegovim 

željam, potrebam ter zanimanjem (Stoica in Roco, 2013). 
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Povzamemo lahko, da je spodbujanje emocionalne inteligentnosti nekaj, kar lahko prispeva k 

otrokovi dobrobiti in čemur bi morali v procesih vzgoje in izobraževanja namenjati več 

pozornosti.  

 

2.4 ZGODNJE OTROŠTVO 

 

Igra za spodbujanje emocionalne inteligentnosti, ki sem jo oblikovala, je namenjena otrokom 

v obdobju zgodnjega otroštva. V obdobje zgodnjega otroštva spadajo otroci, stari od tri do 

šest let. Obdobje včasih poimenujemo tudi kot predšolsko obdobje, saj gre hkrati za obdobje, 

ki je pogosto vezano na vrtec. Gre za obdobje, za katero je značilno povečanje igralne 

dejavnosti, hiter razvoj simbolnih funkcij ter domišljije. Otrok v obdobju zgodnjega otroštva 

postaja vse samostojnejši pri skrbi zase ter opravljanju vsakodnevnih dejavnosti. Za otroka 

postajajo vedno bolj pomembne odrasle osebe zunaj družinskega okolja ter njegovi vrstniki 

(Zupančič, 2004). 

Otroci stari od tri do šest let so na predoperativni stopnji mišljenja po Piagetovi spoznavni 

teoriji (gre za razvojno stopnjo, za katero je značilno simbolno mišljenje). Ko govorimo o 

simbolnem mišljenju, imamo v mislih sposobnost uporabe mentalnih slik, besed, gibov kot 

simbolov za označevanje nečesa drugega. Za otrokovo mišljenje v zgodnjem otroštvu so tako 

značilni egocentrizem, animizem, centriranje, ireverzibilnost mišljenja in osredotočanje na 

stanje in ne spremembo (Marjanovič Umek, 2004b). 

L. Marjanovič Umek in U. Fekonja (2004) opozarjata, da se v obdobju zgodnjega otroštva 

začne zelo hitro razvijati govor, in sicer tako na področju slovnice, kot na področju rabe 

govora. Velike spremembe pa se v obdobju zgodnjega otroštva začnejo dogajati tudi na 

področju čustvenega razvoja. V nadaljevanju bom podrobneje opisala ključne značilnosti 

emocionalnega razvoja otrok v zgodnjem otroštvu, saj so mi značilnosti emocionalnega 

razvoja služile kot vodilo pri oblikovanju nalog za potrebe oblikovane družabne igre za 

spodbujanje emocionalne inteligentnosti ter presojanju o tem, ali so bile izbrane primerne 

naloge. 
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2.4.1 EMOCIONALNI RAZVOJ OTROK V ZGODNJEM OTROŠTVU 

 

V tem poglavju bom izpostavila ključne značilnosti  emocionalnega razvoja otrok v zgodnjem 

otroštvu glede na področja modela emocionalne inteligentnosti, ki sta ga oblikovala Mayer in 

Salovey (1997), saj mi je le ta služil kot vodilo pri oblikovanju družabne igre za spodbujanje 

emocionalne inteligentnosti za to starostno obdobje. 

 

2.4.1.1 ZAZNAVANJE IN PREPOZNAVANJE EMOCIJ  

 

T. Lamovec (1984) pojasnjuje, da predstavljata izražanje in prepoznavanje emocij 

najpomembnejši del neverbalnega socialnega sporazumevanja. V vsaki situaciji izražamo 

emocije, sočasno pa tudi opazujemo in razlagamo emocionalne izraze drugih. Dodaja, da je 

prepoznavanje emocij drugi izjemno kompleksen proces, ki je pretežno rezultat učenja. 

Vključuje znanje o pomenu različnih situacij, gest, emocionalnih izrazov, ki ga v večini 

pridobimo skozi vsakdanje izkušanje. 

T. Kavčič in U. Fekonja (2004) pojasnjujeta, da je sposobnost prepoznavanja izrazov 

temeljnih čustev značilna že za dojenčke in predstavlja podlago kasnejšemu razumevanju 

posledic in vzrokov doživljanja določenih čustev, različnih oblik izražanja določenega čustva, 

besed, s katerimi jih poimenujemo in podobno. Povzemata raziskavo avtorjev Russel in 

S.Widen (2002, v Kavčič in Fekonja, 2004), v kateri so sodelovali otroci, stari med tretjim in 

četrtim letom. Otrokom sta Russel in S. Widen (2002, v Kavčič in Fekonja, 2004) s pomočjo 

fotografij ali besednih izrazov temeljnih čustev (veselje, žalost, jeza, presenečenje, strah in 

gnus)  predstavila čustvena stanja dečka ali deklice. Opisati so morali, zakaj doživljata 

določeno čustvo. Rezultati so pokazali, da so bili tako triletni kot štiriletni otroci uspešnejši 

pri opisovanju vzrokov za doživljanje določenega čustva, če je bilo predstavljeno s pomočjo 

besede. Izkazalo se je, da strah in gnus težje prepoznajo iz obraznih izrazov. Do podobnih 

zaključkov sta prišla tudi Bretherton in Beeghly (1982, po Smiley in Huttenlocher, 1991, v 

Smrtnik Vitulić, 2004), ki sta izvedla raziskavo, v kateri sta dvoletnim otrokom pokazala 

devet parov fotografij otroških in odraslih obrazov, ki so izražali veselje, žalost ter jezo. 

Rezultati so pokazali, da je bila polovica otrok uspešna v zaznavanju prikazanih čustev. 

 

L.E.Levine in J. Munsh (2016) pojasnjujeta, da pred tretjim letom starosti večina otrok 

prepozna veselje, pri četrtem oziroma petem letu pa so sposobni zaznavanja vseh temeljnih 
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emocij. Nekoliko kasneje pa se razvije sposobnost zaznavanja kompleksih emocij, kot so 

sram, ponos ter krivda, saj zaznava teh emocij od otroka zahtevajo kompleksnejši razmislek o 

tem kako omenjene emocije vplivajo na osebo.  

 

2.4.1.2 RAZUMEVANJE EMOCIJ 

 

Harris (1996, v Kavčič in Fekonja, 2004) pojasnjuje, da se sposobnosti razumevanja ter 

prepoznavanja čustev v obdobju zgodnjega otroštva zelo hitro razvijata. Oatley in J.M.Jenkins 

(1996) poudarjata, da se med drugim in tretjim letom starosti pojavi velik napredek v razvoju 

jezika, ki vključuje tudi emocije ter sposobnost komuniciranja o emocijah. Od te točke naprej 

lahko otroci razmišljajo o vzrokih za emocije ter o načinih uravnavanja emocij. To je obdobje, 

v katerem oblikujejo lastne teorije o emocijah. 

Otrokova sposobnost uporabe jezika predstavlja pomemben faktor, ki vpliva na to, kako 

spretno bodo nadzorovali lastne emocije. Ko se otroci naučijo govoriti, lahko poročajo o tem, 

zakaj so jezni, žalostni in podobno ter se bolje sporazumevajo kot samo preko obraznih 

izrazov (Kopp, 1992, v Oatley in Jenkins, 1996).  

 

S. Hartner in N. Whitesell (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004) sta izvedli raziskavo, s katero sta 

želeli ugotoviti razumevanje vzrokov za čustva veselja, jeze, žalosti ter strahu. V raziskavo sta 

vključili otroke ter mladostnike v starostnem razponu od tri do enajst let. Rezultati raziskave 

so pokazali, da otroci od tretjega do petega leta razumejo temeljne razloge za prej omenjena 

čustva, v večini primerov pa so sprožanje čustev povezovali z zunanjimi situacijami in ne s 

specifičnimi lastnostmi ali mišljenjem posameznika. 

 

T. Kavčič in U. Fekonja (2004) poudarjata, da začenjajo otroci pri starosti štirih, petih let,  

temeljna čustva, kot sta veselje ter žalost, pojasnjevati z vidika razumevanja posameznikovih 

mentalnih stanj, želja ter prepričanj, ki pripeljejo do določenih čustev. Razumevanje čustev pa 

se pri otrocih v zgodnjem otroštvu ne razvija le na podlagi analiziranja čustvenega izražanja 

ali situacije, ki privedejo do tega, da neko čustvo doživljamo, temveč so otroci sposobni 

analizirati tudi mentalne perspektive, ki jih zavzame posameznik v različnih situacijah. Na 

primer, da otrok razume, da nekdo doživlja krivdo, ko je storil nekaj, kar ni v skladu z 

moralnimi standardi. Sprva znajo mlajši otroci, v obdobju zgodnjega otroštva, opisati situacije 

v katerih posameznik doživlja osnovna čustva ter jih prepoznavno izraža tudi na svojem 
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obrazu. Starejši predšolski otroci pa so uspešni tudi v opisovanju situacij, ki pripeljejo do 

doživljanja čustev samozavedanja kot so ponos, krivda, sram ter zavist.  

V tretjem letu starosti otroci že poznajo družbene norme ter pravila, ki se jih naučijo preko 

odnosov staršev do različnih stvari ter reakcij staršev na njihovo vedenje. To je tudi obdobje, 

ko se začnejo razvijati čustva samozavedanja kot so sram, krivda in ponos. Pri starosti treh let 

znajo otroci oceniti ali so njihove misli, načrti, želje  ter vedenja družbeno sprejemljivi 

(Lewis, 1995, 1997, 1998, v Papalia, Olds, Fedman, 2003).  

H. Smrtnik Vitulić (2004) dodaja, da ponos, sram in krivda predstavljajo samozavedanja, ki 

jih otroci začenjajo razumeti kasneje kot temeljna čustva veselja, žalosti, jeze in strahu. Prve 

koncepte o temeljnih čustvih oblikujejo že v zgodnjem otroštvu, opisovanja kompleksnih 

čustev pa so sposobni šele v srednjem otroštvu, torej v obdobju od šestega leta dalje. 

Z ugotovitvami že omenjenih avtorjev se skladajo tudi rezultati raziskave, ki jo je izvedel 

Harris (1987, v Barnes, 1995). Otrokom različnih starosti je predstavil nabor emocij, in sicer 

od temeljnih, kot sta veselje in žalost, do bolj kompleksnih, kot so ponos, krivda in 

razočaranje ter jih prosil, da razmislijo, v katerih situacijah se pojavi doživljanje le teh. 

Rezultati so pokazali, da so se otroci, stari pet let, spomnili primere le za temeljne emocije, 

medtem ko so se otroci, stari sedem let, spomnili tudi primerov situacij, ki vzbudijo 

doživljanje kompleksnejših emocij, kot sta ponos in ljubosumje.  

Fox in C.A. Stifter (2005) dodajata, da so predšolski otroci bolj spretni pri opisovanju 

vzrokov za lastne emocije kot vzrokov za emocije, ki jih doživljajo njihovi vrstniki ali starši. 

Za otroke v zgodnjem otroštvu je značilno, da uporabljajo manj kompleksne razlage čustev. 

Kar pomeni, da njihovo razumevanje emocij temelji na opisih emocij kot telesnih izrazov, na 

primer, ko smo veseli, se smejemo; na poimenovanju dejavnosti, na primer, da nekdo skače 

od veselja ter na navajanju specifičnih dogodkov, na katere posamezniki ne morejo vplivati, 

na primer, smo veseli, ko je lepo vreme (Banerjee, 1997, Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 

2004). Otroci po tretjem oziroma četrtem letu starosti že začnejo spoznavati, da lahko drugi 

razmišljajo ter emocije doživljajo na drugačen način kot oni sami (Saarni, 1999, v Smrtnik 

Vitulić, 2004). 

2.4.1.3 URAVNAVANJE EMOCIJ 

 

Milivojević (2008) pojasnjuje, da emocije nadzorujemo na dva načina, in sicer, nadzorujemo 

način izražanja emocij, kar je poimenoval kontrola izražanja ter samo občutenje emocij 

oziroma njihovo doživljanje, to pa je poimenoval kontrola doživljanja. 
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Poznamo več načinov nadzorovanja emocij. Milivojević (2008) je izpostavil glavne načine 

uravnavanja emocij, in sicer, zmanjšanje jakosti nezaželenega čustva, spodbujanje želenega 

čustva, povečanje jakosti želenega čustva, spreminjanje neželenega čustva v želeno in 

podobno. 

 

Volling, McEwain in Miller (2002, v Kavčič in Fekonja, 2004) poudarjajo, da eno izmed 

glavnih razvojnih nalog zgodnjega otroštva predstavlja pridobivanje določene stopnje nadzora 

nad čustvenim doživljanjem  v socialnih situacijah.  

V obdobju zgodnjega otroštva se otroci že zavedajo, da svojega čustvenega doživljanja ne 

nadzorujemo le s spreminjanjem čustvenega izražanja in začnejo z oblikovanjem aktivnejših 

strategij nadzorovanja svojega čustvenega doživljanja (Harris, 1996, v Kavčič in Fekonja, 

2004).  

M. Zupančič (2004) poudarja, da razvoj govora ter sposobnost predvidevanja dogodkov 

otroku omogočita nove načine vedenja, s katerimi lahko uravnava svoja čustva. Govor mu 

omogoča, da ostalim pove ali pokaže, kako mu lahko pomagajo, da se bo počutil bolje. Po 

drugem letu starosti otroci pogosto omejujejo svoja čustva ter jih poskušajo nadzorovati tako, 

da si na primer pokrijejo oči, ko vidijo kaj neprijetnega, se skrijejo za mamo, da bi se izognili 

pogledu neznane osebe, ki jih je nagovorila in podobno. 

 

Poleg nadzorovanja čustev je pomembno, da  otroci osvojijo znanja o tem, kdaj in kje je 

določeno čustvo primerno izražati (Berk, 1991, v Kavčič in Fekonja, 2004). Otroci so v 

zgodnjem otroštvu že sposobni nadzorovati svoje čustveno izražanje. Tri do štiri leta stari 

otroci že znajo prikriti svoja čustva v določenih situacijah, to najpogosteje počnejo zaradi 

zahtev staršev po lepem vedenju. Do četrtega leta starosti pa otroci še ne razlikujejo med 

resničnim in izraženim čustvom, to razliko razumejo šele pri petem ter šestem letu (Harris, 

1996, v Kavčič in Fekonja, 2004).  

D.E. Papalia idr. (2003) kot poseben vidik čustvenega dozorevanja izpostavljajo nadzorovanje 

neprijetnih čustev. Otroci se naučijo razumeti, zakaj so jezni, žalostni, se nečesa bojijo, 

naučijo se tudi, kako se drugi ljudje odzivajo na izražanje tovrstnih čustev. D.E. Papalia idr. 

(2003) pojasnjujejo, da otroci v vrtcu menijo, da bo otrok manj žalosten, če mu starši rečejo, 

naj neha jokati.  

H. Smrtnik Vitulić (2004) izpostavlja, da so otroci v zgodnjem otroštvu večinoma prepričani, 

da lahko posamezniki svoja čustva nadzorujejo predvsem tako, da situacijo zapustijo. 

Prepričani so tudi, da lahko v določeni situaciji doživljamo le eno čustvo in ne dveh različnih 



21 
 

hkrati. Avtorica navaja še raziskavo, ki jo je izvedla M.Banerjee (1997, v Smrtnik Vitulić, 

2004), s katero je ugotovila, da so otroci v zgodnjem otroštvu dosegali nižje rezultate pri 

navajanju različnih strategij za spremembo doživljanja čustev, če so morali rešitev poiskati 

sami kot pa v primerih, kjer je bila strategija že podana.  

 

Nivo emocionalnih sposobnosti, ki sta ga Mayer in Salovey (1997) poimenovala uporaba 

emocij, vključuje značilnosti otrokovega razvoja na področjih zaznave, razumevanja in 

uravnavanja emocij. 

Pregled značilnosti emocionalnega razvoja otrok v zgodnjem otroštvu predstavlja podlago za 

razumevanja izbire nalog pri oblikovanju družabne igre za spodbujanje emocionalne 

inteligentnosti ter interpretacije rezultatov preizkusa omenjene igre, ki predstavljata osrednji 

del empiričnega dela. 

 

3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Emocije in posledično emocionalna inteligentnost sta področji, ki jima, po mojem mnenju, v 

procesih vzgoje in izobraževanja, namenjamo premalo pozornosti. Začetne raziskave 

konstrukta emocionalne inteligentnosti so namreč pokazale, da razvita emocionalna 

inteligentnost vpliva na pomembne življenjske izide, kot sta oblikovanje zadovoljivih 

medsebojnih odnosov ter doseganje uspeha na delovnem mestu (Salovey in Grewal, 2005). 

Goleman (1998) je opozoril na to, da je emocionalno inteligentnost moč spremeniti, saj se 

lahko temeljnih spretnosti v čustvovanju naučimo ali jih izboljšamo, s tem pa  lahko začnemo 

že pri otrocih.  

 

Prav razvijanje emocionalne inteligentnosti predstavlja izhodišče mojega diplomskega dela. 

Prepričana sem, da lahko s spodbujanjem in učenjem veščin, ki so pomembne za razvoj 

emocionalne inteligentnosti, pripomoremo k temu, da bomo vzgojili posameznike, ki bodo 

odrasli v kompetentne, zadovoljne in učinkovitejše posameznike. S tem pa lahko na zabaven 

način, morda preko igre, ki je otrokom blizu, začnemo že v vrtcih. Zato sem se odločila, da 

oblikujem družabno igro za spodbujanje emocionalne inteligentnosti pri otrocih v zgodnjem 

otroštvu ter preizkusim metodo uporabe omenjene družabne igre. 
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3.2 CILJI RAZISKAVE 

 

Pri empiričnem delu diplomskega dela sem si zastavila naslednje cilje: 

 izdelava družabne igre za spodbujanje emocionalne inteligentnosti pri otrocih v 

zgodnjem otroštvu; 

 v igro vključiti vsa štiri področja emocionalne inteligentnosti, po modelu, ki sta  ga 

oblikovala Salovey in Mayer (1997, v Salovey in Grewal, 2005): zaznavanje emocij, 

uporaba emocij, razumevanje emocij ter uravnavanje emocij; 

 preizkus družabne igre v praksi, s poudarkom na opazovanju odzivov otrok med 

igranjem. 

 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

RV 1: Ali so bila za vsa štiri področja; zaznavanje emocij, uporaba emocij, razumevanje 

emocij ter uravnavanje emocij (Salovey in Mayer, 1997, v Salovey in Grewal, 2005), v igri 

izbrane primerne naloge? 

RV 1a: Kako so otroci sledili navodilom igre? 

RV 1b.: Kako so se otroci odzvali na igro? 

RV 2: S kakšnimi težavami sem se srečevala ob izvedbi igre? 

RV 3: Na kakšen način lahko dopolnim družabno igro? 

 

3.4 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA 

 

3.4.1 VZOREC  

 

V raziskavo so bili vključeni vrtčevski otroci drugega starostnega obdobja. Natančneje, 

vzorec so predstavljali otroci stari med štiri in pet let iz dveh slovenskih vrtcev, in sicer Vrtca 

Ledina Ljubljana in Vrtca Mavrica Brežice. V vzorec so bile vključene tri skupine iz Vrtca 

Ledina Ljubljana (N1=15; N2=6; N3=16) ter ena skupina otrok iz Vrtca Mavrica Brežice 

(N4=20). 
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Slika 1: Numerusi skupin vzorca, glede na vrtec 

Slika 2: Spolna in starostna struktura vzorca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V štirih skupinah sem skupaj staršem razdelila 84 soglasij za sodelovanje otrok v raziskavi, v 

namene diplomskega dela, vrnjenih pa je bilo 57 soglasij. S podpisom soglasja so starši 

dovolili, da njihov otrok sodeluje v raziskavi za namene diplomskega dela.  

 

 

 

 

 

 

 

Iz slike 2 je razvidno, da so v vzorcu (N=57) prevladovali dečki (N=35), nekoliko manj pa je 

bilo deklic (N=25). Prav tako je razvidno, da so v vzorcu prevladovali štiriletniki (N= 33), 

nekoliko manj pa je bilo petletnikov (N= 24). 

Posebnost vzorca je bil petletnik, katerega materni jezik ni bila slovenščina, posledično je 

imel težave pri razumevanju navodil in podajanju odgovor. Njegovi rezultati niso vključeni v 

analizo, je pa pri igri kljub jezikovni oviri zelo užival. Pri odgovarjanju so mu pomagali otroci 

v skupini. 
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Glede na to, da sem oblikovala družabno igro za spodbujanje emocionalne inteligentnosti pri 

otrocih v zgodnjem otroštvu, je bil kriterij pri izbiri vzorca ta, da morajo v raziskavi 

sodelovati izključno skupine, ki ustrezajo omenjenemu starostnemu obdobju, natančneje 

sredini zgodnjega otroštva (4-5 let). Kontaktirala sem svetovalni delavki obeh vrtcev, ki sta 

glede na kriterij naključno izbrali skupine otrok, ki so sodelovali v raziskavi. 

 

3.4.2 RAZISKOVALNI INSTRUMENT  

 

Kot raziskovalni instrument mi je služila izdelana družabna igra za spodbujanje emocionalne 

inteligentnosti pri otrocih v zgodnjem otroštvu. Igro sem oblikovala na način, da pokriva štiri 

ključna področja emocionalnih sposobnosti, ki sta jih pri oblikovanju modela emocionalne 

inteligentnosti izpostavila Mayer in Salovey (1997, v Salovey in Grewal, 2005). To so 

naslednja področja, ki sem jih, zaradi lažje orientacije, označila s štirimi različnimi barvami: 

 zaznavanje emocij (modra); 

 uporaba emocij (zelena); 

 razumevanje emocij (rumena); 

 uravnavanje emocij (rdeča). 

Za vsako od področij sem na podlagi literature ter primerov nalog vprašalnika emocionalne 

inteligentnosti MSCEIT, ki ga opisujejo Mayer idr. (2008), izdelala štirinajst kartic z 

različnimi nalogami. Naloge so bile oblikovane tako, da so pokrivale sposobnosti, ki jih 

posamezna področja vključujejo. Vsako od področji emocionalnih sposobnosti sem zaradi 

lažje analize razdelila na podpodročja. V nadaljevanju so prikazana vsa področja ter 

podpodročja s karticami, na katerih so zapisane naloge, ki so jih morali opraviti otroci. 

   

 ZAZNAVANJE EMOCJ 

 

a. ZAZNAVANJE EMOCIJ NA SLIČICAH  

Pri nalogah je šlo za gradacijo težavnosti od temeljnih čustev: žalost, veselje, 

presenečenje, h kompleksnemu čustvu: ljubezen. Naloga otrok je bila, da povedo, kako se 

počuti oseba na sličici. 
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Slika 4: Pokaži kako izgledaš, ko … 

Slika 5: Zaznavanje emocij na fotografijah 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. POKAŽI KAKO IZGLEDAŠ, KO …  

Pri nalogi 3 in 4 so morali otroci, s pomočjo ogledala, pokazati ,kako izgledajo, ko so 

jezni oziroma žalostni (temeljni čustvi). 

 

 

 

 

 

 

 

c. ZAZNAVANJE EMOCIJ NA FOTOGRAFIJAH 

Naloga otrok je bila, da povedo, kako se počuti oseba na fotografiji. Fotografija pri nalogi 

številka 5 je prikazovala temeljno čustvo veselje, fotografija pri nalogi številka 6 pa 

kompleksno čustvo sram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Zaznavanje emocij na sličicah 
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Slika 7: Zaznavanje emocij na sličicah pravljičnih junakov 

Slika 8: Zaznavanje emocij na zvočnem posnetku 

d. NARIŠI EMOCIONALNI IZRAZ NA OBRAZU 

Naloga otrok je bila, da v obraz vrišejo vesel ali jezen obraz (temeljni čustvi). Pri tej 

nalogi so otroci dobili zbrisljiv flomaster za risanje po beli tabli, kar mi je omogočalo, da 

sem lahko kartici večkrat uporabila. 

 

 

 

 

 

 

 

e. ZAZNAVANJE EMOCIJ NA SLIČICAH PRAVLJIČNIH LIKOV  

 Naloga otrok je bila, da povedo, kako se je počutita Sneguljčica (žalost) in kako Peter Pan 

(jeza). 

  

 

 

 

 

 

f. ZAZNAVANJE EMOCIJ NA ZVOČNEM POSNETKU  

Naloga otrok je bila, da povedo, katero čustvo prepoznajo na zvočnem posnetku. Oba 

posnetka sta prikazovala temeljno čustvo, in sicer veselje in žalost. 

 

 

 

 

 

Slika 6: Nariši emocionalni izraz na obrazu 
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Slika 9: Primerjava čustva z barvo 

Slika 10: Primerjava čustva s hrano 

 UPORABA EMOCIJ  

 

a. PRIMERJAVA ČUSTVA Z BARVO  

Naloga otrok je bila, da so določeno čustvo (dve osnovni čustvi: žalost in jeza ter dve 

kompleksni čustvi: ljubezen in sram) primerjali z barvo (modra, rdeča, rumena, zelena, 

oranžna, vijolična, črna in rjava). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. PRIMERJAJ ČUSTVA S HRANO  

Naloga otrok je bila, da so temeljni čustvi (žalost ali veselje) primerjali s hrano. 
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Slika 11: Primerjava čustva z letnim časom 

Slika 12: Primerjava čustva z okusom 

c. PRIMERJAJ ČUSTVA Z LETNIM ČASOM  

Naloga otrok je bila, da so dve temeljni čustvi (veselje in žalost) primerjali z letnim časom 

(zima, pomlad, poletje, jesen). 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. PRIMERJAJ ČUSTVA Z OKUSOM  

Naloga otrok je bila, da so z okusom (kislo, pekoče, grenko in sladko) primerjali temeljno 

čustvo: jeza ter kompleksno čustvo: sram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. PRIMERJAJ ČUSTVA Z VREMENSKIM POJAVOM  

Naloga otrok je bila, da so z vremenskim pojavom (sonce, dež, sneg, nevihta) primerjali 

dve temeljni čustvi: žalost in presenečenje. 
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Slika 13: Primerjava čustva z vremenskim pojavom 

Slika 14: Upoštevanje multiplega pogleda na situacijo 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. UPOŠTEVANJE MULTIPLEGA POGLEDA NA SITUACIJO  

Šlo je za dve sličici iste situacije, kjer deček oziroma deklica doživljata različna čustva. 

Naloga otrok je bila, da poimenujejo, kako se počuti oseba v prvem in kako oseba v 

drugem primeru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RAZUMEVANJE EMOCIJ  

 

a. KAKO SE POČUTIM V DOLOČENI SITUACIJI  

Otroci so morali povedati, kako se počutijo v določenih situacijah. Šlo je za gradacijo 

težavnosti od treh temeljnih čustev: veselje, strah, žalost k dvema kompleksnima 

čustvoma: krivda in ljubosumje  
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Slika 16: Podajanje primerov na vprašanje kdaj smo: žalostni, presenečeni, ponosni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. PODAJANJE PRIMEROV SITUACIJ NA VPRAŠANJE: KDAJ SMO … 

 

Otroci so morali podati primere situacij, v katerih smo žalostni ter presenečeni (temeljni 

čustvi) in primere situacij, v katerih  smo ponosni (kompleksno čustvo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. SPOSOBNOST RAZVRŠČANJA EMOCIJ: RAZLIKOVANJE MED 

PRIJETNIMI IN NEPRIJETNIMI EMOCIJAMI 

 

Otroci so morali izmed naštetih sličic izbrati tiste obraze, ki prikazujejo prijetne 

oziroma neprijetne emocije. 

Slika 15: Kako se počutim v določeni situaciji 
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Slika 17: Razvrščanje emocij na prijetne/neprijetne 

Slika 18: Označi intenziteto emocij 

Slika 19: Kako se počutijo drugi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. OZNAČI INTENZITETO EMOCIJ 

 

Naloga otrok je bila, da so na termometru označili intenziteto emocije, ki jo doživljata 

osebi na sličicah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. KAKO SE POČUTIJO DRUGI:  

       Naloga otrok je bila, da povedo, kdaj sta žalostna oziroma vesela mami ali ati. 
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Slika 20: Uravnavanje lastnih emocij 

Slika 21: Uravnavanje emocij drugih 

 URAVNAVANJE EMOCJ 

 

a. URAVNAVANJE LASTNIH EMOCIJ:  

Naloga otrok je bila, da povedo, kako uravnavajo lastne emocije, v situacijah, ki so bile 

podane na karticah. Šlo je za temeljna čustva, in sicer: žalost, jezo ter strah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. URAVNAVANJE EMOCIJ DRUGIH 

Naloga otrok je bila, da podajo primere, kako potolažijo prijatelja, ki je žalosten oziroma 

kako pomirijo prijatelja, ki ga je strah. 

  

 

 

 

 

 

 

 

c. SPOSOBNOST PRESOJANJA ADEKVATNOSTI EMOCIJ  

Naloga otrok je bila, da presodijo, ali je emocija neki situaciji primerna ali ne. 
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Slika 22: Sposobnost presojanja adekvatnosti emocij 

Slika 23: Prepoznavanje tipičnosti emocij 

 

d. PREPOZNAVANJE JASNOSTI, TIPIČNOSTI EMOCIJ V DOLOČENIH 

SITUACIJAH 

Naloga otrok je bila prepoznati, ali so emocije v določeni situaciji tipične, in sicer v 

smislu, ali večina ljudi v opisani situaciji doživlja določeno emocijo. 
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Slika 24: Sposobnost povečevanja prijetnih emocij 

e. SPOSOBNOST POVEČEVANJA PRIJETIH EMOCIJ 

Naloga otrok je bila, da pri kartici 8 izmed dveh vedenj (igra s prijatelji, mama krega 

otroka) izberejo tisto, ki bi mu pomagalo, da ostane dobre volje. Pri kartici 12 pa je naloga 

otrokom narekovala, da povedo, kaj je tisto, kar jih dela srečne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleg omenjenih področji pa je igra vključevala tudi polje pantomime, ki je bilo na igralni 

plošči označeno s črko P. Pri pantomimi je bila naloga otrok, da ostalim v skupini zaigrajo 

določeno čustvo. Naloga pantomima je bila v igro vključena kot posebna naloga, saj pokriva 

tako področji zaznavanja kot tudi razumevanja emocij. Na igralni plošči pa je bilo še polje, 

označeno s črko V, ki je otrokom narekovalo, da še enkrat vržejo kocko. Na spodnji sliki 

(slika 25) je prikazan izsek polj z igralne plošče, slika celotne igralne plošče pa se nahaja v 

prilogi (priloga 1). 

 

 

 

 

 

3.4.3 POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

 

Postopek zbiranja podatkov je potekal tako, da je v enem dnevu pri igri sodelovala ena od 

vrtčevskih skupin. Igro sem preizkusila v štirih terminih (12.5; 16.5; 19.5 in 30.5.2016). 

Znotraj skupine so vzgojiteljice otroke naključno razdelile v manjše skupine po tri oziroma 

štiri člane, odvisno od število otrok v skupini. Preizkus igre je potekal pred igralnico, kjer so 

bile postavljene majhne mize in s tem nam je bilo omogočeno, da otrok pri igri niso motili 

P V 
Slika 25: Skica igralne površine 



35 
 

različni dejavniki (npr. igra ostalih otrok). Izjema je bil le vrtec Mavrica Brežice, kjer sem 

igro preizkušala na ločenem delu igralnice. 

Posamezna igra je v povprečju trajala med petindvajset do trideset minut. Otroci so si na 

začetku igre izbrali figurice različnih barv, s katerimi so se premikali po igralni površini. Po 

igralni površini so se otroci premikali s pomočjo kocke, na kateri so bila namesto številk 

barvna polja (modra, rdeča, rumena in zelena) ter črki P (pantomima) in V (vrzi še enkrat). Na 

igralni površini so bila polja označena tako kot na kocki, torej z modro, rdečo, rumeno, zeleno 

barvo ter s črkama P in V. Otrok, ki je bil na vrsti, je vrgel kocko in se glede na dobljeno 

barvo ali črko premaknil na prvo polje, ki je ustrezalo oznaki, ki jo je dobil na kocki. Če je 

otrok na primer vrgel kocko in dobil modro barvo, se je na igralni površini premaknil na prvo 

polje, ki je bilo označeno z modro barvo. Ob igralni površini so bile po kupčkih postavljene 

kartice z nalogami. Hrbtna stran kartic je bila barvna, barva kartice je sporočala, na katero 

področje emocionalnih sposobnosti se nanaša naloga na kartici. Hkrati pa je barva kartice 

povezovala polja z nalogami, tako je na primer otrok, ki je ob metu kocke dobil rdečo barvo 

in se premaknil na rdeče polje, izbral kartico rdeče barve in opravil nalogo. Če otrok pri 

opravljanju naloge ni bil uspešen, so mu na pomoč priskočili ostali igralci v skupini, v 

vsakem primeru pa je ostal na izbranem polju (se ni premaknil nazaj), saj je pri igri poudarek 

na učenju. Igra se je zaključila, ko je prvi otrok pripotoval na polje v sredini igralne površine, 

ki je predstavljalo konec poti. Da je otrok prišel do tega polja, je moral na kocki dobiti črko V 

ter opraviti še zadnjo nalogo, glede na barvo polja, ki ga je dobil ob ponovnem metu.  

Za opazovanje sem si pripravila opazovalne liste, kamor sem si med igro zapisovala starost 

ter spol otroka, področje in številko kartice ter komentar otroka  ob določeni nalogi.  

 

3.4.4 POSTOPEK OBDELAVE PODATKOV 

 

Obdelava podatkov je potekala tako, da sem za vsako od kartic na enem mestu zbrala vse 

odgovore otrok, ki so opravljali nalogo te kartice. Podatke sem nato prikazala s pomočjo 

zbirnih tabel, ki sem jih oblikovala v programu MS Word.  

 

3.4.5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

V nadaljevanju so v obliki zbirnih tabel prikazani podatki o uspešnosti otrok pri opravljanju 

nalog, ki so sestavljale družabno igro. Podatki so prikazani ločeno za vsako od področij 



36 
 

sposobnosti emocionalne inteligentnosti, ki sta jih v svojem modelu opredelila Mayer in 

Salovey (1997). 

3.4.5.1 ZAZNAVANJE EMOCIJ 

 

V zbirni tabeli 1 so prikazani rezultati vseh štirinajstih kartic iz sklopa nalog zaznavanje 

emocij. 
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Tabela 1: Zbirna tabela-zaznavanje emocij 

št. 

kartice naloga kartice rezultat 
težave pri 

razumevanju 

navodil 

1 
Kako se počuti deklica  

na sličici? 

pravilno poimenuje poimenuje po spodbudi ne poimenuje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

2 2 0 1 1 1 

2 Kako se počuti deček na sličici? 2 4 0 0 1 0 NE 

3 
Kako izgledaš, ko si jezen/jezna? Pokaži, 

pomagaj si z ogledalom. 

pokaže ne pokaže pokaže po spodbudi 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

2 1 0 0 1 0 

4 Kako izgledaš, ko si žalosten/žalostna? 

Pokaži, pomagaj si z ogledalom. 
1 0 3 0 0 0 DA 

5 Kako se počuti deček na fotografiji? 

pravilno poimenuje poimenuje po spodbudi ne poimenuje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

4 1 0 1 1 0 

6 Kako se počuti deklica na fotografiji? 

žalost strah veselje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

2 1 0 0 1 0 

7 Nariši vesel obraz 

uspešno nariše ne nariše nariše po spodbudi 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

3 2 0 1 0 0 

8 Nariši jezen obraz 2 1 0 1 1 0 NE 

9 Kako se počuti Sneguljčica? 

žalost ne poimenuje čustva 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

3 2 0 0 
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št. 

kartice naloga kartice 
rezultat 

 

težave pri 

razumevanju 

navodil 

10 Kako se počuti Peter Pan? 

jeza ne poimenuje čustva 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

3 3 1 1 

11 Kako se počuti fant na sličici? 

ljubezen poimenuje po spodbudi ne poimenuje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 1 2 0 2 0 

12 Kako se počuti deček na sličici? 

žalost ne poimenuje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 0 1 1 

13 
Katero čustvo prepoznaš na posnetku? 

(žalost) 

pravilno poimenuje poimenuje po spodbudi ne poimenuje 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 1 2 3 2 0 

14 Katero čustvo prepoznaš na posnetku? 

(veselje) 
1 1 2 0 0 0 DA 
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 ZAZNAVANJE EMOCIJ NA SLIČICAH (kartice številka 1, 2, 11 in 12) 

Naloge na karticah so bile oblikovane tako, da je šlo za gradacijo težavnosti od izrazov 

temeljnih čustev, veselja, žalosti ter presenečenja (kartice 1, 2, 12) do izraza kompleksnega 

čustva ljubezni (kartica 11). Naloga na kartici številka 1 je prikazovala sličico deklice, ki joče. 

Iz podatkov, prikazanih v zbirni tabeli 1, je razvidno, da so otroci večinoma čustvo pravilno 

poimenovali kot žalost. Povedali so, da so čustvo prepoznali po tem, ker deklica joče oziroma 

po solzah. Rezultati se skladajo z ugotovitvami raziskav, ki jih navaja H. Smrtnik Vitulić 

(2004), v katere so bili vključeni otroci med tretjim in četrtim letom, kjer se je izkazalo, da je 

večina otrok po četrtem letu na fotografijah obraznih izrazov znala prepoznati izraze 

temeljnih čustev, kamor uvrščamo tudi žalost. Razlog za uspešnost otrok pri zaznavanju 

vidim tudi v tem, da je bilo čustvo prikazano zelo stereotipno. T. Lamovec (1984) namreč 

poudarja, da fotografije in slike ne odražajo pravih emocij, ampak neke poudarjene, 

konvencionalno določene značilnosti emocionalnih izrazov. To, da slike izražajo poudarjene 

značilnosti emocij, vpliva na naše zaznavanje emocij, ker se je pokazalo tudi pri nalogi 

številka 1, saj so otroci po solzah deklice na sličici prepoznali žalost.  

Pri drugi nalogi je večina otrok, razen enega, pravilno poimenovala čustvo veselje, ki ga je 

izražal deček na sličici. Rezultati se tudi na tem mestu skladajo z ugotovitvami preteklih 

raziskav, ki so pokazale, da so bili otroci, stari od tri do štiri leta, najuspešnejši ravno pri 

zaznavanju veselja (Smrtnik Vitulić, 2004). Otrok, ki čustva ni poimenoval, je poročal o tem, 

da se deček počuti lepo, kar si razlagam, da otrok čustvo zaznava kot prijetno. Pri iskanju 

odgovora so mu pomagali ostali otroci v skupini, ki so bili pri poimenovanju uspešni. 

 

Naloga kartice številka 12 je bila zasnovana tako, da sem pričakovala, da bodo otroci na 

sličici prepoznali temeljno čustvo presenečenja. Rezultati omenjene naloge kažejo na to, da 

večina otrok čustva ni zaznala, ni poimenovala kot presenečenje. Kljub temu, da gre za 

temeljno čustvo, ga otroci niso zaznali. Rezultati se ne skladajo s predpostavkami o 

značilnostih čustvenega razvoja v zgodnjem otroštvu, saj naj bi otroci pri starosti štiri oziroma 

pet let že zaznali in znali poimenovati vsa temeljna čustva (Smrtnik Vitulić, 2004). Pri 

oblikovanju zaključkov pa moramo upoštevati tudi to, da so to nalogo dobili le trije otroci od 

sedeminpetdesetih, zato rezultatov ne smemo posploševati.  

Na podlagi rezultatov pri nalogi na kartici številka 11 lahko zaključimo, da otroci pri 

zaznavanju ter poimenovanju kompleksnega čustva ljubezni v večini primerov niso bili 

uspešni oziroma so potrebovali več spodbude kot pri poimenovanju temeljnih čustvih žalosti 
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in veselja. Samo eden izmed otrok je samostojno poimenoval čustvo na sličici kot ljubezen. 

Rezultati se skladajo z značilnostmi razvojnega obdobja zgodnjega otroštva, kjer je 

poudarjeno, da so otroci sposobni zaznavanja predvsem temeljnih čustev (Kavčič in Fekonja, 

2004). 

Enemu otrok v skupini, ki čustva ljubezni ni poimenoval, je pomagal drug otrok v skupini. 

Otrok, ki mu je pomagal, je povedal, da čustvo ljubezen pomeni to, da imamo nekoga zelo 

radi. Njegova razlaga vsebuje temeljne elemente definicije ljubezni, ki jo je podal Milivojević 

(2008): »Ljubezen je prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do objekta, ki ga doživlja kot zelo 

dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta« (str. 620). 

 

 KAKO IZGLEDAŠ, KO … (kartici številka 3 in 4) 

 

Iz rezultatov je razvidno, da so bili otroci pri opravljanju naloge na kartici številka 3 uspešni. 

Večina otrok, ki so dobili to nalogo, je uspešno pokazala, kako  izgledajo, ko so jezni.  

Michalson in Lewis (1985, v Smrtnik Vitulić, 2004) poročata, da dveletni otroci, ki sta jih 

vključila v raziskavo, niso bili zmožni samostojno pokazati, kakšen naj bi bil izraz na obrazu, 

ko gre za določena čustva. Rezultatov ne moremo direktno primerjati z otroki, ki so 

sodelovali pri igri, saj je šlo v primeru te raziskave za starejše otroke, s starostjo otrok pa 

povezujem uspešnost  pri opravljanju naloge. 

Uspešnost otrok pri tej nalogi povezujem s tem, da so v obdobju zgodnjega otroštva vse 

pogostejše igre na višjih razvojnih ravneh, simbolne igre, kot je na primer igra vlog (Fekonja, 

2004). Pri igri vlog si otrok predstavlja neko dejavnost, prevzame določeno vlogo, posnema 

vedenje, govor in podobno (prav tam, 2004). Morda lahko rečemo, da gre pri nalogi kartice 

številka 3 za neke vrste igranje oziroma vživljanje v situacijo, ko doživljajo določeno čustvo. 

 

Rezultati naloge kartice številka 4 pa kažejo na to, da so bili otroci v nasprotju s prejšnjo 

nalogo, večinoma neuspešni pri poskusih pokazati, kako izgledajo, ko so žalostni. Rezultat je 

zanimiv, saj gre za podobno nalogo, razlikujeta se le čustvi, ki so ju morali pokazati otroci. 

Samo ena deklica je pokazala, kako izgleda, ko je žalostna. Rezultate povezujem z 

ugotovitvami raziskave, ki jo je izvedla C.E. Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004), v katero 

so bili vključeni petletniki. Rezultati raziskave so namreč pokazali, da so imeli otroci največ 

težav ravno pri prepoznavanju žalosti. Sklepam, da če otrokom prepoznavanje žalosti 

predstavlja težave, se bodo težko vživeli v situacijo in imeli težave pri priklicu tega, kakšen je 

njihov izraz na obrazu, ko so žalostni.  
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 ZAZNAVANJE EMOCIJ NA FOTOGRAFIJAH (kartici številka 5 in 6) 

 

Na podlagi rezultatov naloge na kartici številka 5, ki je prikazovala fotografijo dečka, ki je 

doživljal čustvo veselja, lahko zaključimo, da so bili otroci v večini uspešni pri zaznavanju ter 

poimenovanju čustva na sliki. Pojasnjevali so, da so čustvo veselje prepoznali po nasmehu, po 

ustih. Rezultati kažejo na podobne ugotovitve kot pri nalogi kartice številka ena. Tudi tu 

lahko vzroke za uspešnost pripišemo temu, da gre za temeljno čustvo, ki je otrokom blizu in 

ga pogosteje zaznavajo. Prav tako pa je čustvo na fotografiji prikazano s tipičnim 

indikatorjem veselja, nasmehom, kar prav gotovo vpliva na uspešnost zaznavanja (Lamovec, 

1984; Smrtnik Vitulić, 2004). Na podlagi rezultatov naloge kartica številka 5, lahko 

zaključimo, da so otroci kot odgovor na vprašanje, kako se počuti deklica na fotografiji, 

navajali različna čustva (žalost, strah, veselje), kar je razvidno iz rezultatov, ki so prikazani v 

zbirni tabeli 1. Izbrana je bila slika, ki naj bi predstavljala sram, kar pa ni zaznal nihče od 

otrok. Razlog za takšen rezultat pojasnjujem s tem, da je sram kompleksno čustvo. Papalia 

idr. (2003) poudarjajo, da se tovrstna, k sebi usmerjena čustva, postopoma razvijejo v tretjem 

letu starosti, ko otroci že pridobijo sposobnosti samozavedanja.  Papalia in dr. (2003) dodajajo 

še, da tudi nekaj let starejši otroci še ne znajo prepoznati tovrstnih čustev. Rezultati raziskave, 

ki jo je izvedel Harter (1996, v Papalia idr., 2003) so namreč pokazali, da pri opisu čustev 

oseb v zgodbi, štiri in pet let stari otroci še niso uporabljali besede sram, ampak so uporabili 

besede, kot so zaskrbljen, prestrašen. Rezultate omenjene raziskave lahko povežem z rezultati 

pri nalogi kartice številka 5, saj je kar polovica otrok čustvo na fotografiji zaznala kot žalost. 

 

 NARIŠI IZRAZ NA OBRAZU (kartici številka 7 in 8) 

Iz rezultatov naloge kartice številka 7 je razvidno, da so bili otroci pri risanju veselega obraza 

večinoma uspešni. Otrok, ki veselega obraza ni narisal, je pojasnil, da ne želi risati. Uspešnost 

izvedene naloge zopet pripisujem temu, da je veselje temeljno čustvo, zaznavanje katerega 

otrokom v zgodnjem otroštvu ne predstavlja težav in so ga zato sposobni tudi narisati. 

Uspešnost lahko povežemo tudi z značilnostmi otrokove risbe v tem razvojnem obdobju. 

Otrok med tretjim in četrtim letom starosti je sposoben vnaprej povedati, kaj bo narisal, 

elemente na risbi je že sposoben postaviti v ustrezne medsebojne odnose (Thomas in Silk, 

1990, v Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001). S tem pojasnjujem uspešnost otrok pri 

risanju oči in ust v prazen obraz. 
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Za otroke v obdobju zgodnjega otroštva je značilna predshematska stopnja simbolnega 

risanja. Na omenjeni stopnji simbolnega risanja otroci na risalni površini prikazujejo 

večinoma značilnosti topološkega prostora. To pomeni, da pri svoji risbi upoštevajo različna 

načela, kot je na primer načelo ločevanja, kar pomeni, da na primer, ko rišejo človeško figuro 

z obkroževanjem, prikažejo tisto, kar je znotraj nečesa drugega, na primer oči, usta in nos so 

znotraj glave (Marjanovič Umek, 2004a). Marjanovič Umek (2004a) izpostavlja, da otroci 

praviloma rišejo to, kar o predmetih in osebah vedo ter da zaradi te značilnosti predshematsko 

stopnjo simbolnega risanja imenujemo tudi intelektualni realizem. To lahko povežem z 

rezultati pri nalogi kartice številka 7, otroci so namreč narisali zakrivljena, velika usta, za 

katera vedo, da izražajo nasmeh, le tega pa povezujejo s čustvom veselja. Oči in usta so 

vrisovali znotraj narisane glave, torej so upoštevali načelo ločevanja.  

 

Rezultati naloge kartice številka 8 kažejo na to, da so bili otroci pri risanju jeznega obraza 

večinoma uspešni. Kljub uspešnosti pa jim je risanje jeznega obraza predstavljalo več težav 

kot risanje veselega obraza. Eden od otrok, ki obraza ni narisal, je že na začetku povedal, da 

ne zna, po spodbudi je začel, a kmalu izbrisal sliko. Drugi otrok pa je jezen obraz po spodbudi 

narisal, s pomočjo sličice jeznega obraza na eni od kartic namenjenih pantomimi. 

Težave otrok pri risanju jeznega obraza povezujem z rezultati raziskave C. Saarini (1999, v 

Smrtnik Vitulić, 2004), kjer poroča o tem, da imajo otroci v zgodnjem otroštvu težave pri 

razlikovanju med izrazi žalosti, jeze in strahu. 

Dopolnjene slike otrok, ki so opravljali ti dve nalogi so priložene v prilogi (Priloga 2). 

 

 ZAZNAVANJE EMOCIJ NA SLIČICAH PRAVLJIČNIH LIKOV (kartici 

številka 9 in 10) 

Kot je razvidno iz rezultatov pri nalogah kartic številka 9 in 10, so bili otroci pri 

poimenovanju čustev Sneguljčice (kartica 9) ter Petra Pana (kartica 10) večinoma uspešni. Še 

posebej pri nalogi kartice številka 9, kjer so vsi otroci zaznali, da je Sneguljčica žalostna. Pri 

nalogi kartice številka 10 pa dva otroka nista čustva poimenovala kot jezo. Eden od otrok, ki 

čustva ni poimenoval kot jezo, je povedal, da se Peter Pan dere in je hud, ni niti ob spodbudi, 

poimenovala jeza, to je sicer  pravilna zaznava čustva, toda želela sem jih spodbuditi, da 

uporabijo besedo, s katero označujemo to emocijo, drugi otrok, ki je bil bolj tih, pa ni podal 

odgovora. 
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Rezultati se skladajo z ugotovitvami H. Smrtnik Vitulić (2004), ki pojasnjuje, da so otroci v 

zgodnjem otroštvu že sposobni prepoznati čustva junakov v filmih kot tudi pri junakih 

ilustriranih zgodb.  

Razlog, zakaj so bili otroci uspešnejši pri zaznavanju žalosti pri nalogi številka 9 kot pri 

zaznavanju jeze pri nalogi številka 10, vidim v tem, da je žalost prikazana z značilnim 

indikatorjem, jokom. Upoštevati pa moramo tudi to, da niso v obeh primerih odgovarjali isti 

otroci, posledično se lahko ti razlikujejo tudi v stopnji razvitosti poznavanja določenih čustev. 

 

 ZAZNAVANJE EMOCIJ NA ZVOČNEM POSNETKU (kartici številka 13 in 14) 

Na podlagi rezultatov nalog kartice številka 13 in 14 lahko zaključimo, da je šlo za težji 

nalogi, pri katerih so otroci potrebovali kar nekaj spodbude. Pri nalogi 13 so vsi otroci na 

posnetku zaznali, da otrok joče, toda samo deklica, stara 5 let, je čustvo poimenovala brez 

dodatne spodbude. Podobno so otroci pri nalogi 14 zaznali, da se otroci smejijo in po 

spodbudi tudi poimenovali čustvo. Uspešnost zaznave lahko pripišemo temu, da je šlo pri 

obeh posnetkih za znake temeljnih čustev.  

 

3.4.5.2 UPORABA EMOCIJ 

 

V zbirni tabeli številka 2, so prikazani rezultati vseh štirinajstih kartic iz sklopa nalog uporaba 

emocij. 
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Tabela 2: Zbirna tabela-uporaba emocij 

št. 

kartice naloga kartice rezultat 
težave pri 

razumevanju 

navodil 

1 
S katero barvo bi primerjal/a žalost, 

zakaj? 

črna  modra rdeča rumena oranžna zelena vijolična rjava 

DA 
4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

4 

leta 

5 

let 

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 S katero barvo bi primerjal/a jezo, 

zakaj? 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 DA 

3 S katero barvo bi primerjal/a ljubezen, 

zakaj? 
kartica ni bila uporabljena / 

4 
S katero barvo bi primerjal/a sram, 

zakaj? 

črna ne pozna čustva (ga ne primerja) 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 0 1 1 

5 
S katero hrano bi primerjal/a žalost, 

zakaj? 

sladoled juha fižol 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 0 2 0 0 0 

6 
S katero hrano bi primerjal/a veselje, 

zakaj? 

torta limona brokoli 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

3 2 0 0 0 0 

7 
Zunaj dežuje. Kako se počuti deček na 

prvi in kako deček na drugi sličici? 

pravilno poimenuje napačno poimenuje 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 1 0 0 

8 

Deklica mora pospraviti svojo sobo, 

kako se počuti deklica na prvi in kako 

deklica na drugi sličici? 

2 0 0 0 NE 
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št. 

kartice naloga kartice rezultat 
težave pri 

razumevanju 

navodil 

9 
S katerim letnim časom bi 

primerjal/a veselje? 

zima pomlad poletje jesen 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

2 1 0 0 0 0 1 1 

10 S katerim letnim časom bi 

primerjal/a žalost? 
1 1 0 0 0 0 0 0 DA 

11 
S katerim okusom bi primerjal/a 

jezo? 

kislo pekoče grenko sladko ne primerja 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

12 S katerim okusom bi primerjal/a 

sram? 

0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 DA 

13 
S katerim vremenskim pojavom bi 

opisal/a žalost? 

sonce  dež  sneg  nevihta ne primerja 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 

14 S katerim vremenskim pojavom bi 

opisal/a presenečenje? 
1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 DA 
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 PRIMERJAJ ČUSTVA Z BARVO (kartice številka: 1, 2, 3, 4) 

Iz rezultatov nalog kartic številka 1 in 2 je razvidno, da so otroci tako žalost kot jezo 

povezovali z različnimi barvami. Tisti, ki so žalost primerjali s črno barvo, so pojasnili, da jim 

je ta najgrša. Otoka, ki sta jo povezala z modro barvo, sta pojasnila, da so modre solze in 

voda. A.N. Kovačev (1997) pojasnjuje, da vodo in zrak ljudje pogosto zaznavamo kot modri 

kvaliteti, kar povezujem z odgovorom deklic. Otrok, ki pa je žalost primerjal z rdečo, je 

dodal, da je to njegova najljubša barva. Na podlagi njegovega odgovora sklepam, da ni dobro 

razumel, kaj naloga od njega zahteva. 

Jezo so otroci, ki so opravljali nalogo kartice številka 2, najpogosteje primerjali z rumeno 

barvo in pojasnili, da ji je jeza podobna ter da je sonce rumeno. Izbiro rjave so pojasnili s tem, 

da je najgrša. Izbiro vijolične barve otrok ni pojasnili, na podlagi tega sklepam, da ni razumel 

navodila naloge. Povezava rumene barve z jezo ni v skladu z literaturo, saj naj bi le ta 

ponazarjala veselje, srečo in zadovoljstvo (Kovačev, 1997).  

 

Kartica z nalogo številka 3 (S katero barvo bi primerjal/a ljubezen, zakaj) ni bila izbrana v 

nobeni skupini.  

Na podlagi rezultatov naloge kartica številka 4 lahko sklepam, da otroci čustva sram niso 

poznali in ga posledično niso primerjali z barvo. Ko sem jim s primerom razložila, kaj čustvo 

sram pomeni, ga je z barvo primerjal le eden od otrok. Rezultat lahko pojasnimo s tem, da je 

sram kompleksno čustvo, čustvo samozavedanja, katerega razumevanje se pojavi v obdobju 

srednjega otroštva (Kavčič in Fekonja, 2004). Če otroci čustva ne poznajo, ga ne razumejo, je 

logična posledica to, da ga ne morejo primerjati z drugimi kvalitetami, kot je na primer barva. 

 

 PRIMERJAVA ČUSTVA S HRANO (kartici številka 5 in 6) 

 

Iz rezultatov naloge kartice številka 5, ker so morali otroci žalost primerjati s hrano, je 

razvidno, da so otroci žalost, izmed ponujene hrane, najpogosteje povezali z juho. Ob tem so 

pojasnili, da juhe ne marajo. Ali pa, da smo lahko žalostni, če nam juha ni dobra. Deček, ki pa 

je žalost primerjal s sladoledom, je ob tem pojasnil, da je bil žalosten, ko ni dobil sladoleda. 

Vsi otroci, ki so opravljali nalogo kartice številka 6,  ker so morali otroci veselje primerjati s 

hrano, so vsi veselje primerjali s torto in ob tem pojasnili, da imajo radi torto, da so veseli, ko 

jo jedo, ker je sladka ter, ker jemo torto, ko imamo rojstni dan. Samo eden izmed otrok ni 
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pojasnil svoje izbire. Rezultati se skladajo s pričakovanjem, saj je torta hrana, ki se običajno 

povezuje z rojstnim dnem, ki je za otroke večinoma vesel dogodek. 

Po dodatnem pojasnilu navodil samo opravljanje naloge otrokom ni predstavljalo težav. 

Uspešnost povezujem z značilnostmi otrokovega razvoja, saj med drugim in tretjim letom 

nastopi velik razvoj jezika, ki vključuje tudi besedišče, povezano s čustvi, kar otrokom 

omogoča, da začnejo razmišljati tudi o vzrokih za določena čustva (Oatley in Jenkins, 1996).  

Otroci, stari tri in štiri leta, že podajajo smiselne razloge za doživljanje emocij. Pri teh 

razlagah pa se opirajo tudi na lastne želje (prav tam, 1996). Omenjena značilnost razlag otrok 

za doživljanje čustev pa je razvidna tudi iz pojasnil otrok, ki so opravljali nalogi 5 in 6, zakaj 

so izbrali določeno hrano. Menim, da so bili pri tej nalogi uspešnejši, kot pri primerjavi čustev 

z barvami, saj je hrana otrokom bližje in si jo lažje predstavljajo. 

 

 UPOŠTEVANJE MULTIPLEGA POGLEDA NA SITUACIJO (kartici številka 7 

in 8) 

 

Iz rezultatov naloge kartic številka 7 in 8, kjer sta bili prikazani dve isti situaciji, v katerih 

osebi doživljata drugačno čustvo (sličica nevihte, enkrat otrok vesel, drugič prestrašen), je 

razvidno, da otroci niso imeli težav pri poimenovanju različnih čustev v enaki situaciji. Na 

primer, da je dečka strah, ko dežuje, v drugem primeru pa je, ko dežuje, vesel. V obeh 

primerih so dodali še, kako se sami počutijo v dani situaciji. Preko tega sem pogovor speljala 

na temo, da lahko v enakih situacijah ljudje doživljamo različna čustva. Glede na značilnosti 

razvojnega obdobja zgodnjega otroštva naj bi otroci razlike v doživljanju čustev pripisovali 

temu, da se ljudje vsakodnevno znajdejo v drugačnih okoliščinah, le te pa povzročijo nastanek 

posameznih čustev. V zgodnjem otroštvu so otroci prepričani, da vsi ljudje, ki se znajdejo v 

podobnih situacijah, doživljajo enaka čustva (Smrtnik Vitulić, 2004). Zato je bil pri tej nalogi 

ključen del pogovor o tem, da lahko ljudje doživljajo različna čustva v podobnih situacijah. 

Rezultati so pokazali, da so otroci znali poimenovati čustva oseb na sličicah, na podlagi 

njihovih odzivov pa zaključujem, da niso razumeli, da lahko osebe v isti situaciji doživljajo 

različna čustva. 

 PRIMERJAVA ČUSTVA Z LETNIM ČASOM (kartici številka 9 in 10) 

Na podlagi rezultatov nalog kartic številka 9 in 10 lahko zaključimo, da so otroci tako veselje 

kot žalost večinoma primerjali z zimo. Dva otroka pa sta veselje primerjala z jesenjo, eden je 
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ob tem pojasnil, da zato, ker je takrat toplo, drugi pa ni pojasnil svoje odločitve. Ob 

primerjavi veselja ter žalosti z zimo pa so navajali naslednje razloge: ker je zunaj sneg, ker se 

lahko kepamo.  

Po dodatnih pojasnilih navodil, izkazalo se je, da je ustrezneje, če zastavim vprašanja 

»Kateremu letnemu času je podobno veselje?«, otroci niso imeli težav ob izvajanju naloge. 

Opazimo, da so zopet, tako kot pri ostalih nalogah, podajali razlage za primerjavo, ki izhajajo 

iz njih samih, kako se oni počutijo, zaradi česa so v določenem letnem času veseli oziroma 

žalostni. Kar lahko povezujemo s tem, da je za mlajše otroke značilno, da pogosteje opisujejo 

vzroke emocij kot vedenje oseb ter kot nekaj, kar povzročijo zunanji dejavniki in vzrokov za 

emocije  ne opisujejo z notranjimi občutki (Oatley in Jenkins, 1996).  

 

 PRIMERJAVA Z OKUSOM (kartici številka 11 in 12) 

Iz rezultatov naloge kartica številka 12 je razvidno, da je otrokom naloga, kjer so morali okus 

primerjati s sramom, predstavljala velike težave; te primerjave namreč ni naredil nihče od 

otrok. Kar lahko zopet pojasnimo s tem, da gre za čustvo samozavedanja, razumevanje, 

katerega se v razvoju pojavi kasneje, pri starosti šestih oziroma sedmih let (Kavčič in 

Fekonja, 2004). 

Pri primerjavi jeze z okusi (naloga kartice številka 11) so otroci svojo izbiro pekočega okusa 

pojasnjevali s tem, da je paprika huda in smo hudi, ko smo jezni. Razlog za večjo uspešnost 

pri nalogi kartice številka 11 kot pa pri nalogi kartice številka 12 pripisujem temu, da je jeza 

temeljno čustvo, ki ga otroci že dobro poznajo in razumejo (Smrtnik Vitulić, 2004).  

Pri navodilih so otroci potrebovali nekaj dodatnih pojasnil. Ocenjujem, da je bila naloga za 

otroke težja kot primerjava s hrano, saj so okusi abstraktnejši od konkretnih primerov jedi.  

 

 PRIMERJAJ ČUSTVO Z VREMENSKIM POJAVOM (kartici številka 13 in 14) 

 

Iz rezultatov naloge kartice številka 13 je  razvidno, da so otroci žalost najpogosteje primerjali 

z nevihto. Pri tem večinoma niso podali razlage za svojo odločitev. Izjema je bil eden od 

otrok, ki je pojasnil, da strela predstavlja jezo in da je on jezen, ko je žalosten, torej on 

doživlja žalost kot jezo. Sklepam, da so otroci izbrali nevihto, ker zaznavajo, da je žalost 

neprijetno čustvo, kot neprijetno pa zaznavajo tudi nevihto. 
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Tudi pri primerjanju presenečenja z vremenskim pojavom, pri nalogi kartice številka 14, samo 

en deček poda jasno razlago, o tem, zakaj je presenečenje primerjal z nevihto in sicer, ker se 

ustraši, kadar se pojavi strela. Dva otroka sta presenečenje primerjala z dežjem in eden s 

soncem, pri tem niso pojasnili svoje izbire. Na podlagi odzivov otrok pri izvajanju naloge, 

imeli so težave pri opravljanju naloge, zaključujem, da večinoma ne poznajo čustva 

presenečenja. Posledično tudi niso navajali razlogov svoje izbire, kar se sklada tudi z rezultati 

raziskave C.E.Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004), ki so pokazali, da so bili otroci manj 

uspešni pri zaznavanju presenečenja kot drugih temeljnih čustev.  

 

3.4.5.3 RAZUMEVANJE EMOCIJ 

 

V zbirni tabeli 3 so prikazani rezultati vseh štirinajstih kartic iz sklopa nalog, razumevanje 

emocij. 
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Tabela 3: Zbirna tabela - razumevanje emocij 

št. 

kartice 
naloga kartice rezultat 

težave pri 

razumevanju 

navodil 

1 
Kako se počutim, ko praznujem rojstni 

dan? 

veselje 

NE 4 leta 5 let 

1 4 

2 Kako se počutim, ko grem k zdravniku? 

veselo žalostno 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 1 1 0 

3 
Pojedel/a si piškote, čeprav veš, da jih 

ne bi smel/a. Kako se počutiš? 

veselje žalost slabo ne vem 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

3 0 1 0 1 0 0 1 

4 

Prijatelj/prijateljica ima igračko, s 

katero si se želel/a igrati. Kako se 

počutiš? 

jeza veselje žalost 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

2 0 0 1 1 0 

5 Kdaj smo ponosni? 

pozna čustvo ne pozna čustva 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 0 3 3 

6 Kdaj smo žalostni? 

4 leta 

ko nas nekdo udari; ko smo kregani 

NE 

ko nas nekdo tepe 

ko nas nekdo udari 

ko me mami krega 

5 let 
ko te nekdo krega 

ko me en porine; ko me tepejo; ko mi vzamejo in skrijejo igrače 

7 Izmed naštetih izberi prijetna čustva 

pravilno izbere obe 

sličici 

pravilno izbere le 1. 

sličico 

pravilno izbere le 3. 

sličico 
NE 

4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 2 1 0 0 0 

8 Izmed naštetih izberi neprijetna čustva 2 2 0 0 1 0 NE 
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št. 

kartice 
naloga kartice rezultat 

težave pri 

razumevanju 

navodil 

9 
Na termometru označi kako zelo vesel je 

deček 

rdeča oranžna rumena zelena modra 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

10 
Kako se počutim, ko se drugi otroci ne 

želijo igrati z mano? 

žalost 

NE 4 leta 5 let 

0 3 

11 Kdaj je vesela mami/vesel ati? 

4 leta Ne vem 

NE Ko imata otroka; ko smo vsi srečni 

5 let Ko sem pridna 

12 Kdaj je žalostna mami/žalosten ati? 

4 leta Če bi jaz umrla; ko ju skrbi zame; ko je z mano kaj narobe 

NE 

Ko sem poredna 

Ko se zgodi kaj groznega; ko nekdo umre; ko ji zmanjka kave 

Mami je žalostna, če nekaj izgubi 

5 let Se ne spomnim 

Ko jo razjezim (mami); ko se nekaj razbije 

13 
Na termometru označi kako zelo jezna 

je deklica 

rdeča oranžna rumena zelena modra 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 

14 Kdaj smo presenečeni? 

4 leta presenečen sem, ko imam rojstni dan 

NE 
za rojstni dan, ko pozabijo nekaj, kar sem hotel, ampak niso in potem 

sem presenečen 

5 let ko imamo rojstni dan in dobimo darilo; ko pridejo gosti 
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 KAKO SE POČUTIM V DOLOČENI SITUACIJI (kartice številka 1, 2, 3, 4, 10) 

 

Iz rezultatov naloge kartice številka 1 je razvidno, da so vsi otroci poročali o tem, da so, ko 

praznujejo rojstni dan, veseli. Eden izmed otrok, ki je pri nalogi, kako se počuti, ko mora k 

zdravniku (naloga kartice številka 2), povedal, da je vesel, je pojasnila, da zato, ker ve da jo 

bo zdravnik pozdravil. Glede na rezultate naloge  kartica številka 10 pa lahko zaključimo, da 

so vsi otroci poročali, da so žalostni, ko se drugi otroci ne želijo igrati z njimi. Iz rezultatov je 

razvidno, da so otroci navajali samo temeljna čustva in niso imeli težav pri določanju, tega 

katero čustvo v določenih situaciji doživljajo. Uspešnost otrok pri opravljanju omenjenih 

nalog se sklada z značilnostmi razvojnega obdobja, saj otroci med tretjim in četrtim letom že 

podajajo možne razloge, zakaj neko čustvo doživljamo. Razlage doživljanja čustev  pogosto 

povezujejo  s cilji (zdravnik me bo pozdravil), željami in drugimi ljudmi (Oatley in Jenkins, 

1996). H. Smrtnik Vitulić (2004) opozarja še, da večina otrok kot vzroke za čustva opisuje 

predvsem čustva kot odzive na določeno situacijo. Pri primeru praznovanja rojstnega dne je 

veselje odziv na ta dogodek. 

 

Nalogi kartic številka 3 in 4 sta bili oblikovani tako, da sta pričakovali poimenovanje 

kompleksnih čustev, in sicer krivda (kartica 3) in zavist (kartica 4). 

Iz rezultatov naloge kartic 3 in 4 razvidno, da otroci v obeh primerih kot odgovor na 

vprašanje, kako bi se počutili, navajali različna temeljna čustva. Odgovori otrok se skladajo z 

značilnostmi razvojnega obdobja, zgodnjega otroštva. Otroci namreč kompleksna čustva 

začenjajo razumeti pozneje kot temeljna in so jih sposobni opisovati šele v srednjem otroštvu 

(Smrtnik Vitulić, 2004).  

Zanimivo je, da so otroci pri nalogi kartice številka 3 večinoma poročali, da bi se počutili 

veselili in ne o neprijetnih emocijah, s katerimi povezujemo krivdo. Papalia in dr. (2003) 

opozarjajo da otroci pri tretjem letu starosti vedo že veliko o družbenih normah in pravilih ter 

znajo oceniti, ali so njihove misli, vedenja družbeno sprejemljivi. Kar pa se ne sklada z 

rezultati moje raziskave. 

Ravno nasprotno pa so pri nalogi kartice številka 4, otroci poročali o neprijetnih čustvih. 

Rezultat pojasnjujem s tem, da gre za situacijo (prijateljica ima igračko s katero si se želel 

igrati), ki jo otroci poznajo, so se že večkrat znašli v njej in so posledično uspešnejši pri 

opisovanju tega kako se v situaciji počutijo.  

 



53 
 

 PODAJANJE PRIMEROV SITUACIJA NA VPRAŠANJE KDAJ SMO ….  

(kartice številka 5, 6 in 14) 

Rezultati naloge kartica številka 5, so pokazali, da otroci ne poznajo čustva ponos. Nekateri so 

kljub temu, da so povedali, da čustva ne poznajo, navajali naslednje primere: ko me nekdo 

poboža, ko se nekdo igra z mano, ko sem skupaj z mamico, ko gledam televizijo. 

Rezultati se skladajo z ugotovitvami raziskav, ki so pokazale, da otroci med četrtim in petim 

letom pri opisu počutja še ne uporabijo besede ponos, temveč uporabljajo besede kot so vesel, 

srečen (Papalia idr., 2003). Z ugotovitvami omenjene raziskave pa se skladajo tudi opisi otrok 

v moji raziskavi, ki sporočajo, da otroci kljub temu, da čustva ne poznajo, zaznavajo, da gre 

za prijetno čustvo. 

 

Odgovori otrok na nalogi kartic številki 6 (kdaj smo žalostni) in 14 (kdaj smo presenečeni), so 

prikazani v zbirni tabeli (tabela 3). Vsi otroci, ki so dobili to nalogo so nanjo tudi odgovorili. 

Rezultati nalog 6 in 14 kažejo na to, da so otroci navajali podobne primere situacij, kdaj so 

žalostni in kdaj presenečeni in kot razloge za čustva navajali razloge, ki so vezani na vedenje 

in ne na mentalno stanje posameznika. Rezultati se delno skladajo s teorijo, saj avtorji 

poročajo o tem, da mlajši otroci pogosto kot vzroke navajajo predvsem vedenja, zunanje 

vzroke, a hkrati dodajajo, da so otroci pri starosti od treh let dalje že sposobni navajati vzroke 

za čustva, ki so povezni z mentalnimi stanji posameznikov (Oatley in Jenkins, 1996). 

Iz opisov razlag otrok lahko razberemo, da gre za manj kompleksne situacijske in vedenjske 

razlage vzrokov za čustva (na primer: žalosten sem, ko me mami krega), kar je v skladu z 

značilnostjo razumevanja vzrokov čustev v zgodnjem otroštvu (Smrtnik Vitulić, 2004). H. 

Smrtnik Vitulić (2004) poudarja, da začnejo otroci po tretjem letu starosti dojemati, da nek 

nepričakovan dogodek pri ljudeh sproži čustvo presenečenja. Tudi otroci pri nalogi kartice 

številka 14, so navajali primere situaciji, ki so bile vezane na neke nepričakovane dogodke. 

Omenjena značilnost razvojnega obdobja, zgodnjega otroštva, pa je razvidna tudi iz primerov, 

ki so jih podajali otroci pri kartici številka 14 in so prikazani v zbirni tabeli (tabela 3). 

 

 SPOSOBNOST RAZVRŠČANJA EMOCIJ: RAZLIKOVANJE MED 

PRIJETNIMI IN NEPRIJETNIMI EMOCIJAMI (kartici številka 7 in 8) 

 

Iz rezultatov nalog kartic številka 7 in 8  je razvidno, da so bili otroci pri nalogah, ki sta od 

njih zahtevali, da izmed treh podanih čustev izberejo bodisi prijetna, bodisi neprijetna čustva, 
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večinoma uspešni in jim naloga ni predstavljala večjih težav. Menim, da so bili pri nalogi 

uspešni tudi zato, ker so bila na sličicah, z izjemo ljubezni, prikazana temeljna čustva.  

Sklepam, da so bili pri izbiri ljubezni, kot prijetne emocije, kljub temu, da gre za kompleksno 

emocijo, uspešni zato, ker je bila prikazana s sličico na katerih sta bili obe osebi nasmejani, 

nasmeh pa (kot so pokazale naloge drugih sklopov) povezujejo z veseljem in prijetnimi 

dogodki.  

Rezultati nalog raziskave diplomskega dela se skladajo z teorijo H. Smrtnik Vitulić (2004), da 

so pet in šest letni otroci sposobni razlikovanja med neprijetnimi in prijetnimi temeljnimi 

čustvi. 

 

 INTENZITETA EMOCIJ (kartici številka 9 in 13) 

Rezultati nalog kartic številka 9 in 13, ker so morali otroci na termometru označiti intenziteto 

prikazanih emocij, so pokazali, da so v obeh primerih otroci večinoma označevali vrh 

termometra, torej  najvišjo intenziteto. Zaključujem, da so rezultati v precejšni meri posledica 

tega, da otroci niso razumeli, kaj naloga od njih pričakuje, torej da celotna naloga ni bila 

dobro zastavljena. Na sličicah sta bili pri nalogah kartic številka 9 in 13 prikazani različni 

intenziteti emocij, kar pa ni zaznal nihče od otrok. 

Le eden od otrok je pri prvi nalogi povedal, da je deček na sličici zelo vesel, saj skače od 

veselja. Opis otroka se sklada s teorijo, saj je za manj kompleksno in zgodnejše razumevanje 

čustev značilno ravno to, da opisi vzrokov za emocije temeljijo na opisih emocij kot telesnih 

izrazov in poimenovanju dejavnosti (skače od veselja) (Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

 KAKO SE POČUTIJO DRUGI (kartici številka 11 in 12) 

Iz rezultatov nalog kartic številka 11 in 12, je razvidno, da so otroci vzroke za čustva staršev 

večinoma povezovali z vedenjem oziroma situacijami (na primer: vesela sta, ko imata otroka). 

Njihovi opisi so v skladu s teorijo, saj zgodnejše razumevanje čustev temelji na navajanju 

specifičnih situacij ali okoliščin, na katere ljudje običajno ne morejo vplivati. (Smrtnik 

Vitulić, 2004). Eden od otrok je namreč povedal, da bi bila njegova starša žalostna, če bi on 

umrl. Nekateri od otrok pa so podajali tudi kompleksnejše razlage, ki vključujejo razlage 

čustev kot doživljanja (jo skrbi zame, ko smo vsi srečni). (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Otroci v zgodnjem otroštvu so že zmožni podati vzroke za čustva drugih oseb, s tem da se 

njihovi opisi nanašajo tudi na njihova duševna stanja (Oatley in Jenkins, 1996). Tudi s tem 

lahko razložimo uspešnost otrok pri opravljanju teh dveh nalog. 
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3.4.5.4 URAVNAVANJE EMOCIJ 

 

V zbirni tabeli številka 4, so prikazani rezultati vseh štirinajstih kartic iz sklopa nalog, 

uravnavanje emocij. 
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Tabela 4: Zbirna tabela - uravnavanje emocij 

št. 

kartice naloga kartice rezultat 
težave pri 

razumevanju 

navodil 

1 
Kako se potolažiš, ko si 

žalosten/žalostna? 

4 leta Tako, da mi nekdo pomaga. 

NE 
Grem se pocarkljati k mamici. 

5 let 
Ne pove kako se potolaži. 

Da te nekdo razveseli, s presenečenjem. 

2 Kako se umiriš, ko si jezen/jezna? 4 leta 

Ne poda odgovora. 

NE Pomirim se tako, da se smejim. 

Pomirim se tako, da grem po igračo. 

3 
Kako bi potolažil/a prijatelja, ki je 

žalosten? 

4 leta Prijel bi ga za ramo, tako kot na sličici, vidiš? In se mu nasmejal. 
NE 

Potolažil bi ga, povabil bi ga na rojstni dan. 

4 
Kako se večino oseb počuti, če ne 

dobijo tistega kar želijo? 

žalost jeza 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 3 1 0 

5 

Maju je prijatelj vzel igračo. Na 

kateri sličici se je odzval 

primerneje? 

prva sličica druga sličica 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 1 0 0 

6 Kaj naredimo, ko nas je strah? 

4 leta Ne poda odgovora. 

NE 
5 let 

Ne vem, kaj naredim, ko me je strah, saj me je bolj malo kdaj strah. Res 

ne vem. 

Stisnem se k mamici. 

Ko me je strah, pridem v mamino posteljo. 

7 
Kako bi pomiril prijatelja, ki ga je 

strah? 

4 leta 

Ne ve; pove kaj b naredil on (stisne se k mamici) 

NE 
Ne ve; pove kaj bi naredil on (gre v drugo sobo, stisne se k mamici) 

Prijateljico bi peljala v hišo, da bi se igrali. 

5 let Tako, da vklopiš svetilko. 
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št. 

kartice naloga kartice rezultat 
težave pri 

razumevanj

u navodil 

8 
Katero od vedenj bi ti pomagalo, da 

bi ostal dobre volje? 

prva sličica druga sličica 

NE 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

1 1 0 0 

9 

Deklica praznuje rojstni dan in je 

žalostna. Kako se večina ljudi 

počuti, ko praznuje rojstni dan? 

veselje 

NE 4 leta 5 let 

1 2 

10 

Deklica je vesela, ker je izgubila 

igračko. Kako se večina otrok 

počuti, ko izgubi igračko? 

žalost 

NE 4 leta 5 let 

4 0 

11 

Dečku je nerodno, ker je zmagal na 

tekmovanju v teku. Kako se večina 

ljudi počuti, ko zmaga na 

tekmovanju? 

veselje 

NE 4 leta 5 let 

2 1 

12 
Katere stvari me delajo 

srečnega/srečno? 

4 leta Ko je nekaj smešno. 
NE 

5 let Ko se s prijateljico igram z »wingsicami« 

13 Ali je dobro, da nas je kdaj strah? 

da ne ne odgovori 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 3 1 0 1 0 

14 

Deklica se je razjezila, saj ji je 

prijateljica po nesreči prelila čaj. 

Ali je prav, da se jezi? 

da ne 

DA 4 leta 5 let 4 leta 5 let 

0 0 3 2 
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 URAVNAVANJE LASTNIH EMOCIJ (kartice številka 1, 2 in 6) 

 

Rezultati naloge kartic številka 1 in 2 so pokazali, da so otroci navajali različne načine 

uravnavanja žalosti in jeze. Eden od otrok  pove, da se pomiri tako, da se nasmeje. V tem 

primeru gre za nadzorovanje čustvenega doživljanja s spreminjanjem čustvenega izražanja. 

Otroci  naj bi v zgodnjem otroštvu že vedeli, da čustev ne nadziramo le s spreminjanjem 

čustvenih izrazov in zato začnejo oblikovati tudi aktivnejše strategije spoprijemanja. 

Aktivnejše oblike uravnavanja emocij so na primer to, da si otroci zakrijejo določena čutila 

ter, da namerno spremenijo svoje želje. (Kavčič in Fekonja, 2004). Eden od otrok v raziskavi 

tega diplomskega dela je na primer povedal, da se pomiri tako, da gre po igračo, kar je primer 

aktivne oblike uravnavanja emocij. 

Rezultati naloge kartica številka 6 so pokazali, da se otroci pri uravnavanju strahu zatečejo k 

staršem. Rezultati te naloge se skladajo s teorijo, saj Kopp (1989, v Oatley in Jenkins, 1996) 

zatrjuje, da se uravnavanje čustev pri otrocih začne ravno s tem, da starši pomirijo otroka.  

 

 URAVNAVANJE EMOCIJ DRUGIH: (kartici 3 in 7) 

 

Pri nalogah kartic številka 3 in 7, kjer so navodila otrokom narekovala, naj podajo primere 

kako uravnavajo emocije pri drugih, so imeli otroci kar nekaj težav in potrebovali so več 

dodatne spodbude. Pomagalo jim je, da so najprej povedali, kaj bi pomirilo njih in nato 

razmislili o tem, kaj bi naredili za prijatelja. Rezultati se skladajo s teorijo, saj otroci pogosto 

nudijo tolažbo na način kaj potolaži, pomiri njih (Oatley in Jenkins, 1996). Harris (1996, v 

Smrtnik Vitulić 2004) je na podlagi raziskave ugotovil, da so otroci, stari šest let, kot 

strategijo uravnavanja čustev najpogosteje navajali spremembo izrazov na obrazih, 

zapuščanje situacije in ustvarjanje nove situacije. Podobno pa so pokazali tudi rezultati igre, 

ki so prikazani v zbirni tabeli (tabela številka 4). 

 

 SPOSOBNOST PRESOJANJA O ADEKVATNOSTI EMOCIJ (kartice  številka 

5, 13 in 14) 

 

Rezultati naloge kartice številka 5 so pokazali, da sta oba otroka izbrala drugo sličico, na 

kateri se dečka pogovarjata, namesto sličice, na kateri se prepirata. Tako deček kot deklica 

pojasnita, da sta drugo sličico izbrala zato, ker se dečka na njej pogovarjata in se dogovorita. 

Rezultat povezujem s tem, da sta bili na sličici prikazani izrazito nasprotni situaciji in temu, 
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da so otroci v vrtcu deležni učenja kako naj bi na ustrezen način reševali težave, ki se 

pojavijo. Rezultat povezujem tudi s tem, da se tri in štiri letni otroci že naučijo prikrivati 

resnična čustva v določenih situacijah, najpogosteje zaradi zahtev staršev po lepem vedenju 

(Kavčič in Fekonja, 2004).  

Otroci, ki so pri nalogi kartice številka 13 povedali, da je dobro, da nas je kdaj strah, so 

podajali naslednje razloge: za majhne stvari, če kaj izgubiš; ko smo v temi; ko pridejo lopovi; 

ko nas lahko povozi avto.  

H. Smrtnik Vitulić (2004) izpostavlja, da je funkcija strahu, da posameznika pripravi na 

spopadanje z nevarnostjo. Posamezniku omogoča, da se izogne ogrožajoči situaciji, da iz nje 

zbeži, pokaže svoj strah, lahko pa se odzove tudi z agresivnostjo. Otroci so v svojih pojasnilih 

najpogosteje navajali razloge, ki so bili povezani s tem, da nam strah omogoča, da se 

izognemo neki nevarni situaciji. 

Pri nalogi kartice številka 14 so vsi otroci zatrjevali, da se deklica ne bi smela jeziti na 

prijateljico, ki ji je po nesreči polila čaj. Ena od možnosti kako lahko pojasnim takšen rezultat 

je, da se otroci v zgodnjem otroštvu že naučijo tega kdaj je svoja čustva primerno izražati in 

kdaj jih je dobro prikriti, v tem obdobju se prikrivanje nanaša predvsem na izpolnjevanje 

zahtev po lepem vedenju. Otroci so v zgodnjem otroštvu že sposobni nadzorovati svoje 

čustveno izražanje (Kavčič in Fekonja, 2004). Vendar pa Harris (1996, v Smrtnik Vitulić, 

2004) opozarja, da otroci pri treh oziroma štirih letih čustva v določenih okoliščinah zares 

prikrijejo, vendar se tega ne zavedajo. Verjamejo namreč, da vedno izrazijo svoja prava 

čustva. Razliko med dejanskim doživljanjem čustev in njihovim izražanjem razumejo šele po 

petem letu.  

Drug način s katerim lahko pojasnimo rezultate pri omenjenih nalogah pa je moralni razvoj 

otrok. Za otroke v obdobju zgodnjega otroštva je značilna heteronomna stopnja moralnega 

presojanja oziroma obdobje moralnega realizma. Gre za obdobje v katerem otrok pravila 

vedenja razume kot toga, nespremenljiva kot nekaj kar je »dano od zunaj«. Pri ustvarjanju 

moralnih sodb se zanaša predvsem na zahteve odraslih. Pravilnost in nepravilnost dejanj otrok 

v zgodnjem otroštvu presoja na podlagi velikosti posledic dejan in ne na podlagi namere 

osebe, ki je določeno vedenje izvedela (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004). Rezultati pri 

nalogi kartice številka 14, so tako v skladu s teorijo, saj predvidevam, da so otroci presojali na 

podlagi zahtev odraslih o tem, da se ne smemo jeziti, če nekdo nekaj ne stori namerno.  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) izpostavljata, da otroci že od tretjega leta naprej 

prepoznajo človekove namere na katerih temelji njihovo vedenje, njihova ravnanja. S tem 
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lahko pojasnim rezultate svoje raziskave, lahko zaključim, da so otroci iz opisane situacije 

prepoznali, da deklica čaja ni prelila zanalašč in se zato ne smejo jeziti. 

Razlog za rezultate pri nalogah kartic številka 5, 13 in 14 vidim v tem, da otroke neprestano 

učijo o tem kakšna dejanja so primerna in kakšna ne, v tem primeru so bili prepričani, da se 

na deklico ne smejo jeziti, saj je primerneje, da se z njo pogovorijo. L. Marjanovič Umek in 

M. Zupančič (2004) pojasnjujeta, da je moralni razvoj otroka je namreč značilno, da se otrok 

moralnih pravil uči s pridobivanjem konkretnih izkušenj o tem kaj je prav in kaj narobe. 

Splošni pojmi o dobrem oziroma slabem za otroka nimajo pomena, dokler s svojimi stvarnimi 

izkušnjami ne vzpostavijo povezave med dobri in slabem. Pri učenju pravil moralnega 

vedenja pa igra ključno vlogo načrtno usmerjanje otrokovega vedenja (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2004) 

 

 PREPOZNAVANJE JASNOTI, TIPIČNOSTI EMOCIJ V DOLOČENIH 

SITUACIJAH (kartice številka 4, 9, 10 in 11) 

 

Iz rezultatov je razvidno, da gre za skop nalog, pri katerem otroci niso imeli težav in so bili z 

izjemo enega otroka pri nalogi kartice številka 4, enotni pri prepoznavanju tipičnih čustev. 

Pri nalogi kartice številka 4, so v večini povedali, da so ljudje, ki ne dobijo tistega, kar želijo, 

žalostni. Njihova razlaga čustva je v skladu z značilnostmi razlage čustev otrok v zgodnjem 

otroštvu. Štiri letni otroci osebam najpogosteje pripisujejo čustva veselja, če dobijo tisto, kar 

želijo in obratno, čustvo žalosti, če jim ne uspe (Kavčič in Fekonja, 2004).  

 

S teoretičnimi ugotovitvami lahko povežemo izjave otrok pri nalogi kartice številka 9, ki so 

povedali, da je večina ljudi veselih, ko praznujejo rojstni dan, mogoče pa je deklica na 

fotografiji žalostna zato, ker ni dobila darila. Da so s praznovanjem rojstnega dne povezovali 

veselje pa pojasnjuje to, da veselje spremlja doživljanje prijetnosti (Smrtnik Vitulić, 2004) in 

rojstni dan je za otroke v večini prav gotovo prijetna izkušnja.  

 

Rezultati naloge kartice številka 10 kažejo na to, da so otroci poročali o tem, da je večina 

otrok žalostnih, ko izgubi igračko. Njihovi opisi so v skladu z definicijo čustva žalosti. 

Milivojević (2008) je zapisal: »Oseba občuti žalost tedaj, ko oceni, da dokončno izgublja 

nekaj, kar je zanj pomembno in na kar je čustveno navezana« (str. 661). 
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Rezultati  naloge kartica številka 11 so pokazali, da so bili otroci enotni v tem, da je večina 

ljudi, ki zmaga na tekmovanju, veselih. V nasprotju s pričakovanji niso navedli, da so ljudje 

ob zmagi tudi ponosni. Rezultati se ujema z značilnostmi razvojnega obdobja, zgodnjega 

otroštva. Harter, Wright in Bresnick (1987, v Kavčič in Fekonja, 2004) so v svoji raziskavi 

otrokom povedali zgodbo, v kateri je oseba doživljala ponos, saj je uspešno izvedla skok na 

gredi. Petletniki so osebo opisovali kot veselo. 

 

 SPOSOBNOST POVEČANJA PRIJETNIH EMOCIJ (kartici številka 8 in 12) 

 

Rezultati nalog kartic 8 in 12, se skladajo z značilnostmi zgodnjega otroštva. T. Kavčič in U. 

Fekonja (2004 ) namreč pojasnjujeta, da v obdobju zgodnjega otroštva poraste število 

dražljajev, ki pri otrocih vzbujajo veselje. Tako otrokom v tem obdobju veselje prestavlja 

sodelovanje z drugimi otroki pri najrazličnejših dejavnostih. Tudi prva sličica kartice 8 je 

namreč prikazovala igro otrok. Z omenjeno značilnostjo zgodnjega obdobja pa se skladajo 

tudi rezultati naloge kartice številka 12. Otroka sta povedala, da sta vesela ko je nekaj 

smešnega ter, ko se igra s prijateljico.  

Rezultati so pokazali, da otroci dobro vedo, kaj je tisto, kar jih dela srečne in nimajo težav pri 

prepoznavanju tovrstnih aktivnosti, vedenj, situacij.  

 

 PANTOMIMA 

Tabela 5: Uspešnost otrok pri nalogi pantomima 

 

Tabela 5 prikazuje uspešnost otrok pri nalogi pantomima. Večina otrok pri opravljanju te 

naloge ni bila uspešna, tudi tisti, ki so bili, pa so potrebovali veliko dodatne spodbude. 

Izkazalo se je, da je bila naloga za otroke težka in navodila niso bila jasno zastavljena. 

Navodilo se je namreč glasilo, da morajo otroci ostalim v skupini zaigrati določeno čustvo. 

Pred ponovnim preizkusom bi bilo nalogo nujno preoblikovati in že pred začetkom igre 

natančneje pojasniti navodila naloga ter s primerom predstaviti, kaj naloga od njih pravzaprav 

zahteva. 

pokazal ni pokazal 

4 leta 5 let 4 leta 5 let 

6 6 9 11 
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V nadaljevanju bom predstavila zaključke glede na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Pri odgovorov na raziskovalno vprašanje, ali so bila za vsa štiri področja; zaznavanje emocij, 

uporaba emocij, razumevanje emocij ter uravnavanje emocij (Salovey in Mayer, 1997, v 

Salovey in Grewal, 2005), v igri izbrane primerne naloge, lahko na podlagi rezultatov 

zaključim, da so bila v večini za vsa štiri področja emocionalne inteligentnosti izbrane 

primerne naloge. Izkazalo pa se je, da bi bilo pred ponovnim preizkusom igre, nekaj nalog 

potrebno tudi spremeniti. Pri sklopu nalog, ki so se navezovale na sposobnosti zaznavanja 

emocij, bi bilo potrebno preoblikovati naloge, ki so od otrok zahtevale, da s pomočjo ogledala 

pokažejo, kako izgledajo, ko so jezni/žalostni. Naloga je otrokom povzročala kar nekaj težav, 

še posebej tista, ki je zahtevala, da pokažejo kako izgledajo, ko so žalostni. Nalogo bi 

spremenila tako, da bi žalost nadomestila z veseljem. Kljub temu, da so naloge, ki so od otrok 

zahtevale, da zaznajo kompleksno čustvo, predstavljale težje naloge, pa bi pri sličicah in 

fotografijah dodala več izrazov kompleksnih čustev, saj se tako preko rezultatov vidi razvojna 

stopnja otrok, hkrati pa tovrstne naloge ustvarjajo učno priložnost. 

Tudi pri nalogah drugega sklopa, uporaba emocij, bi dodala več kompleksnih emocij ter 

uporabila raznolika temeljna čustva, saj sta se pogosto pojavila žalost in veselje. Kljub temu, 

da so naloge tega sklopa otrokom predstavljale težave, pa jih ne bi spremenila, saj gre za 

zahtevnejšo raven emocionalnih sposobnosti. Sklop bi spremenila tako, da bi dodala še 

kakšne naloge drugih primerjav na primer, primerjavo emocij in zvoka na posnetku. 

Rezultati nalog pri sklopu razumevanje emocij so pokazali, da so bile izbrane primerne 

naloge. Izbrane naloge so namreč lepo prikazale, na kakšen način otroci v zgodnjem otroštvu 

opisujejo vzroke emocij, primeri kompleksnih emocij pa predstavljali učno situacijo. 

Popolnoma pa bi spremenila nalogi, ki sta se nanašali na intenziteto čustva. Menim, da bi bilo 

ustrezneje, če bi otrokom namesto sličice pokazala video posnetek izražanja določene 

emocije, saj iz sličice niso razbrali intenzitete in so zato v večini na termometru nesigurno 

pokazali na najvišje polje. 

Pri nalogah, ki so se nanašale na področje sposobnosti uravnavanja emocij, bi prav tako 

dodala več primerov kompleksnih emocij ter več primerov nalog, ki se nanašajo na 

uravnavanje čustev pri drugih, saj bi ti naloge pokazale na kateri stopnji emocionalnega 

razvoja otroci so ter ponudile priložnost za učenje. 

 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje, kako so otroci sledili navodilom igre lahko 

povzamem, da otroci, z izjemo dveh manjših skupinic znotraj ene od skupin v vrtcu, otroci 
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niso imeli težav pri sledenju navodil poteka igre oziroma pri sledenju pravilom igre. To, da so 

bila polja igre in kartice označene z  barvami in da so se na kocki namesto številk nahajale 

barve, se je izkazalo kot dobra rešitev za to starostno skupino, saj jim je bilo premikanje po 

igralni površini na ta način olajšano. Občasno pa so se pri nekaterih otrocih pojavljale težave 

pri razumevanju, v katero smer po igralni površini, naj se premikajo. Igra je bila namreč 

oblikovana v obliki polža. Na tem mestu bi bilo ustrezno razmisliti o drugi obliki, ki bi bila 

otrokom jasnejša.  

 

Rezultati so pokazali, da bi bilo pri nekaterih nalogah potrebno preoblikovati navodila, saj so 

imeli otroci težave pri razumevanju tega kar naloga od njih zahteva. Največ težav je otrokom 

povzročala pantomima, kjer v veliki večini niso razumeli navodila. Veliko težav pa so 

otrokom povzročala tudi navodila pri nalogah sposobnosti uporabe emocij (naloge kartic 

številka 1 do 12), kjer sem že med igro, običajno preoblikovala navodilo. In sicer: »Kateri 

barvi je podobna žalost?«, otroci so na ta način veliko bolje razumeli kaj naloga od njih 

pričakuje. Preoblikovanje navodila bi bilo potrebno tudi pri naslednjih nalogah:  

 ZAZNAVANJE EMOCIJ: naloge kartic številka 3,4, 13, 14 

Pri nalogah, ki so otrokom narekovale naj s pomočjo ogledala pokažejo kako 

izgledajo, ko so jezni (kartica 3) oziroma žalostni (kartica 4), bi navodilo 

preoblikovala v Kakšen je tvoj izraz na obrazu, ko si jezen/žalosten? Pri karticah 

številka 13 in 14 pa bi navodilo preoblikovala v: Katero čustvo slišiš na posnetku? 

 RAZUMEVANJE EMOCIJ: nalogi kartic številka 9, 13, kjer bi spremenila celotni 

nalogi 

 URAVNAVANJE EMOCIJ: naloga kartice številka 13, bi navodilo preoblikovala v: 

Ali je strah koristno čustvo? Pri nalogi kartice številka 14 pa bi preoblikovala celotno 

nalogi in izbrala drug primer. 

 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje, kako so se otroci odzvali na igro, lahko zaključim, da 

je bila igra otrokom všeč. Po igri so otroci pogosto prosili, da bi se še igrali, že med igro so 

nekateri povedali, da je le ta zabavna. Da so se med igro zabavali, pa so dokazovali tudi 

odzivi otrok med igro (smeh, komaj so čakali, da pridejo na vrsto, zanimalo jih je, kaj je na 

karticah). Najbolj všeč pa so jim bile naloge risanje emocionalnega izraza na obraz, otroci so 

neprestano spraševali kdaj bodo spet lahko risali. 
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Otroci so razumeli, da morajo počakati na vrsto, ko pa nekdo od otrok v skupini ni poznal 

odgovora oziroma ni znal opraviti naloge, pa so mu na pomoč priskočili še ostali otroci iz 

skupine. 

 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje, s kakšnimi težavami sem se srečevala ob izvedbi 

igre, lahko povzamem, da sem se pri izvedbi, pri določenih nalogah na karticah srečevala s 

težavami, zaradi nerazumevanja navodil. Pri sami izvedbi igre pa ni prihajalo, do večjih težav. 

Občasno je prišlo do tega, da je kdo od otrok odgovoril, čeprav ni bil na vrsti. Težavo pa je 

predstavljalo tudi to, da za enega od dečkov slovenščina ni bila materni jezik, a se je kljub 

temu, ob pomoči drugih otrok, dobro vključil v igro. Ker naloge ni opravljal sam, sem 

njegove rezultate izključila iz analize. Tudi vzgojiteljice so igro z zanimanjem sprejele in pri 

dogovorih o terminu in sami izvedbi preizkusa igre, nisem imela težav.  

 

Pri odgovoru na raziskovalno vprašanje, na kakšen način lahko dopolnim družabno igro, 

lahko povzamem, da je kljub temu, da sem v splošnem zaključila, preizkus igre pokazal, da je 

le ta ustrezen pripomoček za spodbujanje emocionalne inteligentnosti, saj je zastavljena tako, 

da pokriva vsa ključna področja, ki so jih izpostavili vodilni avtorji v znanstvenem 

raziskovanju konstrukta emocionalne inteligentnosti, pa ima le ta tudi nekaj pomanjkljivosti. 

Ena od pomanjkljivosti je, da so se nekatere kartice pojavile manj pogosto in posledično 

rezultatov ne morem posploševati na večino. Kartice sem pred vsako novo igro premešala, 

zato so se ponavljale povsem naključno. Ob ponovnem preizkusu igre gotovo potrebno 

povečati numerus vzorca, s tem bi rešila tudi omenjeno težavo pogostosti pojavljanja kartic. 

Nalog, ki so se izkazale za težje, kot je na primer zaznavanje kompleksnega čustva sramu, 

krivde, ne bi zamenjala. Menim, da so ravno te naloge indikator tega, do kod sega znanje 

otrok o čustvih, hkrati pa predstavljalo te naloge priložnost za učenje. V primeru, ko otroci 

nekega čustva niso poznali, sem jim čustvo razložila s primerom iz vsakdanjega življenja, 

opazila sem, da so mojo razlago uporabljali tudi pri kasnejših nalogah, kar jemljem kot dokaz 

tega, da so bili pri igri zbrani in so se ob igranju učili, kar je tudi namen.  

Glede na to, da se je izkazalo, da so bile otrokom najbolj zabavne aktivnosti risanja, 

poslušanja zvočnih posnetkov, torej naloge, pri katerih je šlo za neko aktivnost in ne le 

podajanje odgovora, bi igro izboljšala tako, da bi dodala več tovrstnih nalog. Podaljšala pa bi 

tudi čas igranja igre, saj nekateri otroci potrebujejo več časa. Pred ponovnim preizkusom bi 

zamenjala sličice, ki so prikazovale žalost, izbrala bi takšne, ki bi čustvo predstavile na manj 
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stereotipen način. Dodala pa bi tudi več fotografij na katerih so ljudje, ki izražajo različna 

čustva. 

 

4 SKLEP 

Namen diplomskega dela je bila izdelava in preizkus družabne igre za spodbujanje 

emocionalne inteligentnosti pri otrocih v zgodnjem otroštvu. Rezultati preizkusa so pokazali, 

da so otroci igro dobro sprejeli in se pri igranju zabavali. Na podlagi rezultatov zaključujem, 

da je tovrstna igra ustrezen pripomoček, ki lahko strokovnim delavcem v vrtcih služi kot 

vodilo tako pri pogovoru o čustvih kot pri spodbujanju emocionalne inteligentnosti. Otroci se 

namreč na drugačen, zanje privlačnejši način, pogovarjajo o čustvih, o načinih izražanja, o 

tem kdaj doživljamo določena čustva, kako nam lahko čustva koristijo v vsakdanjem 

življenju, pri reševanju problemov ter kako jih uravnavamo. Skozi igro se učijo, spoznavajo 

različna čustva, opravljanje različnih nalog pa jih spodbudi, da o čustvih razmišljajo. Ob 

ponovnem preizkusi igre bi vključila tudi otroke stare šest let, saj se je izkazalo, da so bile 

nekatere od nalog pretežke tako za otroke stare štiri kot pet let.  

 

Zagovarjam stališče, da bi se o čustvih morali učiti, tako kot se učimo drugih stvari v 

življenju. V igri, ki sem jo oblikovala, vidim ravno to, priložnost za učenje. Na področju 

spodbujanja emocionalne inteligentnosti vidim priložnost za delovanje socialnih pedagogov. 

Socialni pedagogi se ukvarjajo s področjem čustvenih in vedenjskih težav. Njihovo vlogo 

vidim pri preventivnem delu z otroki, da do tovrstnih težav ne bi prišlo oziroma, da bi jih z 

zgodnjo detekcijo omilili. Raziskave so pokazale, da posamezniki z višje izraženo 

emocionalno inteligentnostjo posvečajo več pozornosti fizičnim in psihičnim procesom, ki so 

povezani z zdravjem ter so uspešnejši pri prepoznavanju in zaznavanju razlogov emocionalnih 

posledic dogodkov (Mayer idr., 2008). Prepoznavanje emocionalnih posledic dogodkov, 

razlogov za določno vedenje, je pogosto šibko področje oseb s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami. Menim, da lahko socialni pedagogi s spodbujanjem emocionalne inteligentnosti, kot 

na primer s pomočjo družabne igre, ki sem jo oblikovala, opolnomočijo posameznike na 

področju čustvovanja in jim s tem omogočajo, da se čustev učijo in tako pridobijo primere 

konstruktivnejših vedenj in uravnavanja svojih čustev. 

  

Emocionalna inteligentnost je razmeroma mlad konstrukt, ki pa je deležen velike pozornosti 

ter ponuja veliko možnosti za nadaljnje raziskave. Glede na rezultate, ki so jih pokazale 
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dosedanje raziskave, ki sem jih omenila v teoretičnem delu diplomskega dela, menim, da bi 

mu morali v vrtcih in šolah namenjati več pozornosti. Pri spodbujanju emocionalne 

inteligentnosti moramo upoštevati značilnosti čustvenega razvoja otrok in aktivnosti 

prilagoditi zmožnostim otrok. Pri oblikovanju aktivnosti za spodbujanje emocionalne 

inteligentnosti moramo dobro poznati emocionalni razvoj in upoštevati zmožnosti otroka na 

določeni stopnji razvoja in le te upoštevati pri oblikovanju aktivnosti, ter postopoma zviševati 

njihovo težavnost. Če otroke naučimo kaj določena čustva pomenijo oziroma kaj osebe 

sporočajo, ko izražajo določeno čustvo, jih opremimo z načini uravnavanja čustev, jim 

pomagamo razumeti vzroke za doživljanje čustev, opozorimo na to, da lahko ljudje v enakih 

situacijah doživljajo različna čustva in podobno, jim lahko s tem omogočimo, da bodo odrasli 

v kompetentne posameznike in s preventivnim delovanjem preprečimo marsikatere težave, ki 

se lahko pojavijo na poti odraščanja.  
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6 PRILOGE 

6.1 PRILOGA 1: Igralna plošča  
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6.2 PRILOGA 2 : Nariši emocionalni izraz na obrazu  

 

 

 

 

 

 

 

  


