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POVZETEK 

V diplomskem delu sem opredelila otrokova čustva, opisala njihove značilnosti in pojasnila 

razumevanje čustev. Predvsem sem se poglobila v čustvo jeze pri otrocih v predšolskem 

obdobju. Kot bodoča vzgojiteljica sem pregledala literaturo, ki opisuje, kako naj vzgojitelji 

pomagamo otroku učinkovito izraziti jezo. 

V empiričnem delu diplomskega dela sem raziskala, v katerih situacijah otroci v vrtcu 

izražajo jezo in na kakšen način, prav tako so me zanimale razlike v izražanju jeze med 

različno starimi otroki in spoloma. Zanimalo me je tudi, kako se na otrokovo izražanje jeze 

odzivajo vzgojitelji in drugi otroci. V raziskavo je bilo vključenih 49 otrok iz različnih 

slovenskih regij, 20 otrok iz prve starostne skupine (do 3. leta) in 29 otrok iz druge starostne 

skupine (od 3. leta do vstopa v šolo), pri čemer je bilo 18 deklet in 31 fantov. 

Otroci so izrazili jezo v 72 primerih. Z raziskavo sem ugotovila, da otroci največkrat izrazijo 

čustvo jeze, kadar jim je odvzet določen predmet. Vsi otroci izrazijo jezo z mimiko in 

telesom, velik delež teh otrok pa tudi z agresivnim vedenjem do drugih otrok.  Razlik v 

izražanju jeze z agresivnim vedenjem med spoloma in med starostnima skupinama nisem 

potrdila za vse oblike agresivnega vedenja. Vzgojitelji so ob jezi otrok najpogosteje 

moralizirali, drugi otroci pa so se največkrat odzvali s sodelovanjem v konfliktu, najmanjkrat 

pa so z doživljanjem jeze sočustvovali. 

Ključne besede: čustva, predšolski otroci, jeza, izražanje čustev, vrtec 
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ABSTRACT 

In my diploma paper, I identified the child's feelings, described their characteristics and 

explained the understanding of their emotions. In particular, I looked into the emotion of 

anger in children of preschool age. As a future educator, I reviewed literature which describes 

how teachers can help children express their anger effectively. 

In the empirical part of the thesis I investigated the situations in which kindergarten children 

express anger and how they do it. I have also been interested in the differences in the 

expression of anger among the children of different ages and sexes. I was also interested in 

how the educators and other children responded to a child’s anger. The study included 49 

children from different Slovenian regions, 20 children from the first age group (up to 3 years) 

and 29 children from other age groups (from 3 years up to school age). Altogether there were 

18 girls and 31 boys. 

Children expressed the emotion of anger in 72 cases. Following my research, I have found 

that most children express the feeling of anger when they are deprived of a particular object. 

All children express anger with various expressions and body language. A large proportion of 

these children also expressed their anger with aggressive behaviour towards other children. I 

have not confirmed any differences in the expression of anger between the sexes and between 

age groups. Educators have most commonly moralized the child and other children usually 

responded with accompanying the conflict. The children were not prone to show sympathy 

when an expression of anger came about. 

Keywords: emotions, preschool children, angry, expressing feelings, kindergarten, 

kindergarten 
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1  UVOD 

 

Otroci v predšolskem obdobju so doma in v vrtcih izpostavljeni številnim novim situacijam. 

Tako starši kot vzgojitelji se sprašujemo, kako reagirati, da pomirimo otroke, da ne zatremo 

njihovih čustev, a jim hkrati postavimo meje in privzgojimo socialne veščine. 

Kot bodoča vzgojiteljica se zavedam pomembnosti razvoja čustev v zgodnjem otroštvu za 

otrokov nadaljnji razvoj čustev, zato se bom v diplomskem delu usmerila v razumevanje 

razvoja čustev predšolskih otrok. Velikokrat se odrasli znajdemo v zadregi, kako se odzvati, 

ko otrok izraža čustva, zlasti tista manj prijetna. Marsikdaj se odzovemo prehitro in premalo 

premišljeno,  kar za otroka pogosto ni najbolje. Pomembno je, da vzgojitelji, ki profesionalno 

delamo s predšolskimi otroki, razumemo otrokova čustva in se znamo nanje učinkovito 

odzvati. Vzgojitelji moramo zato dobro poznati razvoj čustev in značilnosti čustvovanja otrok. 

Ker pa ljudje raje govorimo o pozitivnih čustvih in pozabimo na pomembnost izražanja 

negativnih čustev otrok, bo moje diplomsko delo osredotočeno na negativno čustvo jeze. 

Različni avtorji (npr. Smrtnik Vitulić, 2004) namreč navajajo ugotovitve, da je jeza med 

najbolj pogostimi negativnimi čustvi, ki jih otroci izražajo, in to predvsem takrat, ko menijo, 

da ne zmorejo doseči zanje pomembnega cilja, ker jih nekaj ali nekdo pri tem neupravičeno 

ovira. Vloga vzgojitelja pri otrokovem izražanju čustva je, da otroka umiri, mu prisluhne in 

mu pomaga, da izrazi čustvo jeze na socialno sprejemljiv način. 
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2 ČUSTVA  

 

2.1 OPREDELITEV  ČUSTEV 

 

»Čustva so odziv posameznika na pomembne dražljaje. Čustva odražajo posameznikov 

vrednostni odnos do sebe, drugih ljudi, situacij ali dogodkov. Ker se čustva pojavljajo kot 

odziv na neko zunanje ali notranje dogajanje, je bolje govoriti o čustvenem odzivu ali 

emocionalni reakciji« (Batistič Zorec in Prosen, 2011, str. 33). 

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

ali do samega sebe (Lamovec, 1991). Med čustvovanjem se poleg vedenjskega in fiziološkega 

odziva pojavi tudi zavedanje svojega stanja in vrednotenje tega. Torej so čustva tudi celosten 

odziv našega organizma, pri katerih se pojavljajo znaki fiziološkega vzburjenja, vedenjski 

izrazi in doživljanje ter zavedno ali nezavedno vrednotenje dogajanja (Musek, 2001).  

»Emocije predstavljajo intimni, subjektivni pomen dogodkov v posameznikovem socialnem 

življenju in združujejo motivacijske, kognitivne, adaptacijske in fiziološke procese v 

kompleksno stanje, ki vključuje različne ravni« (Lazarus, 1991, v Kovačev, 2004, str. 18). 

Musek (2005) pravi, da čustva subjektivno doživljamo kot stanja vzburjenja in so bodisi 

pozitivna bodisi negativna. »Posameznik doživlja pozitivna čustva, kadar okoliščine 

prispevajo k doseganju zanj pomembnih ciljev, in negativna, kadar oceni, da so njegovi cilji 

zaradi dogajanja ogroženi (Lazarus, 1991, v Smrtnik Vitulić, 2007 : 11). Čustva imajo tudi 

določeno kognitivno vsebino in so usmerjena k določenemu objektu ali cilju (Musek, 2005).  

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

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

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

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

Čustva so spodbuda k dejavnosti, trenutni načrt za ravnanje v življenju, ki ga zaznavamo kot 

pomembnega. »Izraz emocija (čustvo) ima svoj koren v latinski besedi movere (gibati se); 

pred to besedo stoji predpona e-, ki vključuje pomen gibati se stran in tako napeljuje k 

pomenu, da je težnja k dejavnosti vsebovana v vsaki emociji« (Goleman, 1997, str. 20). 

K. Oatley in J. Jenkins (2002) menita, da je pri opredelitvi čustev pomembno upoštevati: 
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- čustva so pogosto odziv na zavestno ali nezavedno vrednotenje dogajanja kot pomembnega 

za nek pomemben cilj;  

- čustvo doživljamo kot pozitivno, ko cilj dosežemo, in negativno, ko nastopi ovira pri 

doseganju cilja; 

- čustva dajejo prednost tistim smerem delovanja, ki jih posameznik oceni kot 

pomembnejše; 

- čustva doživljamo kot posebno vrsto duševnih stanj, ki jih pogosto spremljajo, ali jim 

sledijo fiziološke spremembe, izrazi, pripravljenost za delovanje ali samo delovanje. 

Vsa čustva imajo svojevrstno prilagoditveno vlogo, saj pripravijo posameznika na optimalen 

odziv v situaciji, ki je zanj pomembna, zato so vsa čustva koristna (Milivojević, 2008). 

Čustva so se v evoluciji verjetno razvila kot pojav, ki pripravlja organizem in ga spodbuja v 

posebnih situacijah, npr. na dvorjenje, boj in beg (Musek in Pečjak, 2001). Imajo svojevrstno 

prilagoditveno vlogo, saj pripravijo posameznika na optimalen odziv v situaciji, ki je zanj 

pomembna, zato so vsa čustva koristna (Milivojević, 2008). Predvsem temeljna čustva imajo 

funkcijo prilagajanja, pomagajo organizmu, da se znajde v različnih okoliščinah (Babšek, 

2009). 

2.2 TEMELJNA IN KOMPLEKSA ČUSTVA 

 

Čustva lahko delimo na enostavna (imenovana tudi osnovna) in kompleksna (Musek in 

Pečjak, 2001). Milivojević (2008) pravi, da je za temeljna čustva značilno, da se v 

individualnem razvoju kažejo že zelo zgodaj, zanje naj bi bili značilni tipični izrazi obraza. 

Temeljna čustva so tudi prirojena (pojavijo se kmalu ob rojstvu), pa tudi univerzalna, saj se 

pojavijo v vseh kulturah (Kompare, Stražišar, Vec, Dogoša, Jaušovec in Curk, 2001). 

Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004) je ugotovil, da obstaja devet različnih temeljnih čustev.  

Temeljna čustva so npr. zanimanje, presenečenje, veselje, žalost, gnus, sram, strah, krivda in 

jeza (Smrtnik Vitulić, 2004). Ameriški psiholog Plutchik (Musek, 2005) v svoji teoriji čustev 

pravi, da je temeljnih čustev osem: veselje, žalost, jeza, strah, sprejemanje, zavračanje (gnus), 

pričakovanje in presenečenje. 

Kompleksna čustva se v primerjavi s temeljnimi pojavijo v razvoju kasneje, po drugem letu 

otrokove starosti (Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 2004). Gre za socialna čustva, ki so 

pomembna za sobivanje z drugimi ljudmi, in izvorno niso pomembna za preživetje ali 
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biološko utemeljene odnose (Smrtnik Vitulić, 2004). Med kompleksna čustva prištevamo 

denimo ponos, sram, krivdo ali zavist (Smrtnik Vitulić, 2004), Milivojević (2008) pa  dodaja 

še ljubosumje, ljubezen in srečo.  

2.3  VIDIKI ALI PODROČJA ČUSTEV 

 

Raziskovalci čustev so opredelili tri njihove temeljne sestavine ali vidike: vrednostni, jakostni 

in aktivnostni (Musek in Pečjak, 2001).   

VREDNOSTNI VIDIK ČUSTEV 

Večina raziskovalcev deli čustva na pozitivna ali prijetna, saj se ljudje, ko jih doživljamo, 

počutimo prijetno, in negativna ali neprijetna, ki v ljudeh vzbujajo neprijetno doživljanje 

(Milivojević, 2008; Musek, 2005). Med prijetna ali pozitivna čustva uvrščamo tista, ki jih 

ljudje doživljajo pri doseganju pomembnih ciljev (Lazarus, 1991). »Zaradi doseženih ciljev in 

delovanja, ki je skladno z osebnimi normami, ljudje pozitivna čustva doživljajo kot prijetna« 

(Smrtnik Vitulić, 2004, str. 11). Med prijetna čustva uvrščamo veselje, srečo, ljubezen in 

ponos (Milivojević, 2008). 

»Negativna čustva zaradi nedoseženih ciljev in delovanja v nasprotju z osebnimi normami 

doživljamo kot neprijetna« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 11). Pojavijo se tudi, kadar se na poti 

do uresničitve pojavijo nevarnosti ali prepreke (Kovačev, 2004). Med negativna ali neprijetna 

čustva uvrščamo strah, jezo, sram, krivdo, ljubosumje, zavist in gnus (Milivojević, 2008).  

Čustva  glede na vrednostni vidik torej opredelimo glede na to, kako se ob njih počutimo: 

prijetno ali neprijetno.  

JAKOSTNI VIDIK ČUSTEV 

Glede na intenzivnost ali jakost doživljanja lahko čustva opredelimo kot močna in šibka. Tako 

močna kot šibka čustva spremljajo različni spremljajoči znaki čustvovanja, ki vključujejo tako 

fiziološke kot vedenjske spremembe (Babšek, 2009). 

Glede na trajnost in jakost lahko razlikujemo med afekti in razpoloženji (Musek in Pečjak, 

2001). Afekti so kratkotrajna, a zelo močna čustvena stanja. Običajno jih spremljajo tudi 

izrazite telesne spremembe. Ob doživljanju afekta se pri posamezniku zmanjša kritičnost in 

razsodnost mišljenja in ravnanja. Primera afekta sta npr. obup ali bes (Kompare idr., 2001).  
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Razpoloženje je po mnenju nekaterih avtorjev (npr. Musek in Pečjak, 2001) šibko in 

dolgotrajno čustveno stanje. Ima nizko intenziteto, vendar vpliva na naše vedenje in 

doživljanje sveta. Razvije se postopno kot »sled« določenega čustva ali situacije in se 

njegovega izvora pogosto ne zavedamo. Razpoloženje tvori čustveno podlago našega 

doživljanja in obnašanja, saj zavira ali spodbuja pojav določenih čustev. V nasprotju z 

drugimi vrstami čustev razpoloženje nima svojega »objekta« (jasno opredeljenega izvora), na 

katerega bi se vezalo (Babšek, 2009).  

AKTIVNOSTNI VIDIK ČUSTEV 

Glede na aktivnostni vidik delimo čustva na vzburjajoča in pomirjajoča. Ob nekaterih čustvih 

(npr. ob jezi, navdušenju ali zaljubljenosti) se naše vznemirjenje in aktivnost povečata, 

medtem ko se ob nekaterih čustvih (npr. ob žalosti) umirimo ter se posledično zmanjša naša 

aktivnost (Musek in Pečjak, 2001). 

 

2.4 RAZUMEVANJE ČUSTEV 

 

Čustva je treba obravnavati skupaj s situacijo, ki je čustva povzročila in glede na 

posameznika, ki čustvo doživlja, saj se ljudje v določenih situacijah različno ali podobno 

odzivamo. Če posameznik doživlja čustvo v določeni situaciji, to pomeni, da je ta situacija 

zanj pomembna (Kovačev, 2004). Za dober odnos med ljudmi se je treba naučiti čustva 

prepoznavati in jih primerno izražati. Prepoznavanje čustev je kompleksen proces, ki 

vključuje znanje in način mišljenja o pomenu čustvenih izrazov (Belšak, 2007). 

Otroci se učijo prepoznavanja čustev, da bi lahko s tem razumeli vedenje drugih ljudi. 

Prepoznavanje čustev je rezultat učenja o pomenu različnih gest, situacij, lastnih čustvenih 

izrazov in drugih značilnosti čustvenega izražanja, ki jih pridobivamo vsakodnevno v raznih 

situacijah (Smrtnik Vitulić, 2004).  

Poleg situacije in vedenjskih izrazov imajo pri prepoznavanju čustev pomembno vlogo: 

kontekst (spol, starost, kulturna pripadnost opazovanca, njegova zgradba telesa in obraza, 

objektivna situacija in namerna dejavnost osebe), čustvena razporeditev izrazov (pristni izrazi 

nastanejo skupaj z besedami, v nasprotju pa zaigrani izrazi nastanejo in izginejo nenadoma v 

nasprotju s pristnimi, neskladnost med kanali sporočanja, nebesedno pronicanje (nekatere dele 
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telesa pronicamo bolje kot druge), nasprotujoči si znaki in glas (ton in vzorec) (Lamovec, 

1991).  

Pomembno je, da poznamo pravila kulturnega izražanja, kajti s tem lažje in uspešnejše 

prepoznavamo čustva ljudi (Kompare idr., 2001). 

Izražanje čustev je skupaj s prepoznavanjem čustev bistveni del neverbalnega socialnega 

sporazumevanja. Nebesedna sporočila so pogosto zanesljivejši vir informacij kot besedna 

(Babšek, 2009). Pri čustveni nebesedni komunikaciji smo pozorni predvsem na izraze obraza, 

gibe oči, smer pogleda, držo telesa, kretnje, glas, nejezikovne zvoke, dotik in vonj, pri 

besednem pa na vsebino sporočil (Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

2.5  URAVNAVANJE ČUSTEV 

 

Uravnavanje čustev je skupni izraz za začasno ali trajno prilagajanje intenzivnosti in 

kakovosti posameznih komponent čustev določeni situaciji ali drugim ljudem (Smrtnik 

Vitulić, 2004).  

Harris (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004) uporablja kot sopomenke za uravnavanje čustev tudi 

izraze: upravljanje s čustvi, reguliranje ali nadzor nad čustvi. Uravnavanje čustev v širšem 

pomenu vključuje dalj časa trajajoče procese (pre)oblikovanja posameznih čustev, ki so 

pogosto dolgotrajnejši od regulacije ali nadzora nad čustvi in se jih ljudje pogosto ne zavedajo 

(Lamovec, 1992, v Smrtnik Vitulić, 2004). Uravnavanje čustev v ožjem pomenu pa 

razumemo kot voljan nadzor nad svojimi čustvenimi procesi, npr. s prikrivanje zunanjih 

izrazov čustev, miselno preusmeritvijo ali vplivom na delovanje telesnih procesov, kar se 

pomensko prekriva z regulacijo, upravljanjem ali nadzorom čustev (Smrtnik Vitulić, 2004). 

T. Lamovec (1992) opisuje tri strategije uravnavanja čustev: 

- kognitivna strategija: posameznik preusmerja svoje misli, prepričuje se, da situacija zanj ni 

pomembna, o negativnih čustvih ne razmišlja; 

- telesno fiziološka strategija: posameznik poskuša umiriti svoje telo; 
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- izrazno vedenjska strategija: posameznik poskuša prikriti izraze svojih čustev pred drugimi 

in tako ob neprijetnih čustvih ohranja kontrolo nad svojim vedenjem. Vsak posameznik ima 

značilen način vedenja, ki mu pomaga pri spoprijemanju z neprijetnimi čustvi. 

V nasprotju s T. Lamovec (1992) Milivojević (2008) navaja, da lahko čustva nadzorujemo na 

dva načina: s kontrolo doživljanja in kontrolo izražanja. Izražanje čustev lahko nadzorujemo s 

prikrivanjem čustev; s predstavljanjem jakosti čustva kot večje ali manjše, kot je v resnici; 

izražanje čustev na način, ki je sprejemljiv za druge; z igranjem čustva, kadar ničesar ne 

doživljamo, pa bi ga morali; s predstavljanjem čustvene reakcije do nekoga kot čustvene 

reakcije do nekoga drugega. Doživljanje čustev nadzorujemo z: zmanjšanjem jakosti 

neželenega čustva, povečanjem jakosti želenega čustva, spreminjanjem neželenega čustva v 

ravnodušnost ali v želeno čustvo. 

Kontrola čustev poteka na zavestni in nezavedni ravni. Kadar se oseba zaveda svojih čustev in 

do njih zavzema odnos, poteka kontrola čustev na zavestni ravni. Takrat oseba načrtno in 

zavestno uporablja psihične procese, da se ubrani pred nezaželenimi čustvi. Na nezavedni 

ravni pa oseba na svoje psihične procese nima vpliva ali nadzora, a jo ti procesi varujejo pred 

socialno nesprejemljivimi čustvi. Oseba se svojih čustev ne zaveda, vendar doživlja posledice 

nezavedne kontrole teh čustev (Milivojević, 2008). 

»Cilj uravnavanja čustev je posameznikova zmožnost, da doživlja različna in različno 

intenzivna čustva in ob tem ohranja svojo prožnost, prilagodljivost in organiziranost vedenja« 

(Siegel, 1991, v Batistič Zorec in Prosen, 2011, str. 37). 

3 RAZVOJ ČUSTEV 

 

Čustveni razvoj poteka postopoma: iz prvotnega, nediferenciranega čustvenega vzburjanja se 

najprej razvijejo enostavna ali osnovna čustva, kot so npr. veselje, žalost, presenečenje, strah, 

jeza, kasneje pa se začnejo razvijati kompleksnejša čustva, kot so npr. sram, krivda, ljubezen, 

ljubosumje (Babšek, 2009). 

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

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

ljudmi v njihovem okolju. Tako se »pravila čustvovanja«, ki vključujejo nenapisana pravila za 
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izražanje določenih čustev, oblikujejo znotraj določenega okolja, družine in širšega 

kulturnega okolja (Batistič Zorec in Prosen, 2011). 

Nekateri avtorji (npr. Lazarus, 1991) ugotavljajo, da lahko o čustvih pri otrocih govorimo 

šele, ko dosežejo določeno stopnjo kognitivnega in motoričnega razvoja, ki sta osnova 

čustvenega razvoja. Čustva naj bi bila psihični pojav, ki poleg telesnih in fizioloških 

sprememb vključuje tudi kognitivne procese (oceno dogajanja in izbiro ustreznega odziva) – 

slednje je v  razvoju mogoče, ko otrok razvije določena spoznanja o sebi in svetu. 

Dojenček že nekaj sekund po rojstvu zajoka in tako ustvari svojo prvo obliko čustvene 

komunikacije (Smrtnik Vitulić, 2004). Že po rojstvu novorojenček z jokom izraža svoje 

neprijetne izkušnje, npr. ko je lačen, ko doživlja bolečino, kadar je »obdan« s preveč dražljaji 

ali je dražljajev premalo. Pri novorojenčkih se v prvih tednih pojavi tudi refleksni nasmešek, 

ki nastane kot spontani odziv med REM fazo, ko otrok živahno sanja. Prav tako se začne 

novorojenček smehljati ob blagih zvokih ali dotikih, po hranjenju, torej v situacijah, ko 

doživlja določeno ugodje (Kompare idr., 2001). 

 

Med tretjim in šestim tednom novorojenčkovega/dojenčkovega razvoja se pojavijo čustva 

ugodja, prav tako pa pri otroku opazimo socialni nasmešek, ki se izrazi v prijetnih interakcijah 

z drugimi ljudmi (npr. odziv na človeški glas, ploskanje z otrokovimi ročicami, smejoč se 

obraz – slednji se najpogosteje izrazi v interakciji s skrbniki) (Zupančič, 2000). Prve socialne 

nasmeške izzovejo tudi dražljaji, kot so guganje ali pihanje dojenčku v obraz (Papalia, Olds in 

Feldman, 2002). Sprva se novorojenček s smehljajem odzove vsem osebam v njegovi bližini, 

po petem do šestem mesecu dojenčkove starosti pa postane smehljaj znak navezanosti na 

znane ljudi. Tedaj se pri otroku razvije sposobnost prepoznavanja obraznih izrazov čustev. 

Otrok je sposoben čustvene navezanosti na eno osebo in takrat se pojavi strah pred neznanimi 

osebami (Kompare idr., 2001). V obdobju, ko se pojavi strah pred neznanimi osebami, se 

pojavi tudi seperacijska anksioznost, ki se kaže kot povečana budnost, zaskrbljenost in 

vznemirjenje otroka po ločitvi od skrbnika/skrbnice, največkrat matere. Ta strah doseže višek 

med 14. in 18. mesecem, okoli tretjega leta pa otrok običajno več ne kaže vznemirjenosti, če 

ga pustimo z neznanimi ljudmi (Kompare idr., 2001).  

 

Med šestim in osmim mesecem se pojavi čustvo jeze, ko otroku preprečimo neko dejanje ali 

kot otrokov odziv na  nedokončano akcijo, npr. ko se žoga, s katero se igra, skotali pod mizo. 

V tem času se pojavi tudi čustvo veselja, ki nastane predvsem kot odziv na pozitivne izkušnje, 
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npr. prihod znane osebe, igranje itd. (Zupančič, 2000). Izard (1991, v Smrtnik Vitulić, 2004) 

predpostavlja, da otrok že v prvih mesecih življenja izraža negativna čustva, tj. jezo, strah in 

žalost. Tako naj bi otrok s čustvenim odzivom skrbnikom sporočal svoje temeljne potrebe. 

Kot ugotavlja H. Smrtnik Vitulić (2004), lahko domnevamo, da dojenčki že zgodaj izražajo 

ugodje ali neugodje, vendar pa ne vemo, ali dejansko izražajo čustva ali le fiziološke in 

vedenjske vzorce. Kriterij, po katerem sklepamo o razlikujočih čustvih pri posamezniku, ni le 

izražanje čustev, ampak izražanje čustev v določenih okoliščinah (Oatley in Jankins, 2002, v 

Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

Med 12. in 18. mesecem otrokove starosti se pojavi zadrega (predhodnik sramu), ki se 

najpogosteje izrazi ob neuspehu otroka pri izvajanju dejavnosti ob prisotnosti pomembnih 

oseb (Zupančič, 1995). Prav tako otrok doživlja ljubosumje v situacijah, ko zazna, da mu 

starši namenjajo manj pozornosti, npr. ob rojstvu sorojenca (Kompare, itd., 2001). 

Kompleksna čustva se pri otrocih začnejo razvijati po letu in pol starosti, ko se otroci 

zavedajo samega sebe v odnosih do drugih. To so čustva, kot so sram, zadrega, krivda, 

zavidanje in ponos. 

 

Že novorojenčki so sposobni posnemati različne preproste čustvene izraze na obrazih drugih 

ljudi. Dojenčki lahko izražajo denimo veselje, strah, jezo in žalost, pri čemer čustvenega 

izražanja še ne zmorejo prikriti (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008).  

Otroci v predšolskem obdobju že znajo ubesediti svoja čustva in prepoznavajo čustva drugih 

ter razumejo, da so čustva povezana s posameznimi izkušnjami in željami (Batisič Zorec in 

Prosen, 2011).  

 

4  ZNAČILNOSTI ČUSTEV PREDŠOLSKIH OTROK 

 

Otrok najprej izraža čustva neposredno, saj še nima sposobnosti nadzora nad svojim 

čustvenim doživljanjem in izražanjem, in zato še ne zna/zmore prikriti svojih čustev. Že zelo 

zgodaj v razvoju se odraža individualnost v čustvenem izražanju otrok. Razlike ob rojstvu v 

izražanju čustev pripisujemo predvsem otrokovemu temperamentu, pozneje pa na izražanje 

čustev vplivajo dejavniki okolja (Zupančič, 1995, v Smrtnik Vitulić, 2004). Dojenčki, ki so 
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bili deležni občutljive skrbi matere, so bolj priljubljeni med vrstniki in izražajo več pozitivnih 

čustev v stiku z njimi kot tisti, ki skrbi matere niso bili deležni (Cugmas, 1998, v Smrtnik 

Vitulić, 2004). 

M. Zupančič (1995) opisuje značilnosti otrokovih čustev glede na čustva odraslih. Otroci 

doživljajo čustva tudi v situacijah, ki so po oceni odraslih manj pomembne ali včasih celo 

banalne. Pogostost otrokovih čustev se z razvojem spreminja, kajti otrok se postopno uči 

zmanjševati čustvene izraze, z razvojem spoznavnih sposobnosti pa se uči odzivati socialno 

bolj sprejemljivo. Otroci hitreje kot odrasli prehajajo iz enega skrajnega intenzivnega 

doživljanja čustev k drugemu. Pri otrocih se z razvojem spreminja tudi moč posameznih 

čustev (ena postanejo intenzivnejša, druga šibkejša). 

Čustveno odzivanje otrok pogojujejo trije dejavniki, in sicer (Horvat in Magajna, 1987):  

- značilnosti otrokovega temperamenta, ki so v veliki meri prirojene;  

- trenutna starost otroka (čustva in odzivanje nanje se z otrokovo starostjo spreminjata); 

- okolje, ki otroku bodisi omogoči zadovoljitev določenih čustvenih potreb oz. mu to 

zadovoljitev preprečuje. 

K. Oatley in J. Jenkins (2002, v Smrtnik Vitulić, 2004) sta prepričani, da so otroci v prvih 

mesecih sposobni prepoznati tista čustva, ki so pomembna za zadovoljevanje njihovih potreb 

in odnosov z drugimi ljudmi. Zato naj bi že kmalu po rojstvu prepoznavali različne oblike 

čustev svojih skrbnikov (npr. po barvi njihovega glasu), ne prepoznajo pa še čustev neznanih 

oseb, saj ti zanje niso tako pomembni. 

»Obdobje od drugega do tretjega leta je čas pomembnega jezikovnega razvoja, ki vključuje 

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

(Smrtnik Vitulić, 2004, str. 44). Od takrat naprej otroci začnejo razmišljati o razlogih za 

čustva in načinih njihovega nadzora. 

V zgodnjem otroštvu so otroci prepričani, da čustvo, ki ga je sprožila določena situacija, traja 

tako dolgo, kot traja situacija. Otroci razlike v doživljanju čustev pripisujejo dejstvu, da se 

ljudje vsakodnevno znajdemo v drugačnih okoliščinah, ki so odločujoče za nastanek 

posameznega čustva. Zato so otroci v zgodnjem otroštvu prepričani, da vsi ljudje, ki se 

znajdejo v podobni situaciji, doživljajo enaka čustva (Smrtnik Vitulić, 2004). 
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Z razvojem otroci lahko govorijo o svojih čustvih in jih vedno bolj razumejo,  zmožnost 

razumevanja svojih čustev pa se razvija vzporedno z zmožnostjo razumevanja čustev pri 

drugih ljudeh (Batistič Zorec in Prosen, 2011).  

Otroci v zgodnjem otroštvu razumejo, da lahko čustva ljudi sprožijo predvsem zunanji 

dejavniki. Ob koncu zgodnjega otroštva so že sposobni našteti vsebine razmišljanja ob 

posameznih čustvih, opisujejo telesno odzivanje in vedenje posameznika ob posameznih 

čustvih. Razumejo, da se ljudje odzovejo na čustva s telesnimi izrazi in dejavnostmi, in ne z 

mišljenjem ter značilnim doživljanjem, da lahko prepoznajo čustva drugih predvsem po 

zunanjih znakih, ki imajo pri vseh ljudeh enak pomen, da se ljudje čustev večinoma zavedajo, 

razen kadar nanje niso pozorni in jih drugi nanje ne opozorijo, da ljudje lahko nadzorujejo 

svoja čustva tako, da zapustijo situacijo, čeprav so hkrati prepričani, da so čustva »odvisna« 

od zunanjih dejavnikov, na katere ljudje nimajo vpliva. Otroci so prepričani, da lahko v 

določeni situaciji doživimo le eno čustvo in ne hkrati dveh različnih (Smrtnik Vitulić, 2004). 

V zgodnjem otroštvu razumevanje čustev temelji na opisnih čustev kot telesnih izrazov (npr. 

ko so ljudje veseli, se smejejo), poimenovanju dejavnosti (npr. od veselja skačejo) in 

navajanju specifičnih situacij ali okoliščin, na katere ljudje ne morejo vplivati (npr. veseli so, 

ko sije sonce) (Banerjee, 1997, v Smrtnik Vitulić, 2004; Harris, 1996, v Smrtnik Vitulić, 

2004). Kompleksnejše razumevanje čustev vključuje razlage čustev kot doživljanja (npr. ko je 

žalostna, se ne počuti prijetno) in mišljenje (npr. kadar jo je strah, ves čas razmišlja, ali ji bo 

nastop uspel) in prepričanje, da so čustva kompleksni proces, odvisen od psiholoških razlik 

med ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Otroci v zgodnjem otroštvu uporabljajo manj kompleksne situacijske, vedenjske in telesne 

razlage čustev, vendar obenem tudi spoznavajo »subjektivno naravo čustev in kompleksnejše 

mentalistične razlage čustev, pri katerih del čustvenih procesov sestavlja tudi mišljenje o 

čustvih« (Saarni, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 88). 

Kasneje v srednjem otroštvu otroci začnejo razumeti, da lahko posamezniki tudi sami 

nadzirajo doživljanje svojih čustev, vendar ne popolnoma (Smrtnik Vitulić, 2003, v Fekonja 

in Kavčič, 2004b). Prav tako otroci v srednjem otroštvu ne prepoznavajo posameznih čustev 

le iz zunanjih vidnih znakov, temveč tudi na osnovi razumevanja psiholoških razlik med 

posamezniki, ki niso prepoznavne navzven (Fekonja in Kavčič, 2004a). Otroci šele 

postopoma dojemajo, da lahko ljudje v isti situaciji sočasno doživljamo različna čustva, da 

smo jih zmožni prekrivati ter da imamo tudi zmožnost kontroliranja čustvenih stanj. 
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»Z otrokovim razvojem narašča tudi razumevanje kompleksnejših čustev. Pri sramu in krivdi 

začnejo upoštevati osebno odgovornost za nastalo situacijo, ki je v posamezniku vzbudila 

določeno čustvo« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 73). 

Otrokova čustva so v primerjavi s čustvi odraslih bolj enostavna za razumevanje, saj jih otroci 

pogosto izražajo brez zadržkov. Nasprotno pa odrasli večkrat ne razumejo otrokovih 

čustvenih »izbruhov« in se posledično zato večkrat na otrokova čustva odzivajo tako, da 

otroka v jezi kaznujejo (Toličič in Smilijanović, 1979).  

 

4.1 ZNAČILNOSTI JEZE V PREDŠOLSKEM OBDOBJU 

 

»Jeza  je ena najmočnejših negativnih čustev, saj ima izredno močan vpliv na socialne odnose 

in na posameznika, ki jo doživlja« (Kovačev, 2004). Jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije, ko 

otrok ugotovi, da prihaja do razhajanja med tem, kaj bi se po njegovem moralo zgoditi, in 

tem, kar se dejansko zgodi (Olthof, Ferguson in Luitenn, 1989). Plutchik (v Musek in Pečjak, 

1996) je jezo opredelil kot čustveno doživljanje ob oviri, Videbeck (2006) pa opisuje jezo kot 

močan neprijeten odziv na zaznano provokacijo (Videbeck, 2006). Jezo doživljamo, ko nekdo 

ali nekaj neupravičeno ogroža naše pomembne želje ali vrednote (Milivojević, 2008). 

Berkowitz (1989, v Kovačev, 2004) je prepričan, da se jeza ne pojavi le v situacijah, ki 

ogrozijo posameznikovo individualno ali socialno identiteto, ampak tudi v situacijah, ki v 

posamezniku nepričakovano vzbudijo nezadovoljstvo.  

»Jeza je čustvo, s katerim posameznik dokazuje dominantnost. Jezi se tisti, ki »želi« 

spremeniti svet v skladu s svojimi željami, vrednotami ali cilji in se počuti dovolj močnega za 

spremembo« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 32). Otroci v zgodnjem otroštvu izražajo jezo 

predvsem zaradi igre, telesnega neugodja in pri nalogah, ki so v nasprotju z njihovo voljo 

(Smrtnik Vitulić, 2004). Otroci lahko doživljajo jezo zato, ker so oni sami naredili nekaj, kar 

onemogoča uresničevanje njihovih pomembnih želja/ciljev (navznoter usmerjena jeza) ali 

zaradi drugih, kadar predstavljajo oviro za doseganje njihovih želja/cilje (navzven usmerjena 

jeza). 

Jeza pri otrocih se razlikuje od jeze pri odraslih, saj otroci ovire na poti do cilja ali izpolnitve 

želja doživljajo v drugačnih situacijah kot odrasli, zato jeze ne izzovejo podobne situacije.  

Otrokova jeza je pogojena s subjektivnim doživljanjem frustracije na poti do pomembnega 
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cilja. Če je čustvo jeze zelo intenzivno in gre za afekt jeze, ga imenujemo bes ali srd 

(Milivojević, 2008). 

Jeza ima lahko tudi pozitiven pomen, saj lahko predstavlja motivacijo za premagovanje ovir 

ali pa otroku pomaga, da se postavi zase (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).  

Pri otrocih velja jeza za najpogostejše čustvo (Kovačev, 2004). Otroci se jezijo, ko jim odrasli 

preprečijo njihove aktivnosti, če ne izpolnjujejo njihovih želja, npr. pri izbiri oblačil,  

navajanju na kahlico, ko so lačni (Smiljanić in Toličič, 1979).  

»Otroka v zgodnjem otroštvu razjezi telesno neugodno počutje, če ni deležen pozornosti, če 

ga skušamo v kakšno dejavnost prisiliti ali ga oviramo v telesni dejavnosti, če se vmešavamo 

v njegovo igro ali če igrača ne deluje« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 63). Jeza se pojavi tudi, 

kadar ni tako, kot si je otrok zamislil, ali se od njega zahteva nekaj, česar ne želi narediti. 

Otrok se takrat lahko odzove na impulziven način, z agresivnostjo ali pa na socialno bolj 

sprejemljiv način, npr. tako, da jezo ubesedi (Fekonja in Kavčič, 2004a). »Izbruhi« socialno 

manj sprejemljive jeze so pri otroku pogosti, a kratkotrajni (Smiljanić in Toličič, 1979). 

»Izražanje jeze pomeni močno zahtevo po spremembi vedenja, ki lahko preide v bes, če drugi 

tega ne upošteva, bes pa lahko preide v fizično nasilje. Cilj nasilja je pri drugemu povzročiti 

strah in bolečino in ga tako »prisiliti«, da spremeni svoje vedenje. Zato vsako izražanje jeze 

implicitno pomeni zastraševanje, implicitno grožnjo s fizičnim nasiljem in demonstracijo 

moči. Tako je jeza povezana s položajem močnejšega« (Milivojević, 2008, str. 355). 

»V pogostosti in intenzivnosti doživljanja jeze obstajajo individualne razlike, ki so odvisne od 

sposobnosti spoprijemanja z neugodnimi situacijami, od potreb, ki so blokirane, ter od 

telesnega in čustvenega stanja otroka« (Smrtnik Vitulić, 2004, str. 63). 

Vzorec jeze se kaže v vseh treh predelih obraza (Lamovec, 1991, str. 290): 

- obrvi so spuščene in stisnjenje skupaj,  

- med obrvmi potekajo navpične gube, 

- spodnja veka je napeta in je lahko dvignjena,  

- zgornja veka je napeta in je lahko spuščena,  

- oči gledajo ostro in imajo izbuljen izraz, 

- usta so lahko tesno stisnjena skupaj z naravnost ali navzdol obrnjenimi kotički ali pa 

so odprta in imajo obliko kot pri kričanju,  
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- nosnice so lahko rahlo razširjene. 

Doživljanje jeze lahko otroci izrazijo z agresivnim vedenjem. Pogostost agresivnega vedenja 

se s starostjo otroka zmanjšuje, saj otroci usvojijo pravila o sprejemljivem vedenju in drugih 

načinih uveljavljanja volje. Do četrtega leta bo otrok skušal »na silo« pridobiti želeni predmet, 

po četrtem letu pa že pogosteje uporablja besedne oblike nasilnega vedenja, kot so zmerjanje, 

zbadanje, dajanje vzdevkov, grožnje in druge. V srednjem otroštvu otroci uporabljajo besedno 

agresivnost, telesno agresivno vedenje, a so zmožni tudi umika. Sčasoma začnejo bolj 

nadzirati čustva jeze, tako da ne škodujejo drugim ali da ne uničijo lastnine. Otrok začne 

uporabljati socialno sprejemljive načine zadovoljevanja potreb in se izogibati dejanj, ki 

pomenijo kršenje moralnih pravil (Smrtnik Vitulić, 2009). 

Milivojević (1999, v Smrtnik Vitulić, 2004, str. 37) pravi, da je »čustvo jeze socialno 

ustrezno, kadar so v realnosti želje, vrednote ali cilji posameznika dejansko ogroženi, če 

intenziteta in trajanje jeze ustrezata stopnji posameznikove dejanske ogroženosti, če je jeza 

izražena proti osebi, ki je dejansko sposobna spremeniti svoje vedenje in če je jeza izražena 

na socialno sprejemljiv način. O »idealni jezi« pa lahko govorimo, kadar je poleg že 

navedenih pogojev, izpolnjen pogoj, da izražanje jeze spremeni vedenje druge osebe.« 

Razlike med spoloma pri izražanju jeze so vidne že od drugega oz. tretjega leta naprej (Puklek 

in Gril, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004). Fantje bolj neposredno – fizično in besedno – izražajo 

jezo,  medtem ko dekleta izražajo jezo bolj posredno, npr. prek dejavnosti (Papalia, Olds in 

Feldman, 2002, v Smrtnik Vitulić, 2004). 

Čeprav se jeza pojavi že med šestim in osmim mesecem dojenčkove starosti (Papalia idr., 

2002), je v tem času manj izrazita, saj po navadi predvsem mame hitro ugodijo otroku, ko se 

denimo jezi, ko mu pade igrača iz rok in mu jo vrnejo. Jeza otroka pa je izrazitejša in 

pogostejša, ko otrok vstopi v vrtec, kjer vzgojiteljičina pozornost ni namenjena le njemu, 

ampak jo mora »deliti« z ostalimi otroki. V vrtcu je situacij, ki sprožijo čustva jeze, 

razmeroma veliko, in prav je, da otroku omogočimo izražanje jeze na način, ki ni škodljiv ne 

zanj in ne za ostale otroke v skupini. 
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5 SPODBUJANJE OTROKOVEGA UČINKOVTEGA IZRAŽANJA 

ČUSTEV OZ. JEZE V VRTCU 

 

Vstop v vrtec otrokom predstavlja prelomnico, kajti do takrat so največ časa preživeli v 

družini, kjer so oblikovali odnos močne čustvene navezanosti na svoje starše oz. skrbnike. Ob 

vključitvi v vrtec se otroci prvič za daljši čas ločijo od znanega, varnega, domačega okolja in 

oseb, na katere so navezani. Vrtec, igralnica, otroci in vzgojitelji so jim neznani in v otrocih 

lahko vzbujajo strah in negotovost (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) 

Za otroke, ki vstopajo v vrtec, je pomembno, da se prilagodijo na nove odnose. Pomembno je, 

da poleg navezanosti na starše razvijejo tudi navezanost na nove osebe – vzgojitelje. Zato je 

pomembno, da otroka postopno uvajamo v vrtec, da se otrok na vzgojitelje lahko počasi in 

postopoma navadi in nanje naveže. Otrok mora torej v vrtcu najti »pomembno osebo«, ki bo 

vsaj do neke mere »nadomeščala« odsotnost staršev v vrtčevskem kontekstu. Zato je 

pomembno, da otrok začuti naklonjenost staršev do vzgojiteljev in njihov pozitiven odnos do 

vrtca (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Nekateri avtorji (npr. Howes, 1990, v Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008) pozitivni 

učinek vrtca na otrokov razvoj vidijo predvsem v razvijanju otrokove socialne 

kompetentnosti, ki je pogojena s kakovostjo vzgojnega dela v vrtcu, npr. s pozitivnimi 

interakcijami med vzgojiteljico in otroki, kakovostjo socialne interakcije med vrstniki in 

vzgojiteljičinim spodbujanjem socialne kompetentnosti otrok. Tako pozitivne kot negativne 

socialne interakcije z vrstniki otrokom omogočajo razvoj socialnih kompetentnosti in 

komunikacijske spretnosti, kot sta dogovarjanje in pogajanje, ter jim omogočajo, da se v 

skupini počutijo bolj sprejete (Marjanovič Umek in Fekonja Peklaj, 2008). 

Kot je bilo predhodno že navedeno, vrtec predstavlja okolje, v katerem otroci pogosto 

doživljajo jezo, saj je situacij, v katerih doživljajo oviranost, razmeroma veliko, npr. v vrtcu 

se otroci igrajo, jemljejo igrače, pridobivajo vzgojiteljičino pozornost idr. (Smrtnik Vitulić, 

2004). »Otroci se o čustvih najintenzivneje učijo ravno v situacijah, v katerih jih tudi sami 

doživljajo in jih izražajo« (Smrtnik Vitulić, 2009, str. 26). Otroci pa lahko tudi posnemajo 

čustvene izraze in čustvene reakcije oseb, ki jih opazujejo – v vrtcu so to 

vzgojiteljice/vzgojitelji. Tako kot odrasli tudi otroci z jezo sporočajo svoje »meje«, kar 

pomeni, da je lahko izražanje jeze zanje tudi zelo koristno, še posebej če so načini izražanja 

jeze socialno sprejemljivi (Smrtnik Vitulić, 2009). 
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»Pri delu z otroki je poleg ozaveščanja pomena doživljanja jeze posebno skrb potrebno 

nameniti predvsem načinom izražanja jeze. Otroke spodbujamo, da se (na)učijo socialno 

sprejemljivih odzivov v situacijah, ko doživljajo »ogroženost«. Jasno jim sporočimo, da 

fizično obračunavanje z drugimi in uničevanje predmetov nista ustrezna načina izražanja jeze 

in jih ne odobravamo« (Smrtnik Vitulić, 2009, str. 27). 

Otroke moramo v konfliktnih situacijah spodbujati k zavedanju njihovih čustev in potreb. 

Postopoma jim pomagamo, da se »spopadejo« s svojimi negativnimi čustvi in se naučijo 

prevzeti odgovornost za svoja dejanja. Otroke spodbujamo, da prepoznajo težave, razmišljajo 

o njih in ubesedijo, kako bi jih rešili na ustrezen način. Otroke spodbujamo k medsebojnemu 

sodelovanju. Vzgojitelj iz razgovora z otroki pogosto razbere, zakaj je konflikt med njimi 

nastal. Ker otroci za nastanek konflikta pogosto obtožujejo drug drugega, se mora vzgojitelj, 

preden kaj ukrene, prepričati, kaj je razlog za nastalo dogajanje. Včasih je bolje, da se 

vzgojitelj ne vmešava v spore, saj bodo otroci mogoče sami našli rešitev za nastali konflikt, 

kar bo lahko pozitivno vplivalo na njihove medsebojne odnose. Ko pa vzgojitelj poseže v 

razreševanje konflikta, naj to naredi tako, da otroke spodbudi, da sami najdejo vzrok spora in 

rešitev zanj. Če otrok namerno škodi drugim in povzroča prepire, ga je treba ustaviti in ga 

naučiti, kako naj na socialno bolj sprejemljiv način uveljavlja svojo voljo (Žnidaršič, 2004). 

Otrok se mora naučiti, da ne more dobiti vsega, kar si želi. Naučiti se mora tolerirati 

frustracijo in sprejeti, da je v nekaterih svojih željah prikrajšan. Otrok se sčasoma nauči, kdaj 

so njegove želje upravičene in kdaj ne (Milivojević, 2008). 

Kadar je otrok prikrajšan v zadovoljevanju svojih želja, se odzove z jezo. Če odrasli zmore 

biti dosleden v svojem odzivanju, ko oceni, da otrokove želje ne morejo biti izpolnjene, 

otroku omogoči učenje socialno primernega odzivanja v omenjenih situacijah (Smrtnik 

Vitulić, 2009). 

H. Smrtnik Vitulić (2009, str. 28) predstavi enega najučinkovitejših načinov, ki ga uporabimo 

takrat, ko se otrok v situaciji, ki je v njem vzbudila jezo, vede nasilno. »Otroka, ki jezo izraža 

z nasiljem, najprej ustavimo, pomirimo in pred njegovim početjem »zaščitimo« prisotne. Z 

otrokom se pogovorimo šele, ko se pomiri. Otroka spodbujamo, da s svojimi besedami opiše 

potek dogajanja in spregovori o tem, kaj je ob tem doživljal in kako je izrazil jezo. Pogovor z 

njim naj ne bo »moraliziranje«, ampak pomoč, da sam razmišlja o svojem vedenju in 

doživljanju. Odrasli tako otroku hkrati jasno sporočimo, da nasilno vedenje ni »pravi« način 

izražanja jeze in ga zato ne dovolimo. Če so v situaciji, v kateri se je otrok vedel nasilno, 
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sodelovali tudi drugi, še njih vprašamo, kaj se je zgodilo in kako so se ob tem počutili. Tudi 

otroka, ki je bil nasilen, vprašamo, kako bi se on počutil, če bi se znašel v podobni situaciji. 

Pogovor sklenemo z dogovorom, kako naj otrok v prihodnje izraža svojo jezo, in sicer na 

način, ki bo socialno sprejemljivejši. Eden izmed najpogostejših in najučinkovitejšihih 

načinov izražanja jeze je ta, da jasno povemo, kaj pričakujemo od drugih oz. česa ne 

dovolimo.« 

Milivojević (2008, str. 372) opisuje načela učinkovitega in socialno sprejemenljivega 

besednega izražanja jeze. Menim, da bi jih lahko uporabili tudi vzgojitelji, ko otroke učimo 

ustreznega odzivanja na doživljanje oz. izražanje jeze: 

- Besedno sporočilo mora biti vedno naslovljeno na vedenje druge osebe, in ne na njeno 

osebnost (načelo behavioralnosti). Predvsem se moramo izogniti žalitvam, s katerimi se 

ožigosa osebnost drugega človeka. 

- Sporočilo mora biti jasno določeno in razumljivo osebi, ki ji je namenjeno (princip 

specifičnosti). 

- Poleg vedenja, ki izzove jezo, je treba označiti tudi tisto vedenje, ki je zaželeno (načelo 

preusmerjanja). 

- Svoje vtise in predpostavke moramo prikazati kot take, ne pa kot dejstva o vedenju druge 

osebe (načelo subjektivnosti). 

- Sporočilo mora biti dovolj močno, da pri drugem izzove minimalno neprijetnost, ki je 

potrebno za spremembo vedenja (načelo minimalnosti). Vedno začnemo z milejšim 

sporočilom, ki ga lahko stopnjujemo, če ni učinka. 

- Sporočilo mora biti izrečeno takoj, ko zaznamo nespremenljivo vedenje, saj je takrat 

najučinkovitejše (načelo pravočasnosti). 

Naloga vzgojiteljev je omogočiti otroku, da se izraža in obenem ga nauči aktivnega 

vključevanja v proces občutenja, izražanja počutja in potreb. Razvoj čustvenega izražanja, 

razumevanja občutkov in samokontrole vedenja se prične v najzgodnejšem obdobju, med 

samim dogajanjem v odnosu do otroka, med učenjem in socializacijo čustvenih reakcij 

(Čačinovič Vogrinčič, 1989). 

Vloga vzgojitelja je pri zagotavljanju kakovostnih interakcij v vrtcu zelo pomembna, tako pri 

spodbujanju odnosov med samimi otroki, med pomočnico in vzgojiteljico ter njima in otroki. 

Zelo je pomembno, da tako vzgojitelji kot starši, ki so v medsebojnih odnosih, skupaj 

(so)ustvarjajo dobro socialno klimo. V vrtcu je treba sodelovati in se prilagajati. Otrokom je 
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treba znati prisluhniti in razumeti, kaj se z njimi dogaja, hkrati pa jih učiti, kako naj se vedejo 

na socialno sprejemljiv način (Čačinovič Vogrinčič, 1989) 

Vzgojitelji poskrbimo, da otrok izrazi svojo jezo s pogovorom, in sicer tako, da ga 

spodbujamo, da izgovori »Jezen sem!«. Ena izmed možnosti, kako otroka še lahko učimo 

izražati jezo, je pogovor z lutko, kjer lahko vzgojitelj v vlogi lutke otroku svetuje, kaj storiti, 

če le-ta ne najde rešitve za svojo jezo. Pomembno je, da poskrbimo, da imajo otroci igro na 

prostem (tek, skakanje, vpitje, plezanje), ki pomaga sproščati napetost, saj je ta lahko dodatni 

razlog za otrokovo sprožanje jeze. Tako vzgojitelji kot starši pa lahko oblikujemo t. i. kotiček 

za jezo, kamor se lahko otrok umakne in na primeren način izrazi svojo jezo. V kotičku naj 

bodo na voljo različni materiali in predmeti, ki pomagajo, da se otroci soočijo in spoprimejo s 

svojim čustvom: predmeti, po katerih lahko otrok tolče (les, vreča za jezo); materiali, ki 

pomirjajo (voda, glina); umetniški material (tempera barvice, flomastri, kolaž, lepilo, papir); 

tarča, v katero lahko mečejo žogice; plišaste igrače, h katerim se lahko stisnejo in jim zaupajo 

težave (Moj Otrok v vrtcu: Priročnik za starše nove generacije malčkov, 2014). 

Kako se na otrokova čustva jeze v vrtcu odzovejo vzgojiteljice in kako ostali otroci, pa me bo 

zanimalo tudi v diplomski raziskavi, ki jo bom predstavila v naslednjem poglavju. 
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6 METODOLOGIJA 

6.1   Opredelitev problema 

 

V zgodnjem otroštvu se poveča število dražljajev/situacij, ki v otrocih vzbudijo posamezna 

čustva, med katerimi je tudi jeza. Situacije, v katerih otroci doživljajo in izražajo jezo, so 

različne, npr. če jim kdo vzame igračko, če se kdo vmešava v njihovo igro ali se od njih 

zahteva nekaj, česar ne želijo storiti (Smrtnik Vitulić, 2009). Mnogo predšolskih otrok je 

vključenih v vrtec, kjer se znajdejo v številnih situacijah, ki v njih vzbudijo jezo. V diplomski 

nalogi bom raziskala, v katerih situacijah otroci v vrtcu izražajo jezo in na kakšen način, prav 

tako pa me bodo zanimale razlike med različno starimi otroki in spoloma v izražanju jeze. 

Zanimalo me bo tudi, kako se na otrokovo izražanje jeze odzivajo vzgojitelji in drugi otroci. 

 

6.2 Cilji diplomskega dela: 

 

V diplomskem delu  sem si zastavila naslednje cilje: 

- prepoznati situacije, v katerih otroci v vrtcu izražajo jezo; 

- prepoznati načine izražanja jeze pri otrocih v vrtcu; 

- ugotoviti, kako se na otrokovo izražanje jeze odzivajo vzgojitelji in drugi otroci v 

vrtcu; 

- ugotoviti, ali se mlajši in starejši otroci v vrtcu razlikujejo v izražanju jeze; 

- ugotoviti, ali se deklice in fantje v vrtcu razlikujejo v izražanju jeze. 

 

6.3 Raziskovalna vprašanja in hipotezi 

 

Raziskovalna vprašanja, ki sem si jih zastavila v diplomskem delu, so: 

- V katerih situacijah otroci v vrtcu izražajo jezo? 

- Kako otroci v vrtcu izražajo jezo? 

- Kako se na jezo otrok v vrtcu odzivajo vzgojitelji? 

- Kako se na jezo otrok v vrtcu odzivajo drugi otroci? 
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Hipotezi, ki sem si jih zastavila v diplomskem delu, sta: 

H1: Dečki v primerjavi z deklicami pogosteje izražajo jezo z agresivnim vedenjem. 

H2: Otroci prve (mlajše) starostne skupine (do tretjega leta starosti) pogosteje jezo izrazijo z 

agresivnim vedenjem kot otroci druge (starejše) starostne skupine (od tretjega leta starosti do 

vstopa v šolo). 

6.4 Vzorec 

 

V vzorec je vključenih 49 otrok, ki so obiskovali vrtce v različnih slovenskih regijah. Med 

opazovanimi otroki je 18 deklet in 31 fantov, med njimi 20 otrok v prvem starostnem obdobju 

(stari od 14 mesecev do 3. let in 4 mesecev) in 29 otrok v drugem starostnem obdobju (stari 

od 3. leta in 5 mesecev in do 5. let in 8 mesecev).  

6.5 Pripomoček 

 

V diplomskem delu sem uporabila del podatkov, ki so bili pridobljeni v širši raziskavi o 

opazovanju otrokovih čustev v vrtcu (avtoric Prosen in Smrtnik Vitulić). Glede na vnaprej 

pripravljeno opazovalno shemo so študentke predšolske vzgoje eno dopoldne opazovale vsa 

čustva, ki jih je izražal eden izmed otrok, ki so ga izbrali za natančnejša opazovanja. Shema 

vključuje opis situacije, ki je sprožila čustvo, oceno intenzitete in opis telesnih izrazov ob 

izražanju čustva, vedenje otroka ob čustvu, moč doživljanja čustva, ustreznost čustva v 

situaciji in opis odziva vzgojitelja ter otrok na čustva otroka. Med vsemi čustvi sem za 

podrobnejšo analizo v diplomskem delu izbrala jezo.  

6.6 Postopek zbiranja podatkov 

 

Z mentorico in somentorico ter študentko smo skupaj analizirale čustvo jeze pri otrocih v 

vrtcu, in sicer na osnovi že zbranih podatkov, pridobljenih z opazovanji otrok v vrtcu 

(anonimno opazovanje študentk predšolske vzgoje med prakso).  
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6.7 Postopki obdelave podatkov 

 

Najprej smo skupaj z mentorico in somentorico ter študentko Ano Rogelj skupaj analizirale 

podatke iz opazovalnih listov, ki smo jih s študentko vnesle v programsko orodje SPSS, ki ga 

bom uporabila za statistično obdelavo podatkov. Te bom prikazala z izračuni odstotkov in 

grafičnimi prikazi. Razlike v izražanju jeze z agresivnim vedenjem med starostnima 

skupinama ter spoloma bom preverjala s primerjavo dobljenih deležev med skupinami. 

 

 

7 REZULTATI IN INTERPRETACIJE 

 

Rezultate bom prikazala znotraj vsebinskih podpoglavij, ki izhajajo iz raziskovalnih vprašanj 

in hipotez. Opisala bom: (1) v katerih situacijah otroci v vrtcu izražajo jezo, (2) kako otroci v 

vrtcu izražajo jezo, pri čemer me je zanimala tudi primerjava izražanja jeze med mlajšo in 

starejšo starostno skupino ter med deklicami in dečki, (3) kako se na jezo otrok v vrtcu 

odzivajo vzgojitelji, (4) kako se na jezo otrok v vrtcu odzivajo drugi otroci in (5) kako deklice 

in dečki izražajo jezo. Dobljene rezultate bom sproti interpretirala. 

7.1 Situacije, v katerih otroci v vrtcu izražajo jezo 

 

Zanimalo me je, v katerih situacijah v vrtcu otroci izražajo čustvo jeze. Situacije, ki so v 

otrocih sprožile jezo, smo razdelile v sedem širših skupin, in sicer na: 1. izražanje telesno 

agresivnega vedenja s strani drugega otrok (npr. otroka je drugi otrok udaril), 2. odvzem 

predmeta (npr. otrok drugemu otroku izpuli igračo iz rok), 3. prekinitev dejavnosti (npr. 

vzgojiteljica pokliče otroke k zajtrku in želi, da otroci pospravijo igrače), 4. otrok nečesa ne 

dobi (npr. otrok ne dobi želene punčke za igro), 5. neuspeh otroka (npr. otroku se podre stolp, 

preden ga dokonča), 6. neupoštevanost oz. nevključenost otroka (npr. želi se igrati z otroki, 

vendar ga ti ne sprejmejo medse) 7. vzgojiteljica otroka kaznuje (npr. vzgojiteljica otroka 

okrega in pošlje sedet k mizi).  
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Graf 1: Situacije, v katerih so otroci v vrtcu izražali jezo 

Jeza je bila v opazovanih situacijah v vrtcu izražena v 72 primerih kot drugo najbolj izraženo 

čustvo (največkrat je bilo izraženo veselje, f: 169). Iz Grafa 1 je razvidno, da so otroci jezo v 

vrtcu najpogosteje (35 %) izražali, ko jim je bil odvzet določen predmet, po pogostosti so  

sledile situacije, ko so bili otroci prekinjeni v svoji dejavnosti (15 %) ali niso dobili želenega 

predmeta (15 %), ob telesni agresivnosti drugih otrok nad njimi (11 %), ko jim kaj ni uspelo 

(10 %), ko jih drugi niso upoštevali ali vključili v dejavnost (8 %) in ko jih je vzgojiteljica 

kaznovala (6 %). 

Podobno kot kažejo rezultati diplomske raziskave, tudi H. Smrtnik Vitulić (2004, str. 63) 

našteje situacije, ki v otroku v zgodnjem otroštvu vzbudijo jezo: »Otroka v zgodnjem otroštvu 

razjezi telesno neugodno počutje, če ni deležen pozornosti, če ga skušamo v kakšno dejavnost 

prisiliti ali ga oviramo v telesni dejavnosti, če se vmešavamo v njegovo igro ali če igrače ne 

delujejo.« Izsledki naše raziskave izkazujejo, da se situacije v vrtcu, v katerih so otroci izrazili 

jezo, delno razlikujejo od situacij v teoriji. Razhajanje bi pripisala temu, da so jezo sprožale 

situacije v vrtcu, ne pa v različnih življenjskih situacijah, kot je to predvidoma zajeto v 

izpostavljenem viru.  
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7.2 Načini otrokovega izražanja jeze in razlike v izražanju jeze med starostnima 

skupinama ter spoloma 

 

V diplomski raziskavi me je zanimalo tudi, kako otroci izražajo čustvo jeze. Glede na 

pridobljene rezultate sem načine izražanja jeze razdelila v enajst širših skupin, in sicer: 1. z 

mimiko (npr. obrne usta navzdol), 2. s telesom (npr. zamahne z roko), 3. z glasom (otroku se 

trese glas, ko govori), 4. z agresivnim vedenjem do drugih otrok (otrok spotakne drugega 

otroka), 5. z agresivnim vedenjem do predmeta (otrok udari s pestjo v mizo), 6. z besedno 

agresivnim vedenjem (npr. otrok kriči na drugega otroka, naj se odmakne z njegovega stola), 

7. z odvzemom predmeta nazaj (npr. otrok izpuli glavnik drugemu otroku), 8. z nemirom (npr. 

otrok hodi po igralnici), 9. z umikom (npr. otrok se usede na stol in ne želi z nikomer 

govoriti), 10. z jokom (npr. otroku tečejo solze po licu), 11. z gledanjem vzgojitelja (npr. 

otrok pogleduje k vzgojiteljici, da bi videl, ali ga je opazila). Pri opazovanju so vsi študentje 

opazili, da vsi opazovani otroci izražajo jezo z mimiko (npr. nagubajo čelo, obračajo usta 

navzdol, nagubajo obrvi) in s telesom (npr. napnejo telo, mahajo z rokami, se stresajo), zato v 

grafu omenjena podatka nisem dodatno prikazala (veljajo v 100 % primerov).  

 

 

Graf 2: Načini izražanja jeze otrok v vrtcu 
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Iz Grafa 2 je razvidno, da poleg splošnega izražanja jeze z mimiko in s telesom največji delež, 

tj. 26 % otrok, jezo izrazi v obliki agresivnega vedenja do otrok, 17 % pa tako, da predmet, ki 

mu ga je drugi otrok vzel, vzame nazaj. Po pogostosti pojavnosti omenjenemu načinu sledi 

izražanje jeze z glasom (15 %) in jokom (10 %), izražanje jeze z nemirom (8 %), agresivnim 

vedenjem do predmeta (7 %), gledanjem vzgojitelja (7 %).  Manjši delež otrok izraža jezo z 

besedno agresivnim vedenjem (6 %), najmanj pa z umikom iz situacije (4 %). Glede na 

rezultate sklepam, da otroci v vrtcu vedno izražajo jezo z mimiko in telesom, nato pa se način 

izražanja razlikuje, in sicer prevladuje agresivno vedenje do otrok, najmanj otrok pa se 

umakne iz situacije. 

Musek in Pečjak (2001) pravita, da se čustva ne izražajo samo z obrazno mimiko, temveč tudi 

s kretnjami, držo telesa in v glasovnih spremembah, kar se je pokazalo tudi pri otrocih, ki so 

bili vključeni v diplomsko raziskavo.  

V diplomski raziskavi prevladuje izražanje jeze v obliki agresivnega vedenja do otrok, ravno 

tako je zabeleženo besedno agresivno vedenje in agresivno vedenje do predmeta.  

»Agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže z gospodovalnostjo, napadalnimi besedami 

ali dejanji proti drugimi ljudmi« (Pačnik, 1989, v Klančar, 2012). »Agresivnost je vsaka 

reakcija (fizična ali verbalna), izvedena z namenom, da se nekomu drugemu prizadene škoda 

ali poškodba kakršnekoli vrste, ne glede na to, če namera ni bila do konca realizirana« (Žužul, 

1989: 51). Milivojević (2008) opisuje, da otrok občuti nesocializirano jezo, ko oceni, da je 

fizično močnejši od tistega, ki ogroža izpolnitev njegove potrebe ali želje. Kavčič in Fekonja 

(2004, v Klančar, 2012) pravita, da pri malčkih opazimo večinoma instrumentalno 

agresivnost, katere namen je pridobiti predmet, privilegij ali prostor, ki se do petega leta 

največkrat pojavi med socialno igro.  

 

Primerjava izražanja jeze v vrtcu med otroki iz mlajše in starejše starostne skupine 

H. Smrtnik Vitulić (2009) ugotavlja, da se otroci na doživljanje jeze lahko odzovejo z 

agresivnim vedenjem, pogostost omenjenega vedenja pa se s starostjo otroka zmanjšuje. Do 

četrtega leta bo otrok skušal »na silo« pridobiti želeni predmet, po četrtem letu pa že 

pogosteje uporablja besedne oblike nasilnega vedenja, kot so zmerjanje, zbadanje, dajanje 

vzdevkov, grožnje ipd. Glede na omenjeno me je v diplomski raziskavi zanimalo, ali jezo z 

agresivnim vedenjem pogosteje izražajo otroci iz mlajše starostne skupine (do tretjega leta) ali 
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otroci iz starejše starostne skupine (od tretjega leta do vstopa v šolo).  Ker je bila jeza v vseh 

primerih (100 %) v obeh starostnih skupinah izražena tako z mimiko kot s telesom, ju nisem 

posebej prikazala v grafu.  

 

Graf 3: Primerjava izražanja čustev v prvi in drugi starostni skupini 

Iz Grafa 3 je razvidno, da je v prvi starostni skupini največ otrok (29 %) izražalo jezo z 

agresivnim vedenjem do drugih otrok, temu sledi izražanje jeze z jokom (21 %) in izražanje 

jeze tako, da predmet, ki mu ga je drugi otrok odvzel, otrok vzame nazaj (18 %). Jezo je z 

glasom izrazilo 13 % otrok, z agresivnim vedenjem do predmeta in nemirom 7 %, najmanj 

otrok (4%) pa je ob jezi pogledalo vzgojitelja. Nihče v prvi starostni skupini se ni umaknil in 

jeze izrazil z besedno agresivnim vedenjem. Rezultati nakazujejo, da se mlajši otroci na jezo 

še niso zmožni odzvati tako, da bi se umakniti iz situacije, ki je sprožila čustvo jeze v njih, 

prav tako pa otroci zaradi manj razvitih komunikacijskih spretnosti jeze še niso sposobni 

pogosto ubesediti. 

V drugi starostni skupini je največ otrok (23 %) izražalo jezo z agresivnim vedenjem do 

drugih otrok, nato enako število otrok izraža jezo z odvzemom predmeta in glasom (14 %). 

Enak delež otrok (10%) jezo izraža z besedno agresivnim vedenjem in jokom. Nekaj otrok 

(9%) ob jezi pogleda vzgojitelja, z nemirom izraža jezo 7 % otrok, z umikom in z agresivnim 

vedenjem do predmeta pa 6 % otrok.  
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V obeh starostnih skupinah največ otrok izraža jezo z agresivnim vedenjem do drugih otrok, v 

prvi starostni skupini 29 %, v drugi pa 23 %. V prvi starostni skupini nato sledi izražanje jeze 

z jokom (21 %) in nato z odvzemom predmeta nazaj (18 %), v drugi starostni skupini pa na 

drugem mestu izražajo jezo z odvzemom predmeta in glasom (14 %), v prvi starostni skupini 

pa le en odstotek manj otrok izraža jezo z glasom (13 %). Jezo je izrazilo z agresivnim 

vedenjem do predmeta in nemirom 7 %, najmanj otrok (4 %) pa je jezo izražalo z gledanjem 

vzgojitelja. 

Glede na pridobljene rezultate je največja razlika v izražanju jeze med prvo in drugo starostno 

skupino v tem, da v drugi starostni skupini otroci izražajo jezo tudi z besedno agresivnim 

vedenjem (10%) in z umikom (6%), česar ni bilo v prvi starostni skupini. Mlajši otroci 

pogosto želijo pridobiti želeni predmet s telesno agresivnostjo, starejši pa z besedno 

agresivnostjo (zbadanje, zmerjanje, grožnje) (Papalia, idr., 2002). Kot pravi H. Smrtnik 

Vitulić (2007), je za uravnavanje čustev pomembna sposobnost uporabe jezika. V prvi 

starostni skupini veliko več otrok izrazi čustvo jeze (21%) z jokom, bistveno manj pa v drugi 

starostni skupini (10%), kar je razvojno pričakovano, saj najmlajši otroci nimajo razvitih 

komunikacijskih sposobnosti, jok pa je eden od načinov neverbalne komunikacije, neposreden 

način izražanja čustev zunanjemu svetu. V drugi starostni skupini je 9 % otrok pri izražanju 

jeze pogledalo vzgojitelja, v prvi le 4 %. 

Papalia, Olds in Feldman (2002, v Smrtnik Vitulić, 2007) ugotavljajo, da bodo otroci do 

četrtega leta starosti s telesno agresivnostjo skušali pridobiti želeni predmet, po četrtem letu 

starosti pa bodo pogosteje uporabljali besedno obliko agresivnosti, kot so zmerjanje, 

zbadanje, grožnje in drugo. S starostjo se odzivi na telesno agresivnost zmanjšujejo, saj otroci 

ponotranjajo pravila o sprejemljivem vedenju.  

Hipoteza 2 v diplomskem delu je bila, da otroci prve (mlajše) starostne skupine pogosteje jezo 

izrazijo z agresivnim vedenjem kot otroci druge (starejše) starostne skupine. Glede na 

pridobljene rezultate ne sprejmem hipoteze, saj je v prvi starostni skupini v primerjavi z drugo 

starostno skupino jeza manjkrat izražena z besedno agresivnostjo oz. bi jo lahko sprejeli za 

agresivno vedenje do drugih otrok in agresivnim vedenjem do predmeta.   
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Primerjava izražanja jeze med deklicami in dečki v vrtcu 

 

Graf 4: Primerjava izražanja jeze med deklicami in dečki 

Primerjala sem tudi način izražanja jeze med deklicami in dečki. Deklice so največkrat 

izrazile jezo z agresivnim vedenjem do drugih otrok (30 %), nato sledi izražanje jeze z 

odvzemom predmeta (20 %) in jokom (20 %) ter gledanjem vzgojitelja (13 %). Enak delež 

deklic (7 %) je izrazil jezo tudi z agresivnim vedenjem do predmeta in besedno agresivnim 

vedenjem. Zelo majhen delež deklic (3 %) je izrazil jezo z umikom, nobena od deklic pa ni 

izrazila jeze z nemirom. Dečki so največkrat izrazili jezo z agresivnim vedenjem do drugih 

(24 %), nato sledi izražanje jeze z odvzemom predmeta (19 %),  nemirom (17 %) in jokom 

(12 %). Z agresivnim vedenjem do predmeta je jezo izrazilo 10 % dečkov, enak delež dečkov 

(7 %) pa z besedno agresivnim vedenjem in gledanjem vzgojitelja. Najmanj dečkov je izrazilo 

jezo z umikom (5 %). 

Glede na pridobljene rezultate so tako deklice kot dečki največkrat izrazili jezo z agresivnim 

vedenjem do drugih otrok, deklice v 30 % situacij, dečki v 24 %. Nato so dekleta največkrat 

izrazile jezo z odvzemom predmeta 20 % (fantje v 19 %) in jokom 20 % (fantje 12 %) 

Deklice so izrazile jezo tudi z gledanjem vzgojitelja (13 %). Nekaj deklic je kazalo jezo tudi z 

agresivnim vedenjem do predmeta (7 %, dečki 10 %) in besedno agresivnim vedenjem (7 %, 

dečki ravno tako v 7 %), le nekaj deklic z umikom (3 %, dečki 5 %), nobena od deklic pa ni 
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izrazila jeze z nemirom ( 17 % dečkov). Glede na način izražanja jeze je največja razlika med 

spoloma prikazala pri izražanju jeze v obliki nemira (deklice 0 %, dečki 17 %), najmanjša pa 

pri besedno agresivnem vedenju (tako deklice kot dečki 7 %).  

V diplomskem delu sem si postavila tudi hipotezo, da dečki v primerjavi z deklicami 

pogosteje izražajo jezo z agresivnim vedenjem, ki pa jo zavračam, kajti na podlagi 

pridobljenih rezultatov lahko sklenemo, da je bilo pri obeh spolih opaziti tako agresivno 

vedenje do drugih otrok (24 % dečkov in 30 % deklic) kot besedno agresivno vedenje (7 % 

deklic in ravno tolikšen delež fantov), lahko pa bi jo sprejmem le za agresivno vedenje do 

predmeta (10 % dečkov in 7 % deklic). Glede na rezultate se deklice nekoliko agresivnejše 

vedejo do drugih otrok, dečki pa se nekoliko agresivnejše vedejo do predmetov, enako 

pogosto kot do slednjih pa izražajo jezo tudi z besedno agresivnim vedenjem. 

Stereotipno naj bi veljalo, da naj bi bila jeza značilnejša za moško družbo, vendar, kot pravi 

Milivojević (2008), se tradicionalne vloge med spoloma v izražanju jeze zmanjšujejo. V 

literaturi pa sem zasledila, da je način izražanja jeze različen med spoloma že od drugega oz. 

tretjega leta (Puklek in Grill, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2004). Dečki so pri izražanju jeze bolj 

odkrito agresivni, fizično ali besedno, dekleta pa izražajo jezo prikrito, s posredno ali 

psihološko agresivnim vedenjem (Papalia, idr., 2002 v Smrtnik Vitulić, 2004). Glede na 

pridobljene rezultate se način izražanja jeze med deklicami in dečki ne sklada s teorijo, saj je 

tako pri dečkih kot deklicah največkrat jeza izražena z agresivnim vedenjem do drugih otrok, 

v opazovanih situacijah je še celo pri deklicah 6 % več (30 %, dečki 24 %). 

 

7.3 Vzgojiteljevo odzivanje na jezo otrok v vrtcu 

 

V raziskavi so me zanimali tudi vzgojiteljičini oz. vzgojiteljevi odzivi na jezo otrok v vrtcu. 

Rezultate vzgojiteljevih odzivov na jezo otrok v vrtcu bom prikazala v grafu. Glede na 

pridobljene rezultate sem vzgojiteljevo odzivanje na jezo otrok razdelila v 11 skupin, in sicer: 

1.  spodbuja (npr. vzgojiteljica otroka spodbuja, da pove, zakaj je jezen na drugega otroka ), 2. 

tolaži (npr. vzgojiteljica vidi, da fantek joka, ker so mu vzeli igračo in ga vzame v naročje ), 3. 

pomaga (npr. fantek išče pravi del sestavljanke in se jezi, vzgojiteljica mu ga poišče), 4. se 

pogovori z otrokom (npr. vzgojiteljica pove otrokoma, kaj sta storila narobe), 5. opozori in 

preusmeri pozornost (npr. vzgojiteljica vidi, da se deklica jezi na drugo deklico, ker si želi 
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imeti glavnik, zato jo opozori, naj počaka, da ga druga deklica odloži iz rok in naj pogleda v 

kotičku, če je še kakšen glavnik), 6. opazuje (npr. vzgojiteljica le opazuje, ko se deklica 

zadere na fantka, ki ji je stopil na nogo), 7. kaznuje (npr. vzgojiteljica pošlje otroka sedet in 

mu pri zajtrku kot zadnjemu ponudi hrano), 8. moralizira (npr. naj se gre igrat z otroki in naj 

ne cvili, ker želi mamo), 9. ne sprejema otrokovih čustev (npr. vzgojiteljica reče dečku, naj se 

ne razburja), 10. se ne odziva na otrokova čustva (npr. vzgojiteljica vidi, da se deklica joka, 

ker jo je druga deklica odrinila, a se ne odzove), 11. ne opazi otrokovih čustev (npr. deklica 

vzame fantku medvedka iz rok in fantek začne jokati, a vzgojiteljica tega ne opazi). 

 

Graf 5: Način vzgojiteljičinega odzivanja na otrokova čustva jeze 

Pridobljeni rezultati so me negativno presenetili, kajti največ vzgojiteljev (29 %) moralizira, 

kako naj bi se otrok obnašal (npr. vzgojiteljica reče dečku, naj se gre igrat z otroki in naj ne 

cvili, ker želi mamo), razmeroma velik delež vzgojiteljev (16 %)  pa otroke tudi kaznuje, če 

izrazijo čustvo jeze. Kar 13 % vzgojiteljev se ni odzivalo na otrokovo jezo, kar pomeni, da so 

videli, kaj se dogaja, a niso bili pozorni na dogajanje. Enak delež (13 %) vzgojiteljic se je o 

jezi pogovoril z otroki, a žal študentke niso opisale njihovega pogovora, da bi vedeli, ali so 

otroke spraševale, kaj doživljajo oz. kako je potekal pogovor. Veliko vzgojiteljev se poslužuje 

tudi metode opozorila in preusmerjanja pozornosti iz situacije, ki v otroku vzbudi jezo, na 

nekaj drugega, kar ni najbolj priporočljivo, saj vzgojitelj s tem pokaže, da otrokove jeze ne 

sprejema. Vendar pa vzgojitelji, ki delajo z najmlajšimi otroki, najlažje umirijo otroka ob 

doživljanju čustva jeze s preusmerjanjem pozornosti.  
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Kot vzgojitelji moramo pomagati otroku, da čustva primerno izrazi, ne pa ga prepričevati, da 

čustev ne doživlja ali da bi moral doživljati kakšno drugo čustvo. Vzgojitelji lahko otroku 

pomagamo primerno izraziti svoja čustva tako, da ga spodbujamo k uporabi različnih 

(socialno sprejemljivih) načinov spoprijemanja z njimi. Pomembno je tudi, da otroka 

spodbujamo k zavzemanju perspektive drugega (empatije), tako da poskuša razumeti, kako 

drugi zaznava in doživlja nastalo situacijo. Pri tem je pomembno upoštevati otrokove razvojne 

zmožnosti, saj se možnost empatije razvije postopoma skozi več faz. Pri doživljanju jeze 

moramo počakati, da se intenziteta čustev zmanjša, pri čemer otroku lahko pomagamo s 

tehnikami umirjenja in preusmerjanja, šele nato pa začnemo pogovor z njim. Pomembno je, 

da ne merimo moči z jeznim otrokom, ampak ohranimo spoštovanje njegovih meja in 

razumevanje za njegov položaj. Pravila naj bodo jasno postavljena in vedno znova ponovljena 

in upoštevana (Batistič Zorec in Prosen, 2011: 38). 

Vzgojitelj naj poseže v situacijo takrat, ko je zaradi konflikta ogrožena otrokova varnost, tako 

psihična kot fizična. To naj naredi z nedvoumnim sporočilom, naj otrok preneha z 

neustreznim izražanjem jeze ali otroka umakne iz situacije. Če konfliktna situacija za otroke 

ni ogrožajoča, naj vzgojitelj otroke spodbudi, da otroci sami z dogovorom pridejo do rešitve 

(Kroflič, 1997). 

Kot svetuje H. Smrtnik Vitulić (2004), bi se vzgojitelji morali pogovoriti z otrokom, ko se ta 

povsem čustveno umiri, vendar naj bo ta pogovor vsebinsko in časovno čim bližje dogodku, 

ki je v otroku sprožil jezo. Pogovor naj ne bo moraliziranje otroku, ampak poskus 

razumevanja njegovega doživljanja jeze in odzivanja v konkretni situaciji. Otroka moramo s 

pogovorom spodbujati, da razmišlja o sebi in situaciji, ki je sprožila jezo. Vzgojitelji mu 

moramo povedati, da razumemo in sprejemamo njegova čustva, vendar ga usmerimo, da bo 

razmišljal o posledicah agresivnega vedenja. Poleg tega se z otrokom jasno in konkretno 

dogovorimo, kako bo naslednjič ravnal v podobni situaciji. 

7.4 Kako se na jezo otrok v vrtcu odzivajo drugi otroci? 

 

Ker je v vrtcu veliko otrok, me je zanimalo, kako se ostali otroci odzovejo na otrokovo čustvo 

jeze. Glede na opazovanje otrok sem odzive drugih otrok razdelila v naslednje skupine, in 

sicer: 1. sočustvovanje, 2. tolažba, 3. opazovanje, 4. sodelovanje v konfliktu, 5. opozorijo na 

konflikt, 6. se opravičijo, 7. ne popustijo v konfliktu, 8. jokajo in krivijo drugega otroka, 9. se 

odmaknejo, 10. se ne odzovejo, 11. ne opazijo konflikta. Rezultate bom predstavila v Grafu 6. 
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Graf 6: Odzivanje drugih otrok na čustvo jeze 

Glede na rezultate se največ otrok (31 %) odzove na otrokovo čustvo jeze tako, da sodelujejo 

v konfliktu, npr. ko dečku vzamejo igračo in jo vleče nazaj, mu pomagata dva dečka. Veliko 

otrok (13 %) konflikta ne opazi, 12 % otrok pa ne popusti v konfliktu, 10 % otrok se ne 

odzove na konflikt, ki v drugem otroku sproži jezo. Nekateri otroci le opazujejo izbruh jeze 

drugega otroka (8 %), enak delež otrok (8 %) pa se odmakne iz situacije. Nekaj otrok pa se 

odzove na konflikt tako, da tolažijo otroka (4 %), ki doživlja jezo, opozori vzgojitelja na 

konflikt v skupini (4 %), se opraviči otroku (4 %), če so bili udeleženi v izbruhu jeze ali 

jokajo in krivijo drugega otroka za nastalo situacijo (4 %). 2 % opazovanih otrok sočustvuje z 

otroki, ko ti doživljajo jezo.  

V opazovanih situacija se je največ otrok odzvalo na jezo tako, da so sodelovali v konfliktu, 

najmanjši delež ( 2 %) pa je sočustvovalo z otroki, ki doživljajo jezo. 

Večina otrok v predšolskem obdobju že prepozna čustva drugih in razumejo, da so povezana z 

izkušnjami in željami (Batistič Zorec in Prosen, 2011). Med drugim in tretjim letom je čas 

jezikovnega razvoja, ki vključuje razvoj sposobnosti komuniciranja o čustvih z drugimi 

ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). »Otroci, ki so se od svojih staršev naučili pomagati drugim v 

stiski, bodo pripravljeni pomagati tudi vrstnikom in jim ne bodo delali krivice« (Sroufe in 

sov., nav. po Smrtnik Vitulić, 2007: 53). V diplomski raziskavi je najmanjši delež otrok 

sočustvovalo z otroki, ki doživljajo jezo, kar kaže na egocentrizem, saj očitno še niso razvili 

empatije, tj. sposobnosti, da se vživi in podoživlja čustva drugih (Harris, 1996, v Smrtnik 
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Vitulić, 2007), kar ni skladno s teorijo, saj naj bi otroci po tretjem letu starosti spoznali, da se 

lahko njihovo razmišljanje in doživljanje razlikuje od razmišljanja in doživljanja drugih 

(Saarni, 1999, v Smrtnik Vitulić, 2007). 

8 SKLEP 

 

Otrokova čustva se po kakovosti razlikujejo od čustev odraslih. Mlajši predšolski otroci 

izražajo čustva kratek čas, vendar izražajo čustva bolj pogosto in bolj intenzivno kot odrasli 

(Smrtnik Vitulić, 2007). V raziskovalnem delu svojega diplomskega dela sem se odločila, da 

podrobneje raziščem jezo predšolskih otrok, s katero bom kot vzgojiteljica v vrtcu večkrat 

soočena. V raziskavi sem podatke o jezi otrok pridobila na osnovi opazovanj študentk 

predšolske vzgoje v vrtcu.  

V prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, v katerih situacijah otroci izražajo jezo. 

Rezultati so pokazali, da se otroci največkrat razjezijo, ko jim je odvzet določen predmet, 

najmanjkrat pa, če jih je vzgojiteljica kaznovala.  

V drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako otroci v vrtcu izražajo jezo. 

Rezultati so pokazali, da vsi otroci izražajo jezo z mimiko (npr. namršči obrvi) in telesom 

(npr. zamahne z roko). Ostale oblike izražanja jeze se razlikujejo, med njimi pa je največkrat 

prisotno agresivno vedenje do drugih otrok, najmanjši delež otrok pa se umakne iz situacije, 

ki v njih sproži jezo. Musek in Pečjak (2001) pravita, da se čustva ne izražajo samo z obrazno 

mimiko, temveč tudi s kretnjami, v drži telesa in v glasovnih spremembah, kar se je pokazalo 

tudi pri otrocih, ki so bili vključeni v diplomsko raziskavo. 

V prvi hipotezi diplomskega dela sem predpostavila, da dečki v primerjavi z deklicami 

pogosteje izražajo jezo z agresivnim vedenjem, vendar jo zavrnem, kajti dečki so  večkrat 

izrazili jezo le z agresivnim vedenjem do predmeta. Deklice pa so pogosteje kot dečki izražale 

agresivno vedenje do drugih otrok, tako dečki kot deklice pa so enak delež jeze izrazili z 

besedno agresivnim vedenjem. Na osnovi opisanega bi torej lahko hipotezo sprejela le za 

agresivno vedenje do predmeta, ne pa za agresivno vedenje do drugih otrok ali besedno 

agresivno vedenje. 

Postavila sem tudi drugo hipotezo, da jezo z agresivnim vedenjem pogosteje izražajo otroci iz 

mlajše starostne skupine (do tretjega leta) kot otroci iz starejše starostne skupine (od tretjega 
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leta do vstopa v šolo). Na osnovi rezultatov sem tudi to hipotezo ovrgla. Otroci v prvi 

starostni skupini so jezo res večkrat izrazili z agresivnim vedenjem do drugih otrok in 

agresivnim vedenjem do predmeta, vendar je v drugi starostni skupini jeza v primerjavi s prvo 

starostno skupino bila večkrat izražena z besedno agresivnim vedenjem. Besedno agresivnega 

vedenja je razumljivo manj pri mlajših otrocih (do tretjega leta), in sicer zaradi slabše razvitih 

komunikacijskih sposobnosti (Smrtnik Vitulić, 2004). 

Glede na to, da smo kot vzgojitelji lahko vsakodnevno v stiku s čustvom jeze pri otrocih, me 

je zanimalo, kako se vzgojitelji odzivajo na tovrstno čustvo pri otroku. Vzgojitelji so ob jezi 

otrok najpogosteje moralizirali, kar pa ocenjujem za manj primeren način vzgojiteljevega 

odzivanja, saj vzgojitelji otroka s tem ne (na)učijo, kako naj se spoprime s svojo jezo.  

V zadnjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako otroci reagirajo na čustva jeze 

drugega otroka. Največ otrok sodeluje v konfliktu, manjši delež otrok pa sočustvuje z otroki 

ob doživljanju jeze. 

Diplomsko delo je eno redkih, ki omogoča vpogled v načine izražanja otrokove jeze v vrtcu, 

zato lahko dopolni že obstoječa spoznanja o otrokovemu izražanju jeze. 

Rezultatov raziskave ne moramo posplošiti na vse predšolske otroke. Prav tako je opazovanje 

otrokovih čustev le z enim opazovalcem v skupini do neke mere subjektivno, kar bi lahko 

presegli tako, da bi čustva opazovalo več opazovalcev hkrati, pa tudi z uporabo drugih metod, 

kot so npr. vprašalniki ali intervjuji z vzgojitelji. 
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