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I 

POVZETEK 

 

Strah se v otrocih pogosto pojavlja, pogosteje, kot bi bilo potrebno. Nanj vplivajo tako odrasli 

kot vrstniki, pa tudi trenutno počutje in razpoloženje otrok. S strahom otrok pokaže čustvo, iz 

katerega lahko razberemo, za kako hudo stisko gre. Otroci v predšolskem obdobju se srečujejo 

z različnimi vrstami strahov, ki jih izzovejo različne osebe, predmeti ali stvari in preko katerih 

jim vzgojitelji in starši pomagajo na različne načine. Uporabljena je bila deskriptivna metoda 

pedagoškega raziskovanja, ki je obsegala zbiranje relevantnih virov in literature. Raziskana je 

bila obravnavana tema v okolju z otroki, z željo razlage ali interpretacije fenomena v pomenu, 

kot mu ga otroci pripišejo. Z njo so bili pridobljeni rezultati o tem, ali otroci sedaj gledajo na 

pojav ali predmet, ki jim je vzbujal strah, gnus ali drugo obliko nesprejemanja (motiv pajkov), 

drugače. Rezultati, pridobljeni na podlagi primerjave ankete, ki so jo izpolnili starši, in ankete, 

ki so jo izpolnili vzgojitelji, so predstavljeni v okviru potrjevanja raziskovalnih vprašanj.  

 

Ključne besede: strah, čustva, predšolski otrok, starši, vzgojitelj, slikanica. 

 

ABSTRACT 

 

Fear is present in children, even more often than it is needed. Adults and other children can be 

affected on young child and give him some prepositions for fear. Fear is one way for showing 

child mood. We can see from behavior how it feels and what is happening with his feelings. 

Also we can understand from behavior, how severe emotions are connected with current 

situation. Children in pre-school age face with different type of fears, which are challenged by 

different persons, things or objects. It is on parents and school stuff to detect those situations 

and help them through them in various ways. A descriptive method was used during this 

research using different sources and literature. The most important view was environment with 

children, where we were wondering how the feelings and interpretations are connected. The 

results were obtained on situations, where there is something not acceptable for the child in 

meaning of fear and the feelings after research. We used survey to compare data before and 

after, that was completed by parents and also surveys completed by educators.  

 

Keywords: fear, emotion, pre-school child, parents, educator, picture book 
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1. 0 UVOD  

 

Že Albert Einstein je rekel: » Če želite, da bi bili vaši otroci pametni, jim berite pravljice. Če 

želite, da bi bili še pametnejši, jim berite še več pravljic« (Furner, 2017). 

 

Pravljice, zapisane na sodoben, moderen način, naj bi bile otrokom prijaznejše, saj na koncu 

zlobni liki preživijo. Dobro sicer zmaga, ampak zlo ostane, zato menimo, da niso otrokom 

prijaznejše, le drugače predstavljene. Kot majhni otroci smo radi poslušali pravljice, kot so 

Janko in Metka, Pepelka, Zvezdica zaspanka, Volk in trije pujski, Žogica Nogica. Neglede na 

strašne like, ki se v teh pravljicah pojavijo, se vsaka pravljica konča srečno. Četudi so po eni 

strani pravljice, bajke, legende, preveč strašne in krute za otroško psiho, pa so v današnjem 

svetu otroci v resnici izpostavljeni veliko bolj nasilnim, agresivnim in zlobnim podobam sveta, 

ki ga spoznavajo preko risank in računalniških igric. Tudi »strašne« pravljice so lahko poučne, 

le da jih moramo otrokom predstaviti na način, da jih razumejo in ob pravem času. 

 

Današnji svet hiti in hitimo tudi mi. Otroci odraščajo drugače, kot so odraščali v času naših 

dedkov in babic in kot bodo odraščali naši vnuki. Kljub temu, da se svet spreminja, pa se ne 

spreminjajo osnovne zakonitosti odraščanja. Vsak otrok za razvoj osebnosti, čustvovanja in 

mišljenja potrebuje svoj domišljijski svet. Tega pa ne bo našel v risankah in računalniških 

igricah. Ta je v pravljicah. Pravljice lahko tudi odrasle ljudi še vedno vrnejo v čase, ko smo bili 

ujeti v čudeže (Kastelic, 2015).  

 

Če se želimo zavedati svojega obstoja in ne le živeti iz dneva v dan, potem sta naša največja 

potreba in dosežek, da v svojem življenju najdemo smisel. To spoznanje nam pove, da smo 

dosegli psihološko zrelost. V vsaki starosti iščemo in moramo biti sposobni najti drobec smisla, 

ki ustreza razvojni stopnji našega uma in razumevanja (Bettelheim, 2014). 

 

Čustva imajo biološko osnovo, vendar se jih otrok v obdobju odraščanja nauči prepoznati in 

izraziti. Odvisna so od otrokove interakcije z drugimi ljudmi v okolici. Znotraj določenega 

okolja se oblikujejo tako imenovana pravila čustvovanja, ki vključujejo nepisana pravila za 

različne načine izražanja določenih čustev (Batistič Zorec, & Prosen, 2011). Otroci v 

predšolskem obdobju večinoma prepoznajo čustva drugih in že govorijo o svojih čustvih, prav 

tako pa razumejo, da so čustva povezana z željami. Čas pomembnega jezikovnega razvoja je 
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obdobje od drugega do tretjega leta, ki vključuje učenje izrazov za čustva in razvoj sposobnosti 

komuniciranja o čustvih z drugimi ljudmi (Smrtnik Vitulić, 2007). Sposobnost uporabe jezika 

je pomembna za razvoj uravnavanja čustev (Oatley, Jenkins, 2002, povzeto po: Smrtnik Vitulić, 

2007). Otroci, ki znajo govoriti, nam lahko povedo, kaj jih vznemirja, razjezi, razžalosti, kar 

pomembno vpliva pri odnosih s starši, saj postanejo sposobni ubesediti svojo jezo, namesto da 

bi bili telesno nasilni (Dunn, Brown, 1991; povzeto po: Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

Stres je sestavni del našega življenja, saj nas spremlja od rojstva do smrti. Stres doživljamo 

dnevno, ta pa nam povzroča skrbi, skrbi pa povzročajo različne tihe strahove, ki jih posamezna 

oseba nosi v sebi (Jeriček Klanšček, & Bajt, 2016). 

 

Dojenček je razmeroma dobro zaščiten pred dražljaji, ki vzbujajo strah. Postopoma se njegovo 

okolje širi in s tem vstopa v situacije, ki ga lahko prestrašijo. Radovednost, razvoj 

samostojnosti, intelektualni razvoj ter večja sposobnost predstavljanja in domišljije vplivajo na 

to, da si grožnje predstavlja v več objektih in strahovi postanejo intenzivnejši in številčnejši. V 

zgodnjem otroštvu so otrokovi strahovi zaradi manjše sposobnosti predvidevanja in 

predstavljanja namišljenih dogodkov vezani na duhove, strašljive prikazni, temo, hude sanje ter 

živali (Smrtnik Vitulić, 2007). Mlajši otroci se bojijo nečesa, kar je videti strašno, in ne tistega, 

kar jim dejansko lahko povzroči škodo. V zgodnjem otroštvu je pogost tudi strah pred ločitvijo 

od domačih in strah pred neznanimi ljudmi. V srednjem otroštvu se zmanjšujejo strahovi pred 

izmišljenimi junaki in se pojavljajo strahovi pred dejanskimi nevarnostmi, ki so realne. Otroke 

v tem obdobju začne skrbeti za njihov lastni položaj v skupini in se bojijo drugačnosti, 

»zafrkavanja«, zavračanja s strani vrstnikov in socialne neustreznosti. Pojavi se tudi strah pred 

fizično nevarnostjo, poškodbo sebe in drugih, poznajo pa tudi že smrt (Puklek, &  Gril, 1999). 

Z razvojem otroka prihaja do spremembe v intenzivnosti, številu in vsebini strahov. Z otrokovo 

starostjo postajajo strahovi številčnejši in močnejši, hkrati pa se z razvojem in izkušnjami mnogi 

strahovi zabrišejo ali izginejo, saj otrok spozna pravi pomen predmetov in pojavov, ki se jih 

boji (Marjanovič Umek, & Zupančič, 2004). 

 

Ob jezi in zaskrbljenosti je strah eno najpogostejših čustev. Strah je skupina čustev, ki jih otrok 

ali odrasla oseba doživlja, ko se pojavi občutek, da je ogrožena katera od njegovih vrednot. Ne 

razvije se zaradi vpliva okolja, ampak se začne v mislih. Pri otroku se lahko razvije strah zaradi 

travmatične izkušnje, lahko pa se zgodi, da ni čisto jasno, kaj je strah povzročilo (Hauck, 1988). 

Otroci imajo omejene izkušnje in razumevanje dogajanja okoli sebe, zato jih neka nova izkušnja 
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prestraši samo zato, ker je to nekaj novega. Otroci imajo v obdobju zgodnjega otroštva več 

strahov kot dojenčki in malčki in tudi več kot otroci v obdobju srednjega otroštva (Papalia, & 

Olds, 1992). 

 

Velik del književnosti, ki razvija otrokov um in osebnost, ki obogati njegovo življenje, spodbuja 

njegovo domišljijo, je uglašen z njegovimi strahovi in prizadevanji, priznava njegove težave in 

hkrati nakazuje rešitve problemov, ki ga mučijo, se navezuje na vse dele njegove osebnosti, 

predstavlja pravljica. Prav zato, ker življenje otroka pogosto bega, mu je treba pomagati pri 

razumevanju samega sebe v zapletenem svetu, ki se ga bo moral naučiti obvladovati. Potrebuje 

nasvete, kako naj vnese red v svojo duševnost, ter potrebuje moralno vzgojo, ki bi mu 

domiselno približala prednosti moralnega vedenja z vsebino, ki se zdi otroku pravilna in 

smiselna. Pravljica se odvija na način, ki je v skladu z otrokovim razmišljanjem in doživljanjem 

sveta; zato so pravljice za otroka tako prepričljive. Od njih prejema boljšo tolažbo kot od 

odraslih. Otrok zaupa temu, kar mu pripoveduje pravljica, ker se njen pogled na svet ujema z 

njegovim lastnim. Za otroka so prepričljive samo tiste trditve, ki so razumljive v okviru 

njegovega znanja in čustvenih problemov. Pravljice otroke zabavajo in učijo hkrati. Njihova 

posebnost je, da neposredno nagovarjajo otrokovo dušo (Bettelheim, 2014). 

 

2. 0 ČUSTVA 

 

Čustva so pomembno področje, ki se nas dotaknejo vsak dan. Vsak dan doživljamo čustvene 

procese, vsak dan izražamo čustva. Gre za oblikovanje subjektivnih pojmovanj in razlag o 

čustvenih procesih, ki se jih pogosto ne zavedamo.  

 

Glede na izvor in sestavo čustev lahko posamezne sodobne teorije čustev razdelimo v nekaj 

večjih skupin: fiziološke in nevrološke, funkcionalne, kognitivne ter socialne skupine. Avtorji 

fizioloških in nevroloških teorij vidijo izvor in sestavo čustev v značilnih fizioloških 

spremembah organizma in v prepoznavnih medmožganskih povezavah, ki se v posamezniku 

sprožijo ob določenih dražljajih. Avtorji in zagovorniki funkcionalnih teorij, med katerimi je 

zelo pomemben Izard, razumejo čustva kot prirojene programe, ki so se oblikovali med 

evolucijo in vključujejo značilne izraze obraza in mišično aktivnost, ki spremlja fiziološke 

spremembe. Predstavnik kognitivno usmerjenih avtorjev je Lazarus, ki meni, da so čustva po 

izvoru in sestavi kompleksni psihofiziološki pojavi, ki se spreminjajo v skladu s spremembami 
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odnosov med posameznikom in okoljem. Socialno usmerjeni avtorji poudarjajo družbeno 

pogojenost tvorbe, saj naj bi socialni dejavniki vodili poimenovanje, interpretacijo in predelavo 

čustev. Pomemben avtor, ki zagovarja to teorijo, je Averill. Nekateri drugi avtorji, kot naprimer 

Darwin in Dunn, pa pravijo, da so čustva prirojeni mehanizmi, ki delujejo šele pod vplivom 

družbenih pravil za prikazovanje čustev (Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Čustva delimo na temeljna in kompleksna. Avtorji uporabljajo različna merila za izbor 

temeljnih čustev (Plutchik, 1980, povzeto po: Smrtnik Vitulić, 2007): 

 temeljna čustva naj bi se v ontogenetskem in filogenetskem razvoju pojavila zelo 

zgodaj; 

 njihovo izražanje in prepoznavanje naj bi bilo enako pri vseh ljudeh, v vseh kulturah; 

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

adaptacijska funkcija.  

 

2. 1 Razvoj čustev pri predšolskih otrocih 

 

Čustva imajo biološko osnovo, vendar se jih otrok v obdobju odraščanja nauči prepoznati in 

izraziti in so odvisna od otrokove interakcije z drugimi ljudmi v okolici. Znotraj določenega 

okolja se oblikujejo tako imenovana pravila čustvovanja, ki vključujejo nepisana pravila za 

različen načine izražanja določenih čustev (Batistič Zorec, & Prosen, 2011). 

 

Čustva se v različnih obdobjih in okolju različno razvijajo. Čustva, kot sta sram in ponos, se 

razvijejo v tretjem letu starosti, ko otroci že pridobijo samozavedanje (Papalia, Olds, & 

Feldman, 2003). Pri letu in pol do dveh let otroci začnejo izražati ljubosumje in zadrego, pri 

dveh letih in pol, pa se že razvijejo kompleksna čustva, kot so sram, krivda in ponos (Batistič 

Zorec, & Prosen, 2011). Med četrtim in dvanajstim letom pa otroci pridobivajo razumevanje 

simultanih (sočasnih) čustev. Otroci v predšolskem obdobju večinoma prepoznajo čustva 

drugih in že govorijo o svojih čustvih, prav tako pa razumejo, da so čustva povezana z željami. 

Čas pomembnega jezikovnega razvoja je obdobje od drugega do tretjega leta, ki vključuje 

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

(Smrtnik Vitulić, 2007). Sposobnost uporabe jezika je pomembna za razvoj uravnavanja čustev 

(Oatley, Jenkins, 2002, povzeto po: Smrtnik Vitulić, 2007). Čeprav so se otroške slikanice 
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vedno uporabljale tudi za čustveno podporo otrokom, so bile v veliki meri negotove kot pot do 

čustvenega razvoja otrok (Nikolajeva, 2013). 

 

Ljudje želimo čustva prikriti, kadar verjamemo, da bi le-ta imela za nas negativne posledice. 

Čustva lahko prikrivamo zaradi sebe ali zaradi drugih, da bi vzdrževali pozitivne odnose z 

ljudmi, ki so za nas pomembni. 

 

2. 2 Značilnosti čustev  

 

Strah, žalost in jeza so pomembna čustva, tako pomembna, da otroci pogosto na njih 

nerazumljivo reagirajo. Čustva povezuje otrok z okoljem, z mislimi in spomini. Čustva 

oblikujejo tudi vedenje otrok. Da bi se otroci lahko soočali z njimi, jih morajo najprej razumeti. 

Ko jih razumejo, jih lahko nadzorujejo in spreminjajo svoje vedenje. Čustva so močan 

motivacijski dejavnik. S čustvi se odzivamo na pozitivne in negativne dogodke. Lahko so 

pozitivna in prijetna, negativna in neprijetna, z moralnega stališča nevtralna, zato jih ne smemo 

označiti kot dobra ali slaba oziroma v etičnem smislu kot pravilna in nepravilna. So naravna 

pot do spoznanja naših življenjskih okoliščin. Otroci se morajo naučiti, da niso »dobri« ali 

»pridni« le takrat, ko občutijo veselje, zadovoljstvo ali druga pozitivna čustva. In nasprotno. 

Otroci lahko razvijejo ustrezne veščine za spoprijemanje s čustvi, če se jih bodo zavedali. Tako 

se tudi naučijo izbrati svoje vedenje in zanj odgovarjati (Akin, Cowan, Palomares, & Schilling, 

2000). 

 

Čustva delimo na temeljna čustva in čustva samozavedanja. Temeljna čustva prepoznamo po 

obrazni mimiki, medtem ko čustva samozavedanja vključujejo doživljanje samega sebe v 

odnosu do drugih. Le-to je lahko pozitivno, kot na primer doživljanje ponosa, ali negativno, kot 

na primer doživljanje sramu (Batistič Zorec, & Prosen, 2011). 

 

Temeljna čustva 

 

Temeljna čustva se v individualnem razvoju kažejo že zelo zgodaj, saj ljudje različnih kultur 

enako čustvo izražajo na enak način. Tako čustvo nastane hitro, ne traja dolgo in je intenzivno 

(Milivojević, 2008).  
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Žalost  

 

Oseba, ki je žalostna, usmerja pozornost nase in na svoje doživljanje in izraža potrebo po 

sočutju. V primerjavi s strahom, ki je usmerjen v prihodnost, je žalost najpogosteje usmerjena 

v preteklost, lahko pa tudi v sedanjost ali prihodnost. Pri žalosti se posameznik spoprijema z 

dogajanjem, ki jo je sprožilo. Oseba z žalostjo kliče na pomoč in izraža potrebo po sočutju 

(Smrtnik Vitulić, 2004). 

 

Strah 

 

Strah je čustvo, ki je povezano z neko vrsto nevarnosti. Oseba doživlja strah, kadar verjame, da 

ni dovolj sposobna, da bi se spoprijela z nastalo situacijo (Milivojević, 1999; nav. po Smrtnik 

Vitulić, 2007). Razlikujemo več vrst strahu, kot je na primer anksioznost, zaskrbljenost, 

socialna plašnost in trema. Anksioznost je neopredeljen občutek ogroženosti, neugodja in 

nemira, ki nima objekta strahu. Zaskrbljenost in trema izhajata iz zamišljanja nevarnih situacij 

in pretiravanja. Socialna plašnost je vrsta socialne anksioznosti, kjer si oseba želi socialnih 

stikov, vendar se jih hkrati boji, zato se jim izogiba. Ne glede na izvor pa strah pripravi 

posameznika za spoprijemanje z nevarnostjo. Strah je v evolucijskem smislu omogočil 

posamezniku preživetje in zaščito. Ljudje, ki jih je strah, sporočajo, da so v situaciji, za katero 

niso dovolj pripravljeni in presega njihove sposobnosti. Oseba, ki doživlja strah, se lahko izogne 

ogrožajoči situaciji, iz nje zbeži, pokaže svoj strah ali se odzove z agresivnostjo. Panika je 

izrazito intenziven strah, ki je lahko povezan tudi s kaotičnim vedenjem, paralizo ali nezavestjo 

(Smrtnik Vitulić, 2007). 

 

Jeza  

 

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

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

spremembo. Oseba z jezo sporoča svoje »ego meje«. Zelo močno jezo imenujemo bes. Cilj 

izražanja jeze pred drugo osebo je, da se v njej sproži doživljanje neugodja, ki naj bi jo 

motiviralo k spremembi vedenja. Jeza doseže svoj namen in je posameznik ne doživlja več, če 

drugi, ki je s svojim vedenjem ogrožal uresničenje pomembne želje ali dosego cilja, spremeni 

svoje vedenje. Največkrat je usmerjena k drugim ljudem, predmetom, lahko pa je oseba jezna 

tudi sama nase (Smrtnik Vitulić, 2007).  
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Veselje 

 

Čustvo veselja spremlja doživljanje prijetnosti. Veselje je namenjeno utrjevanju tistega 

vedenja, ki je prispevalo k doseganju te želje. Oseba, ki doživlja veselje, poglablja pozitiven 

odnos z ljudmi v zunanjem svetu. Med veseljem in srečo je kvalitativna razlika, saj osebe 

zadovoljstvo doživljajo ob izpolnitvi zanje pomembnih želja, srečo pa ob izpolnitvi 

najpomembnejših. Radost je za razliko od zadovoljstva povezana s prihodnostjo, saj jo oseba 

doživlja v pričakovanju izpolnitve zanjo pomembne želje (Smrtnik Vitulić, 2007).  

 

Čustva samozavedanja 

 

Čustvo, ki ga prištevamo v to skupino čustev, je na primer hvaležnost. Le-ta vzpodbuja željo 

po vračanju pozornosti in je osnova za sodelovanje z drugimi posamezniki. Skupaj s sočutjem 

omogoča obstajanje človeške družbe. Hvaležnost vključuje prijateljstvo in prihodnje 

obveznosti. Je prototip izmenjave. Med čustva samozavedanja spadajo tudi nelagodje, ponos, 

sram, krivda … Le-te posamezniki začnejo oblikovati, ko razvijejo temeljne predstave o sebi 

(Smrtnik Vitulić, 2007).  

   

Ljubosumje 

 

Ljubosumje oseba občuti, ko oceni, da obstaja nevarnost, da bo izgubila ljubljeno osebo. Je 

vrsta strahu, ki motivira osebo k dejavnosti, s katero bo ohranila naklonjenost oziroma ljubezen 

ljubljene osebe. Za to čustvo je značilen trikotnik, v katerem je prvo osebo strah, da bo ljubljeni 

drugi vzljubil nekoga tretjega (Milivojević, 2008). Ljubosumje se pojavi v kontekstu 

romantične ljubezni, pojavlja pa se tudi na drugih področjih (Kovačev, 2004). 

 

Zavist 

 

Zavist se kaže kot čustvo v obliki želje po nečem, kar ima nekdo drug. Lahko gre za dobrino, 

spoštovanje, sposobnost ali pa neko drugo lastnost. Oseba pokaže zavist takrat, ko meni, da je 

bolj zaslužna za neko vrednost kot druga oseba (Milivojević, 2008). Zavist velja za sporno 

čustvo, ki lahko uničevalno vpliva na socialne odnose s soljudmi (Kovačev, 2004).  
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Sram  

 

Sram je nasprotje socialnemu samozaupanju. Pojavi se takrat, ko oseba ne uspe uresničiti 

lastnega ego ideala. Počuti se ponižanega in razvrednotenega v očeh ljudi, ki so mu pomembni 

(Kovačev, 2004). Posameznika pa je lahko sram tudi zaradi neke druge osebe, po navadi takšne, 

ki mu je blizu, če oceni, da bodo drugi zaradi vedenja te osebe imeli negativno mnenje o njem 

samem. O doživljanju sramu govorimo z ljudmi, ki jim zaupamo. Ob doživljanju sramu se 

počutimo neprijetno, zato se izogibamo vedenju ali situacijam, s katerimi je sram povezan. Tako 

posameznik deluje v smeri, ki je socialno sprejemljiva. Pogosto se zgodi, da v situaciji sramu 

posameznik začne jokati, pobegne ali postane nasilen do sebe in drugih. Oseba, ki jo je sram, 

sporoča, da ima o sebi ali svojem vedenju negativno mnenje. Sram je v bistvu strah pred 

nesprejemljivim (Smrtnik Vitulić, 2004).  

 

Krivda 

 

Ljudje občutimo krivdo, ko menimo, da smo z nekim svojim dejanjem neupravičeno povzročili 

škodo ali neprijetne občutke pri drugi osebi (Milivojević, 2008). Krivda, ki jo posameznik 

doživlja, je posledica prekršene internalizirane prepovedi. Neprijetnost doživljanja krivde 

posameznika motivira, da v sedanjosti prekine in v prihodnosti ne aktivira tistih vedenj, ki so 

to čustvo v njem sprožila. Krivda je oblika samo kaznovanja, ki je usmerjena k spremembi 

vedenja. Oseba, ki izraža to čustvo, sporoča, da se zaveda svojih napak in neugodja, ki ga je s 

svojim vedenjem povzročila drugi osebi (Smrtnik Vitulić, 2007). Krivda in sram se ločita po 

tem, da krivdo doživljamo tudi, ko smo sami, sram pa zahteva fizično ali mentalno navzočnost 

drugih (Milivojevič, 1999). 

 

Ponos 

 

Posameznik ga doživlja takrat, ko z neko svojo lastnostjo ali obnašanjem prispeva k temu, da 

določena avtoriteta o njem misli pozitivno (Milivojevič, 1999). Oseba, ki doživlja ponos, 

verjame, da si z nekim odobravanjem tretje osebe njegovega vedenja dobi socialno potrditev in 

da je cenjena. Za doživljanje ponosa je potrebna dejanska in mentalna navzočnost neke 

avtoritete, ki je lahko posameznik ali skupina (Smrtnik Vitulić, 2007). 
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3. 0 STRAH 

 

Živimo v času, kjer dnevno doživljamo stres, ta pa nam povzroča skrbi, skrbi pa povzročajo 

različne tihe strahove, ki jih posamezna oseba nosi v sebi. Strahovi so zaviti v skupku 

negativnih čustev, ki tako privlačijo negativno energijo. Negativna energija pa pomeni, da 

čustva, kot so ljubezen, radost, zaupanje in hvaležnost, potlačimo, pozabimo na njih in tako 

živimo v strahu.  

 

Otroški strahovi, kot so strah pred temo, tujci, velikimi avtomobili, pajki, duhovi, višino, smrtjo 

staršev, strah pred ločitvijo od staršev, živalmi, insekti, se pojavijo v času otrokovega razvoja, 

in sicer v obdobju med letom in pol ter šestim letom starosti. Že, ko se otrok rodi, nosi v sebi 

strah pred padanjem in zakrili z rokami in nogami ter zajoka, če se čuti negotov, ker smo na 

neprimerno ali prehitro premaknili. Otroci zelo različno izražajo strah; nekateri bolj, drugi 

manj. Strah je naravno otroško čutenje, ki ga regulirata starša, in sicer s svojim sprejemanjem 

strahu. Ko otrok odrašča in postaja samostojen, raziskuje svet, kar pa mu v prvi vrsti prinaša 

negotovost. Blokada strahu pomeni, da bo otrok razvil dve strategiji preživetja – ali bo strah 

tako ponotranjil, da ga bo vse življenje strah vsakodnevnih življenjskih situacij in izzivov, ali 

pa bo strah odrezal in ga posledično ne bo več čutil. Velikokrat srečamo osebo, ki navzven 

deluje močno in samozavestno, a vendar v sebi nosi strah. Pomembno je, da naš otrok ne 

postane negotov in prestrašen, tako se bo v življenju počutil bolj varen. Pogovor lahko pomiri 

veliko strahu, če je strah premočan, je smiselno otroka objeti in s tem ukrotiti adrenalin, ki se 

je sprožil. Sprejeti otroški strah kot del otrokovega razvoja, ga razumeti in pomagati otroku, da 

se z njim sooči na konstruktiven način, je zelo pomembno. Otroku ne moremo odvzeti strahu, 

ki se pojavlja skozi vse obdobje odraščanja, lahko pa mu pomagamo, mu nudimo oporo, se 

pogovarjamo o njem (Stanovnik, &  Stanovnik, 2018). Z razvojem prihaja do spremembe v 

intenzivnosti, številu in vsebini strahov. Z otrokovo starostjo postajajo strahovi številčnejši in 

močnejši, hkrati pa se z razvojem in izkušnjami mnogi strahovi zabrišejo ali izginejo, saj otrok 

spozna pravi pomen predmetov in pojavov, ki se jih boji (Marjanovič Umek, & Zupančič, 

2004). 

 

Dojenček je razmeroma dobro zaščiten pred dražljaji, ki vzbujajo strah. Postopoma se njegovo 

okolje širi in s tem vstopa v situacije, ki ga lahko prestrašijo. Radovednost, razvoj 

samostojnosti, intelektualni razvoj ter večja sposobnost predstavljanja in domišljije vplivajo na 
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to, da si grožnje predstavlja v več objektih in strahovi postanejo intenzivnejši in številčnejši. V 

zgodnjem otroštvu so otrokovi strahovi zaradi manjše sposobnosti predvidevanja in 

predstavljanja namišljenih dogodkov vezani na duhove, strašljive prikazni, temo, hude sanje ter 

živali (Smrtnik Vitulić, 2007). Strahovi izvirajo iz njihove bujne domišljije in nagnjenosti k 

temu, da ne ločijo navideznosti od resničnosti (Papalia, Olds, & Feldman, 2002). Mlajši otroci 

se bojijo nečesa, kar je videti strašno, in ne tistega, kar jim dejansko lahko povzroči škodo. V 

zgodnjem otroštvu je pogost tudi strah pred ločitvijo od domačih in strah pred neznanimi ljudmi 

(Puklek, & Gril, 1999). 

 

V srednjem otroštvu se zmanjšujejo strahovi pred izmišljenimi junaki in se pojavljajo strahovi 

pred dejanskimi nevarnostmi, ki so realne. Otroke v tem obdobju začne skrbeti za njihov lastni 

položaj v skupini in se bojijo drugačnosti, »zafrkavanja«, zavračanja s strani vrstnikov in 

socialne neustreznosti. Pojavi se tudi strah pred fizično nevarnostjo, poškodbo sebe in drugih, 

poznajo pa tudi že smrt (Puklek, & Gril, 1999). 

 

3. 1 Najpogostejši strahovi v predšolskem obdobju 

 

Za otroškimi strahovi se lahko skriva tesnoba. Strah je potrebno čustvo, ki ga mora doživeti 

vsakdo. S strahom se razvijejo tudi miselne sposobnosti. Otrok sam ne more premagati strahu. 

Za to potrebuje odraslega, ki ga razume in mu priskoči na pomoč. Če je otroka strah, je to 

problem in tega problema ne smemo pomanjševati, ignorirati ali se iz njega norčevati. Največ 

otrok se boji teme. Ali gre za plenilca v omari ali za pošast pod posteljo, ki jih preganja, in starši 

so tisti, ki pomagajo svojim otrokom premagati te strahove (Hatfield, 2011). 

 

Pojavnost strahu pri predšolskem otroku lahko razdelimo v različna obdobja starosti, in sicer 

(Otroški strahovi, 2012): 

 V obdobju od 0 do 6 mesecev otrokove starosti se dojenček odzove z jokom in trzanjem 

telesa na strah, in sicer ob pojavu nenadnih glasnih zvokov ali močnega tresenja ali 

izgube varnosti. 

 V obdobju od 6 do 8 mesecev otrokove starosti se dojenček prestrašeno odzove, če 

zazna neznano osebo, nepričakovane predmete, pa tudi strah pred višino je že prisoten. 

 V obdobju po prvem letu starosti se otrok prestrašeno odzove ob ločitvi od staršev, ob 

poškodbi, ob neznancih.  
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 V obdobju po drugem letu starosti se otrok prestrašeno odzove na dražljaje – hrup 

(sirena, zvonjenje telefona, grmenje, …), na različne živali, temne prostore, ločitev od 

staršev, spremembe v okolju, neznane vrstnike, velike predmete. 

 V obdobju po tretjem letu starosti se otrok prestrašeno odzove na maske, temo, živali, 

ločitev od staršev. 

 V obdobju po četrtem letu starosti otroka motijo glasovi ponoči, nepoznani glasovi, 

hrup, tema, živali, ločitev od staršev. 

 V obdobju po petem letu starosti se otrok boji živali, »hudobnih ljudi«, teme, telesne 

poškodbe, ločitve od staršev. 

 V obdobju po šestem letu starosti se otrok boji nadnaravnih bitij, kot so duhovi, 

čarovnice, zmaji, boji se spati sam ali biti sam, teme, ločitve od staršev, grmenja in strel. 

 

Strahovi so v zgodnjem otroštvu pogosti. Skozi faze razvojnega obdobja se spreminjajo in 

spontano zamirajo v prehajanju iz ene v drugo razvojno fazo. Strahovi najmlajših otrok izvirajo 

iz njihove domišljije in nagnjenosti k temu, da ne ločijo domišljije od realnosti.  

 

Ko je otroka strah, mu pomagamo tako, da ga pomirimo in spodbujamo k izražanju čustev 

(Strah te je. To ni nič narobe. Pogledava skupaj?). Nikakor pa otroku ne pomaga posmehovanje 

(Ne obnašaj se kot dojenček!), siljenje (Pobožaj kužka, saj ne grize.) in logično utemeljevanje 

(Joj, medvedi so samo v živalskem vrtu, ta je pa zelo daleč.) (Otroški strahovi, 2012).  

 

Strahovi so zelo različni. Med najpogostejšimi pa so:  

 

Strah pred živalmi 

 

Takšni in podobni strahovi so lahko posledica doživetega šoka, slabih izkušenj ali bojazljivosti 

osebe, ki pomeni otroku model, po katerem se zgleduje. Neprijetnega doživetja z živaljo otrok 

ne pozabi kar tako in se naslednjič ob srečanju z njo avtomatično odzove s strahom in obrambo 

(Ortner, 1995). 

 

Po drugem letu starosti se otrok pogosto boji živali, posebno tistih, ki so glasne, napadalne in 

velike. Velik strah predstavlja pes, pri nekaterih otrocih tudi mačka, pajek in različne žuželke. 

Predstavnik velikih živali, katerega se otroci zelo radi bojijo, je volk. Pa ne volk, ki bi ga lahko 
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srečali le v živalskem vrtu, ampak volk, ki živi v pravljicah. Sterle (1985) meni, da se otroci ne 

izogibajo strahu, ampak se mu približujejo, saj imajo s tem občutek, da ga obvladujejo. Zato se 

na primer približujejo luknji in vpijejo: »Volk, volk!« in zbežijo. Nato se ponovno vrnejo in 

vse skupaj ponovijo.  

 

Strah pred tujci 

 

Strah pred tujci se pri večini otrok pojavi med šestim in osmim mesecem. Takrat se pri otroku 

odvijata dva procesa, in sicer se zmanjšuje pozitivno odzivanje na tretjo osebo in neznane 

dražljaje, hkrati pa se začne razvijati strah. V tem istem obdobju pa začne otrok vse bolj kazati 

naklonjenost domačim in znanim osebam (Keller, & Lohaus, 1998). Otrokova previdnost, kadar 

se znajde v stiku z nepoznano osebo, se izraža v čustvenem neugodju, fizičnem umiku ali 

ignoriranju neznane osebe (Puklek Levpušček, 2006). 

 

Strah pred temo 

 

Strah pred temo se najpogosteje izraža od tretjega leta naprej in pri večini otrok nekje do šestega 

leta starosti. Pri mnogih otrocih je ta strah zelo pogost. Tovrstni strah se pojavi v otrokovi 

domišljiji. Temo otrok povezuje z nadnaravnimi bitji, ki jih je videl na televiziji ali računalniku. 

Majhni otroci ne razlikujejo med videnim na televiziji in tistim, kar je realni svet. Z njihovega 

vidika ni nemogoče, da bi se pod posteljo nenadoma pojavila neka pošast. Strah pred temo se 

lahko pojavi vsakič, ko se otrok počuti ogroženega, in sicer iz različnih razlogov: neprijetno 

okolje, prepiri staršev, rojstvo mlajšega brata ali sestre, strah pred kaznovanjem. Vselej je 

potrebno odkriti vzrok, da lahko otroku pomagamo (Košiček, 1992).  

 

Otroci, ki uživajo v zgodbah Božička, Zobne miške in drugih pravljičnih junakih, hkrati lahko 

zaradi teh zgodb trepetajo pred pošastmi v svojih omarah in pod posteljo. Njihova domišljija 

ne pozna meja.  

 

Strah pred poškodbami 

 

Otroke lahko morebitne rane in poškodbe zelo vznemirijo. Ko padejo, jih rana boli in jočejo. 

Ne znajo oceniti, koliko jih boli, samo vedo, da jih boli. Včasih so tudi histerični in panični. 

Veliko staršev ob padcu otroka vzame v naročje, ga potolaži in mu pogleda rano. Otroka pomiri 
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s tem, da mu rano »popiha« in mu s tem, da vedeti, da ni nič hudega. Vendar pa je po takšnem 

dejanju otroka potrebno vzpodbujati naprej k aktivnostim in se skupaj z njim veseliti uspehov 

(Hauck, 1988).  

 

Strah pred zdravnikom 

 

Nekatere otroke je zdravnikov strah. Razlogov za to je lahko veliko, saj otroška domišljija res 

ne pozna meja. Zelo verjetno jim ni neprijetno zaradi zdravnika, ampak zaradi stanja, ki ga je 

pripeljalo tja. Vendar tega še ne ločijo. Otroka je potrebno pripraviti na obisk pri zdravniku in 

mu razložiti, kaj natančno se bo dogajalo. Ne prepričujemo ga v to, da ne bo nič bolelo in da bo 

hitro konec, ampak mu razložimo, da smo zdravnika obiskali zato, da se bo bolje počutil in ne 

ne govorimo mu, da ne bo bolelo, rajši mu iskreno povemo, da bo morda bolelo le kratek čas, 

vendar bo zdravnik naredil vse, da bo bolečina hitro izginila (Miller, 2000). 

 

Strah pred zapustitvijo 

 

Strah pred zapustitvijo je povezan z nebogljenostjo otroka. Otrok se v obdobju od šestega 

meseca do tretjega leta starosti naveže na eno osebo, tisto, ki mu nudi brezpogojno ljubezen in 

predanost (Bastič Zorec, 2000). Otrok ob ločitvi od te osebe protestira z jokom, kričanjem, 

oklepanjem. Otrok ves čas kaže željo po bližini osebe, na katero je navezan. Boji se, da bi ga ta 

zapustila. Največji strah pred zapustitvijo večina otrok doživi ob vstopu v vrtec. Lahko je tako 

hudo, da otrok celo zboli, da bi le lahko bil z bližnjo osebo. Ko dobi izkušnjo, da ga ta oseba 

po določenem času pride tudi iskat, se otrok pomiri in dobi novo izkušnjo ločitve od ljubljene 

osebe. Strah pred zapustitvijo se lahko pojavi tudi, če mora otrok v bolnišnico, ob rojstvu 

sorojenca in ob ločitvi staršev. 

 

3. 2 Izražanje strahu pri otroku skozi risbo 

 

Strah je realen in z njim se je potrebno ukvarjati. Pomembno je, da otroku damo možnost, da 

svoj strah opiše, še bolje tudi nariše. Tako ta miselna podoba dobi obliko, barvo in postane 

nečemu podobna. Otrokove slike nam lahko pokažejo, česa se otrok boji. Otrok lahko skozi 

sliko sporoča, kaj je njegov strah, kaj ga tišči, muči, kaj je njegova tesnoba, kaj je narobe. Skozi 

slike otroka lahko opazimo, da je nekaj drugače. Slika je neke vrste ogledalo, ki odraža 
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značajske lastnosti, interese. Ko otrok nariše sliko, na kateri prikaže, česa ga je strah, je le-to 

potrebno analizirati. Pomembno je, katere barve prevladujejo na sliki, saj večinoma črni in 

temni toni pomenijo depresivno stanje, pomembno je, kakšne osebe, predmete naslika, 

pomembno je, ali slika s silo, agresijo, jezo. Vse to so znaki, da je nekaj narobe, da ga je nečesa 

strah. Vendar pa le slika ne prinese želenih rezultatov. Z otrokom se je potrebno o tem, kar je 

narisal, pogovoriti, saj bo le tako lahko prikazani strah premagal.  

 

Ob sliki se z otrokom pogovarjamo in dajemo njegovi pošasti človeške lastnosti, kot na primer: 

»Ta pošast ima žalostne oči. Morda pa je njo tudi strah, ali jo nekaj skrbi …« Če je otroka strah, 

ko ga lovi pošast, mu lahko rečemo: »Ko te je tako lovila, si je morda želela, da bi se skupaj 

igrala, ker je bila sama …« Tako sčasoma lahko otrok pošast, ki je dejansko njegov lastni strah 

pred svetom, vse bolj razume. Otrok naj svoj strah, pošast, grozne sanje riše toliko časa, dokler 

je zanj podoba živa in aktualna (Pošast v omari, 2014). 

 

3. 3 Kako premagati strah 

 

Otroku lahko pomagamo skozi vsakodnevne strahove na različne načine. Najprej moramo 

poskrbeti, da spoštujemo otrokova občutja in strahove. Nikoli jih ne smemo ignorirati. Tudi 

pogovarjanje o doživljanju strahu otroku pomaga, saj mu s tem pokažemo, da se zanimamo za 

njegov svet in mu s tem pomagamo pri odpravljanju negotovosti in prestrašenosti. Ne smemo 

biti preveč zaščitniški. Otrok mora raziskati svet okoli sebe. Nikoli ga ne silimo v situacijo, ki 

je zanj preveč strašljiva, saj s tem ne bo premagal strahu, ampak se bo le-ta še stopnjeval. Otroka 

moramo podpirati in bodriti, ko se uči premagovati svoje strahove. Otroka objamemo in 

počakamo, da regulira svoj strah. Ne smemo pa pozabiti na kontrolo gledanja televizijskega 

programa. Majhni otroci težko regulirajo strah, ki ga povzroči televizija, in zelo velikokrat v 

spanju podoživljajo vse pošasti, ki so jih videli na televiziji. Tudi preproste in nedolžne vsebine 

lahko otroku povzročijo veliko tesnobo in strah, ker le-to vsebino doživlja na svoj način 

(Stanovnik, Stanovnik, 2018). 

 

Otrok naj svoj strah, pošast, grozne sanje riše toliko časa, dokler je zanj podoba živa in aktualna. 

Lahko mu beremo tudi zgodbe, v katerih nastopajo pošasti, zmaji, prikazni, saj bo preko njih 

otrok lahko vsakič znova začutil strah in ga tudi po drobcih predeloval. Navadno otroci potem 

želijo slišati vedno en in isti odsek zgodbe, npr. od tam naprej, ko princ v začaranem gozdu vidi 
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zmaja in se začne z njim bojevati, ter seveda do zaključka, ko princ premaga zmaja in otrok 

dobi neko lastno zadoščenje, da je boj s pošastjo sicer težak, vendar bitko na koncu lahko dobi. 

 

Otrokom lahko pomagamo na različne načine, da premagajo strah (Kidshealth, 2013): 

 Otroka poslušamo, ko pripoveduje o svojih strahovih. Otrok tako čuti pozornost in 

spozna, da je strah nekaj naravnega in da je strah tudi odrasle. 

 Otroku se ne smemo nikoli posmehovati, ga ignorirati, ga kaznovati, zato ker ga je strah, 

ali se z njim pretirano ukvarjati, saj to lahko situacijo še poslabša. 

 Z otrokom se moramo o strahu pogovarjati oziroma se predmetu strahu ne smemo 

izogibati (pes, pajek, tujec). Otroka moramo poučiti o teh predmetih. 

 Otroke lahko naučimo spretnosti, s katerimi se soočijo s situacijo, ki vzbuja strah, in 

sicer s tem, da se sprosti, popije skodelico mleka, nadomesti slabe misli s prijetnimi, 

globoko diha. 

 Pogovor o strahu omili strah. Z otrokom se pogovorimo o tem, kako bi strah premagali 

mi. 

 Nekaterim otrokom pomaga, da premagajo strah pred spanjem tako, da jim pustimo 

prižgano luč, priprta vrata ali da imajo »niniko«.  

 Modelno učenje premagovanja strahu pa pomeni, da strah premagamo z junaki v 

pravljicah.  

 

Zelo velikokrat se zgodi, da otrok svoj strah pred živalmi prenese iz fantazijskega sveta na 

resnične živali. Takrat je pomembno, da smo razumevajoči, da otroka pomirimo, spodbudimo, 

da pove, zakaj ga je strah, in mu predstavimo dejstva, s katerimi mu pokažemo, da je varen 

(Pantley, 2001). Otroka vzpodbudimo, da se živalim približuje postopoma. Žival, ki je objekt 

otrokovega strahu, poskušamo otroku približati s pomočjo igrač in slikanic. Lahko mu beremo 

zgodbe o živalih in lahko z njim pregledamo slike v teh zgodbah. Otroku s svojim vedenjem 

pokažemo, da ni razloga za strah. Strah pred živalmi se pri otroku pojavlja celo predšolsko 

obdobje. V tem času pomagamo otroku, da ga premaga. 

 

Strah pred zdravnikom lahko razblinimo z igro vlog, v kateri bomo mi ali pa on zdravnik. 

Oskrbimo igračke, ki so domnevno zbolele. Na ta način lahko tudi ugotovimo, česa se otrok pri 

zdravniku tako zelo boji. Preberemo mu tudi kakšno slikanico, v kateri nastopajo zdravniki in 

iz katere je razvidno, da zdravniki otroke pozdravijo.  
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Med razumevanjem otrokovega strahu in zaščitništvom je tanka meja. Odzvati se moramo 

mirno in ne preveč čustveno. Otroku pokažemo, da nas ni strah, da bi se mu kaj zgodilo, in 

otrok nam bo zaupal ter tudi sam postal manj boječ. Starši, ki po »nočni mori« vzamejo otroka 

k sebi v posteljo, ustvarijo vedenjski vzorec, ki ga kasneje težko prekinejo. S pretirano 

zaščitniškim odnosom onemogočamo razviti lastne obrambne mehanizme za boj proti strahu 

(Shapiro, 2003). 

 

4. 0 OBRAVNAVA IZBRANIH SLIKANIC Z MOTIVOM 

STRAHU 

 

Otroške slikanice so se pojavile že v 17. stoletju, vendar pa so svoj pravi pomen dosegle šele v 

20. stoletju. Začetnik otroških slikanic naj bi bil teolog in pedagog J. Comenius, čigar prva 

vzgojna knjiga v slikah je izšla leta 1658. Z njo je avtor postal vzor vsem poznejšim bogato 

ilustriranim knjigam, ki so jih uporabljali za vzgojo in izobraževanje otrok v 18. stoletju. 

Vendar pa v Evropi velja za prvega očeta slikanice weimarski založnik J. Bertuch, ki je leta 

1972 uresničil izjemen založniški podvig in izdal »Slikanice za otroke« v 12 zvezkih. Te naj bi 

bile dostopne tudi revnejšim staršem. Avtor je namreč menil, da je otroška slikanica obvezni 

del inventarja otroške sobe, tako kot posteljica ali lutka iz cunj. Prva otrokova slikanica pomeni 

vrata v otrokovo življenje in zato je izredno pomembno, kakšno slikanico mu ponudimo v 

določenih življenjskih obdobjih in posameznih trenutkih (Dolinšek-Bubič, 1999).  

 

Na prvi pogled se zdi, da so pravljice lepe zgodbice, z nežnimi pravljičnimi liki, v lepem okolju, 

s čarobnostjo in s srečnim koncem. A pravljice so lahko tudi krute in nič kaj lepe z liki, ki nam 

predstavljajo strah in trepet, Vendar pa tudi za njih velja, da imajo srečen konec.  

 

Ob pomoči pravljic se otroci spoznavajo, iščejo potrditve za svoja ravnanja, spoznavajo 

življenje. Ker poslušajo pravljico večkrat, se jim vedno znova odpirajo nova spoznanja in 

rešitve, ki vplivajo na njihovo zorenje (Zalokar Divjak, 2002). 

 

Lao-tse (Milčinski,  & Pogačnik Toličič, 1992) je opisal pomen pravljice takole: »Poskušajte 

biti pri vzgoji ustvarjalni, predvsem v komunikaciji, veliko se pogovarjajte z otrokom, delajte 
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tako, da ga ne ovirate v rasti, in ne bodite do njega gospodovalni. Veliko mu pripovedujte! In 

to je pravljica«. Pravljice imajo na otrokovo duševnost usoden vpliv (Bettelheim, 2014). 

 

Otrokovo doživljanje pravljice poteka v več fazah oziroma v več korakih. Ti so odvisni od 

njegovega emocionalnega in intelektualnega razvoja. Proces pa je seveda odvisen tudi od oseb, 

ki določeno pravljico otroku posredujejo, od okolja, v katerem se mu pravljica posreduje, in od 

vsebine pravljice, od sporočila, ki ga nosi pravljica. Tudi otrokova notranja motivacija je zelo 

pomembna. Ob prvem poslušanju pravljice otrok zgolj preizkuša, ali ga pritegne ali ne. Ob 

naslednjem poslušanju si že ustvari domišljijske slike. V naslednji fazi poslušanja pa se otrok 

prepusti dogajanju v pravljici kot pravljični junak. Ob pripovedovanju se vživi v izbranega 

junaka, ki ni nujno glavni, in doživlja vse stiske, strahove in konflikte znotraj pravljice kot 

pravljični junak. V tej fazi poslušanja je izredno pomemben njegov občutek varnosti. Tej fazi 

rečemo tudi priprava na življenje, saj se otrok ob soočanju s težavami, problemi, strahovi uči 

le-te premagovati (Hartman, 2005). 

 

Nekatere pravljice in ljudske pripovedke so se razvile iz mitov, druge so bile vanje vključene. 

Te pravljice vsebujejo globoke vpoglede, ki so ohranjali človeštvo v njegovi zgodovini; bile so 

dediščina. Osebe in dogodki v pravljicah utelešajo in ponazarjajo notranje konflikte, pri tem pa 

zelo spretno svetujejo, kako jih je mogoče rešiti. Pravljica pripoveduje na preprost, vsakdanji 

način. Od poslušalca ne zahteva ničesar. Pravljica opogumlja, budi upanje v prihodnost in 

obljublja srečen konec. Seveda teh standardov ne dosegajo vse zgodbe, ki jih najdemo v zbirkah 

pravljic. Številne med njimi so preprosto zabavne pripovedke, poučne zgodbe ali basni. Če bi 

radi ugotovili, ali je zgodba pravljica ali kaj drugega, se moramo vprašati, ali jo lahko imenujejo 

»dar ljubezni« otroku. To je dobro merilo za klasifikacijo pravljice (Zalokar Divjak, 2002). 

 

Pravljica je za otroka življenjskega pomena, zato v vsakem razvojnem obdobju potrebuje 

ustrezno pravljico. Pravljica prepušča otrokovi domišljiji, da bo tisto, kar razkriva v življenju, 

lahko uporabil zase. Pravljica je za otroka tolažilna, ko je žalosten ali bolan. S pravljico ga 

potolažimo bolje kot z besedami. Otrok se s pravljico poigrava kot v pristni igri. Čuti jo kot 

življenje, v pravljici resnično živi. Pravljica mora dopustiti čudenje in radovednost, odrasli pa 

smo tisti, ki otroku omogočamo uresničitev tega (Jarh, 2015). 

 

Pravljica je za otroka življenjskega pomena tudi zako, ker se ob poslušanju zaljubi v življenje 

(Pogačnik - Tolčič, & Milčinski, 1992). 
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Amft, D.: Pajkec Ogabek 

 

Ko gredo otroci mimo pajkove mreže, se prestrašijo in kričijo ogabno, fuj, nagravžno. Mali 

pajkec po imenu Ogabek se zato nekega dne odloči, da gre na pot, ker bi rad izvedel, zakaj se 

ga ljudje pravzaprav bojijo. Na svoji poti o tem povpraša veliko prijateljev in sorodnikov. 

Ampak odgovori so zelo različni. Pajkec ugotovi, da nas je neznanega strah, vendar ne razume, 

zakaj.  

 

Veliko otrok se boji pajkov, pa ne vedo, zakaj, saj nam le-ti nič ne naredijo. Če česa ne 

razumemo ali ne poznamo, se tega tudi bojimo. Ampak zakaj? Strah ni potreben, le sprejeti je 

potrebno to neznano takšno, kot pač je.  

 

Lehmann, C.: Žarkica in zajčja družina 

 

Nekoč, pred mnogimi svetlobnimi leti, je živela Mala Sončna Žarkica. V velikem gozdu je 

imela dobrega prijatelja po imenu Oblaček, s katerim sta se najraje igrala skrivalnice. Nekega 

dne v Oblačkovo življenje poseže groba roka slovesa. Izgubi očeta. Kako preživeti izgubo in 

ponovno zaživeti, spoznamo skozi zgodbo.  

 

Crowther, K.: Škrt, škrt, kra, čof!  

 

Škrt škrt kra čof! je nežna pravljica za najmlajše. V njej se prepletajo močna čustva in bogata 

domišljija. Žabec Jerko vsak večer sliši nenavadne zvoke pod svojo posteljo. Le kaj je ta zvok? 

Oče poskuša Jerka prepričati, da ni ničesar, česar bi se moral bati. Vse dokler se sam ne uleže 

v posteljo in tudi njega zbudi skrivnostni zvok noči. Ko oče ugotovi, kaj je ta skrivnostni zvok, 

zbudi žabca in skupaj pogledata, česa ju je bilo strah, hkrati pa ugotovita, da je bil njun strah 

nepotreben in tako skupaj zaspita.  

 

Ko otroci spremljajo zgodbo o nočnih strahovih malega žabca, je tudi njih malce strah, ker se 

poistovetijo z glavnim junakom, skupaj z njim iščejo rešitev in tolažbo ter hkrati razrešujejo 

svoje napetosti in težave. Zgodba otrokom sporoča, da strah obstaja v nas in da ima vsakdo 

svoje strahove. In s tem ni nič narobe.  
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Bode, A. de: Strah me je teme  

 

Nina bo prespala pri sestrični Barbari. Vendar jo je strah. Strah jo je teme in še posebej jo je 

strah spati v tuji postelji v temi. Razmišlja, da bi sestrični Barbari razložila oziroma zaupala 

svoje strahove, vendar ji je nerodno. Misli, da bi se ji Barbara posmehovala. Vendar pa ponoči, 

ko je je strah v tuji postelji, ugotovi, da ni strah smo nje, ampak se lahko prestraši tudi odrasla 

oseba, kajti strah je tudi sestrično Barbaro, in sicer pajka. Vendar vsaka svoj strah doživlja na 

drugačen način, skupaj pa ugotovita, da je vse skupaj smešno in da je strah nepotreben.   

 

Duquennoy, I.: Strahci na večerji 

 

Glavni junaki so štirje grajski strahci, ki živijo v »strahčevskem okolju« srednjeveškega gradu, 

vendar bolj spominjajo na štiri navihane, podjetne otroke, ki se radi lotevajo podvigov in 

raziskovanj. Živijo pa zlahka prepoznavno otroško življenje z otroškimi boleznimi, malimi 

nezgodami, lastnimi strahovi, velikimi sanjarijami in »iniciacijskimi« preizkušnjami.  

 

Pétigny, A. de: Matevž pri zdravniku  

 

Matevž mora danes k zdravniku na cepljenje. Ampak noče k zdravniku. Saj sploh ni bolan in 

cepljenje boli. Matevž je pogumen, kadar je treba splezati na drevo. Pred injekcijo pa se je rajši 

skril ... Matevž tako poskuša vse mogoče, da bi se skril pred odhodom k zdravniku. Nazadnje 

spleza na češnjo, ki stoji na njihovem dvorišču, očka in mamica pa ga iščeta. Ker pa se veja 

češnje polomi, Matevž pade na tla in ga bolijo ušesa, roke, noge in še ves je popraskan. Mamica 

ga tako lahko odpelje k zdravniku in ta mu pove, da je imel srečo, da se ni še bolj poškodoval, 

mu povije rane in mu razloži, da mu mora sedaj dati še eno dodatno injekcijo. Matevža je zelo 

strah, vendar še preden prešteje do pet, mu zdravnik že da injekcijo in Matevž je sploh ne čuti. 

Od takrat naprej se več ne boji injekcij.  

 

Moses, B.: Strah 

 

Mala deklica Manca v knjigi predstavlja različne strahove, ki jih doživlja, hkrati pa tudi pove, 

kako se teh strahov reši in jih odžene. Pove, da takrat, ko te je najbolj strah, najbolj pomaga 

pogum! Zgodba govori o premagovanju strahu. Vsak strah, ki ga deklica Manca predstavi, je 

tudi narisan. Tako je na primer narisan žele, ker ko se prestraši, se trese kakor žele. Narisana je 

http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=8391
http://www.bukla.si/?action=landscape&cat_id=7&author_id=199
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tudi deklica Manca, ki se skrije za očkom, ki se skrije pod odejo, Manca, ki preveri, da se pod 

posteljo res ne skrivajo pajki, pa Manca, ki se boji šole, zobozdravnika, televizije, in Manca, ki 

si žvižga, da prežene strah. S predmetno knjigo si starši in vzgojitelji lahko pomagajo pri vzgoji 

ali takrat, ko se pri otrocih pojavi težava strahu. Pripovedovanje o strahu in kako ga premagati 

pomaga otrokom, da ga sprejmejo na hudomušni način, kar ta knjiga tudi predstavlja.  

 

Mylo, I.: Čarobni šal  

 

Mala Maja je bila otrok, ki ga je bilo neprestano strah. Maja je doživljala več različnih strahov: 

pred velikimi sencami, psi, šuštečim ločjem, razigranimi otroki, visokimi gorami, skrivnostnimi 

duhovi. Strah je spremljal na vsakem koraku in ob vsakem času. Nekoč je za rojstni dan dobila 

šal. To je bil čudovit rdeč šal, z zlatom pretkan. Arabski šal, ki ga je njena botra prinesla s 

potovanja skozi puščavo. Botra ji je rekla, da to ni navadni šal, saj so vanj vtkane čarobne moči 

in kdor ga nosi, ga ni nikoli strah. Maja si je nadela šal in od takrat dalje se ni bala ničesar. 

Zgodil se je prvi čudež. Začela se je družiti z otroki iz soseščine, hodila v gore, poslušala šepet 

vetra, hodila ponoči. Nekoč je ugotovila, da pravzaprav šala nima vedno na sebi in je vseeno ni 

bilo strah. Vedela je, da ga ne bo več potrebovala, saj je premagala strah.  

 

Weigelt, U.: Strahica Mona  

 

Slikanica Strahica Mona je pravzaprav »narobe pravljica«. Strahica Mona je strah, ki bi 

pravzaprav moral strašiti otroke, ampak Strahica Mona se jih boji. Njena mamica strahica sicer 

trdi, da otroci ne obstajajo, vendar Strahica Mona tega ne verjame. Strahica Mona ne sme 

pospravljati, ne sme se kopati in ne sme si umivati zob. Živi na podstrešju neke hiše in zjutraj, 

ko gre spat, se kar naenkrat odpre loputa na podstrešju in mala Mona zagleda dve otroški glavi. 

Najprej se drug drugega ustrašijo, kasneje pa postanejo veliki prijatelji, ki se skupaj igrajo in 

neskončno zabavajo. Tako male Mone ni več strah otrok.  

 

Waddell, M.: Ne moreš zaspati, Mali Medo?  

 

Kot večino majhnih otrok je tudi Malega Meda strah teme. Veliki Medo mu najprej prižge malo 

svetilko, ker Mali Medo še vedno ne more zaspati, mu prižge večjo svetilko, in ker tudi ta ne 

pomaga Malemu Medu, da bi zaspal, mu prižge Svetilko vseh svetilk. Vendar pa tudi ta zelo 

velika svetilka Malemu Medu ne pomaga zaspati. Veliki Medo se domisli še za boljšega načina, 
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da potolaži Malega Meda. Vzame ga v naročje in odnese ven, v temo. Tam na nebu gori zelo, 

zelo velika luč, največja na svetu, okoli nje pa je na milijone majhnih lučk, ki pomagajo svetiti 

luni. Mali Medo se v trenutku pogrezne v globok spanec, saj vidi, da ni vse okoli nas le tema, 

ampak da vse okoli nas svetijo luči. Ilustracije izražajo nasprotja, ritem dneva in noči, gibanja 

in mirovanja, glasov in tišine. Zimska pokrajina je narisana v nežnih barvah, ki nam dajo 

občutek skrivnostnosti, medtem ko sta medvedka jasno poudarjena. Votlina medvedkov je 

zaprta v varnost kroga, vse v njej je okroglo – miza, okrogline na medvedovem fotelju, krog 

objema medveda. Tudi v zaporedju ilustracij lahko vidimo, kako se gradi dialog, ilustracije pa 

si sledijo v določenem ritmu, vzorcu in tako ustvarjajo zamenjavo: izmenjujejo se ilustracije z 

obema medvedoma in ilustracije, kjer vidimo le Malega Medveda. 

 

Razpoloženje je mogoče meriti s časovnimi enotami in ponavljajočim se ritmom. V zgodbi nas 

prevzamejo različna izžarevanja. Posamezne besede, npr. comp, škrap, vzbudijo v nas določene 

občutke, nas notranje razgibajo, kar se kaže tudi v zunanjih znakih. Izžarevanja delujejo na 

otrokove čute in sprožijo v njem različne občutke, hkrati pa ga potegnejo v isti ritem gibanja, 

kakršnega ima izžarevanje samo. Ponavljanje zlogov, besed, posameznih povedi in odlomkov 

ustvarja poseben ritem z izmenjavo enako strukturiranih odstavkov, v katerih se pri vsaki 

ponovitvi nekaj v vsebini spremeni. V zgodbi se ponavljajo in izmenjujejo osnovni zlogi: comp, 

comp, comp, dajejo ritem s premori in ustvarijo pričakovanje, napetost, dramatičnost. 

Napovedujejo nekaj novega in neznanega, kar tudi sledi. Otrok se te ponovitve zaveda in jo 

pričakuje, dajo mu tudi možnost premora in takrat lahko zunanje vtise predela in nato znova 

sodeluje v dialogu. Zlogi tomp, tomp, tomp, vuu, vuu, vuu so v dialogu novi elementi, ki otroka 

zdramijo. V slikanici se ponavlja dialog med Velikim in Malim Medom. Spremeni se le 

posamezna beseda v odstavku. Vse to otroka pritegne k pozornemu poslušanju, razločevanju 

glasov in posameznih besed. Otrokova pozornost je v vsem njegovem telesu. Gibanje Malega 

Meda na ilustracijah je način gibanja malčkov. Mali Medo krili z rokami, poskakuje, se ozira 

naokoli in posluša. Tudi hoja otrok je takšna in včasih spominjajo na majhnega medvedka. 

Otrokova pozornost je usmerjena na veselje ob njegovih uspehih, ko ugotovi, kaj zmore. 

Odkriva svoje zmožnosti in omejitve. Malega Meda je strah in ob sebi ima Velikega Meda, ki 

je čuteč, odrasel in pozorno spremlja doživljanje Malega Meda. Pojasnjuje mu zunanji svet, da 

ni več strašljiv.  
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5. 0 OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Strah se pri otrocih pogosto pojavlja, bolj pogosto, kot bi bilo potrebno. Nanj vplivajo tako 

odrasli kot vrstniki, trenutno počutje in razpoloženje otrok. S strahom otrok pokaže čustvo, iz 

katerega lahko razberemo, za kako hudo stisko gre.  

 

Cilj diplomskega dela: 

 Ugotoviti, s katerimi strahovi se otroci srečujejo v predšolskem obdobju (pajki, 

tema/noč, smrt, hrup, višina, tujci), katera vrsta strahov v predšolskem obdobju je pri 

otrocih najpogostejša, kaj jih izzove in kako reagirajo na strahove. 

 Ugotoviti, kako lahko starši in vzgojitelji pomagajo otrokom, da premagajo strah, ki ga 

doživljajo (pajki, tema/noč, smrt) in ali starši in vzgojitelji uporabljajo pravljice kot 

pripomoček pri predstavitvi in premagovanju strahu pri otrocih. 

 Ugotoviti, ali pravljica z motivi, kot so pajki, tema/noč, smrt in drugimi podobnimi 

motivi pomaga otroku prebroditi strah, ki ga doživlja v različnih starostnih obdobjih in 

kako. 

 

6. 0 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

 Kateri strahovi in kako pogosto se pojavljajo pri otrocih v predšolskem obdobju? 

 Na kakšen način starši in vzgojitelji pomagajo otrokom v predšolskem obdobju, ko 

se srečajo s strahovi? 

 Ali se otroci se neradi pogovarjajo o strahu, ker jim pogovor o strahu vzbudi občutek 

nelagodja? 

 Ali pravljice, ki vsebujejo motive, ki otrokom vzbujajo strah, gnus ali kakšno drugo 

obliko nesprejemanja (motiv pajkov, teme/noči, smrti), pomagajo, da se otroci lažje 

spoprijemajo z različnimi strahovi, ki jih doživljajo, in te strahove tudi premagajo?  

 Ali pravljice z motivi strahu (motiv pajkov, teme/noči, smrti) res dosegajo svoj 

namen oziroma ali otrok skozi poslušanje pravljice o temi, pajku, duhovih, lahko 

premaga strah pred njimi. 
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7. 0 METODA DELA 

 

7. 1 Raziskovalna metoda 

 

Uporabljena je deskriptivna metoda pedagoškega raziskovanja, ki obsega zbiranje relevantnih 

virov in literature s področja otrokovega razvoja, čustev, strahu in pomena pravljic ter njihovo 

študijo ter analizo. Metoda analize in sinteze je uporabljena za izbrane slikanice, in sicer glede 

na besedilo in ilustracije. Eksperimentalna metoda je uporabljena za praktično delo v vrtcu z 

otroki – branje izbrane slikanice, pogovor z otroki o tej slikanici.  

 

7. 2 Vzorec 

 

Prvi vzorec predstavlja skupina otrok iz vrtca Galjevica, enota Orlova. Otroci so stari od 4 do 

6 let. Raziskava je bila opravljena v času poletnih počitnic, tako da je v njej sodelovalo 13 od 

23 otrok skupine, v dopoldanskem času in v okviru izobraževanja v vrtcu. Ker ni bilo 

pridobljeno ustrezno soglasje staršev otrok, otroci zaradi varstva osebnih podatkov (Zakon o 

varstvu osebnih podatkov-2 in Splošna uredba o varstvu podatkov) pri izvajanju projekta niso 

bili fotografirani ali izpostavljeni tako, da bi bilo kršeno njihovo varstvo. 

 

Drugi vzorec je priložnostni vzorec vzgojiteljev in staršev. Sodelovalo je 21 vzgojiteljev in 68 

staršev, ki imajo otroke stare od 1 do 6 let in le-ti hodijo v vrtec. Za sodelovanje vzgojiteljev je 

bilo s strani ravnateljice oz. socialne delavke pridobljena ustrezna odobritev za sodelovanje, 

anketa za starše pa je bila javno objavljena na družbenem omrežju in jo je prostovoljno izpolnil 

starš, ki je to želel in je ustrezal postavljenim kriterijem.  

 

7. 3 Spremenljivke 

 

Uporabljene so bile kategorične spremenljivke, pri katerih lahko dve vrednosti med seboj 

razlikujemo, torej preverimo, ali sta vrednosti enaki ali ne. Z njo bomo primerjali čustveni odziv 

otrok na predmet/pojav, ki jim je vzbujal strah, gnus ali drugo obliko nesprejemanja (motiv 

pajka) pred in po prebrani slikanici. Rezultati so predstavljeni v odstotkih ali povprečju. 

Anketni vprašalnik za ciljno skupino (vzgojitelj, starš) je bil zelo podoben, z njima pa je bila 
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opravljena primerjava rezultatov za ključna vprašanja, povezana s temo »Strah pri predšolskih 

otrocih«, ki sem jih določila kot ključna vprašanja že pred izvajanjem ankete.  

 

7. 4 Način zbiranja podatkov 

 

V skupini je potekal tedenski projekt. Vsak dan smo prebrali eno slikanico z motivi pajkov, 

tema/noč in smrt. Nato smo se do konca tedna o vsaki slikanici pogovarjali in risali podobe iz 

prebranih slikanic ter igrali prizore iz slikanice. S tem smo zavestno predstavljali otrokom teme, 

ki jim vzbujajo strah, gnus ali drugo obliko nesprejemanja. Vseskozi smo spremljali čustvene 

odzive otroke na posamezno prebrano slikanico. Vendar pa so te slikanice predstavljale le uvod 

v raziskovalno delo. Osredotočili smo se na en motiv, ki otrokom predstavlja strah, gnus ali 

drugo obliko nesprejemanja, in sicer je to pajek. Četrti dan smo z otroki opazovali pajka, ki smo 

ga prinesli od doma, se pogovarjali o njem, ugotavljali, koliko nog ima in zakaj jih uporablja. 

Opazovali smo odziv otrok ob predlogu, da bi se ga dotaknili. Pajka smo vzeli med dlani in s 

tem sprožili različne občutke pri otrocih. Poskušali mu omejiti prostor in opazovali, kako se 

obnaša pajek in kako na to reagirajo otroci. Konec dneva smo obnovili pravljico »Pajkec 

Ogabek«. Poudarili smo pajkova čustva v zgodbi. Otroke smo ponovno pozvali, da se pajka 

dotaknejo in ob tem opazovali njihov neverbalni/verbalni odziv in intenzivnost čustev ter 

ugotavljali, ali je prebrana slikanica dosegla svoj namen.  

 

Podatki za potrebe opisa raziskovalnih vprašanj so bili pridobljeni tudi z anketnim 

vprašalnikom vzgojiteljem in staršem. Anketa je bila anonimna, anketiranci pa so odgovarjali 

pisno. Anketo je bila pripravljena v spletni aplikaciji 1ka in povezavo do nje posredovana tudi 

staršem, ki imajo predšolske otroke, preko e-pošte, preko prijateljev, znancev in jo objavili tudi 

na družbenem omrežju Facebook s prošnjo, da jo resnično izpolnijo le starši, ki ustrezajo 

profilu, da imajo otroke, stare od 1 do 6 let in so le-ti vključeni v vrtec. Rezultate ankete smo 

analizirali. Vzgojiteljem je bila izročena tiskana oblika ankete, saj smo s tem dosegli, da so jo 

lahko izpolnjevali tudi, če niso imeli dostopa do računalnika. Njihove izpolnjene ankete so bile 

nato za lažje analiziranje podatkov vnesene v spletno aplikacijo 1ka.  
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7. 5 Postopek obdelave podatkov 

 

Podatke, pridobljene s pomočjo pogovora z otroki, smo obdelali kvalitativno, kar pomeni, da 

smo raziskali obravnavano temo v okolju z otroki, z željo razlage fenomena v pomenu, kot mu 

ga otroci pripisujejo. Z njo smo dobili rezultate o tem, ali otroci po izvedenih aktivnostih 

gledajo na pojav ali predmet, ki jim je vzbujal strah, gnus ali drugo obliko nesprejemanja (motiv 

pajkov), drugače.  

 

Analizirani so bili rezultati ankete, ki smo jih pridobili od vzgojiteljev, in narejena primerjavo 

med rezultati ankete, ki so jo izpolnili starši, in rezultati, ki smo jih dobili od vzgojiteljev. 

Analizirana so bila že vnaprej določena vprašanja, ki so bila ključna za pridobitev rezultatov na 

temo diplomskega dela. Ankete so bile opravljene v mesecu juniju, pred izvedbo projekta z 

otroki. 

 

8. 0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

Prvi del empiričnega dela diplomskega dela 

 

V uvodnem delu priprave smo si zastavili cilj, da se otroci spoznajo s čustvom strahu oziroma 

ga ozavestijo. To smo želeli doseči predvsem z metodo pogovora. Otrokom smo zastavljali 

različna vprašanja, ki so zapisana v pripravi in jih spodbujali, da so o svojih odgovorih razmislili 

ter šele potem odgovorili. Da bi otroci bolje občutili svoje občutke, so zaprli oči in si 

predstavljali, kako izgleda pajek, kje so ga videli, kako so se počutili, ko so ga videli ali se ga 

dotaknili. Vsi otroci v skupini so potrdili, da so že videli pajka, tako v hiši, kot zunaj nje, nihče 

pa se ga še ni dotaknil z rokami. Po izvedbi celotne dejavnosti, smo dodali še plesno gibalno 

dejavnost, kjer so otroci s svojimi telesi ob glasbi nakazovali gibanje pajka, saj menimo, da so 

se tako še bolje poistovetili s svojimi občutki.   

 

Doma smo poiskali pajka in ga varno zaprli v papirnato škatlico. Škatlico s pajkom smo odnesli 

v vrtec. Otrokom nismo povedali, kaj se skriva v škatlici. Usedli smo se okoli mize, na mizo pa 

položili škatlico, v kateri je bil pajek. Ko smo oprli pokrov, smo opazovali odzive otrok. Nekaj 

deklic je dvignilo noge na stol. Škatlico s pajkom smo prijeli v roke in ga previdno pokazali 

vsakemu otroku posebej. Če otrok ni želel videti pajka od blizu, mu le tega nismo vsiljevali. 
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Nato smo pajka vzeli med dlani. Odmaknili smo se nekaj korakov stran od otrok in pustili pajka, 

da je lezel po roki. Otroci so se smejali in ga opazovali. Nekaj otrok je bilo prestrašenih, kar je 

bilo moč opaziti iz njihovega obraza, saj so imeli kljub nasmehu, usta odprta, ravno tako pa so 

imeli oči bolj široko odprte. Nihče ni jokal ali kričal. Vendar pa je bil pajek hiter in nismo želeli, 

da bi padel na tla in bi nastala panika med otroki, zato smo ga rajši vrnili v škatlico. Škatlico 

nismo zaprli s pokrovom, ampak smo nanjo dali prozorno folijo. Opazovali smo otroke. Le ena 

izmed deklic je ob bližini pajka ostala nekoliko zadržana in ni želela sodelovati. Odšla je na 

drugo stran sobe. Pajka smo še nekaj minut opazovali, se pogovarjali o njegovi barvi, za katero 

nismo znali definirati, ali je črn, ali je rjav ali pa morda celo neke druge barve, saj so bila mnenja 

oziroma videnja otrok zelo različna, opazovali smo tudi njegovo zgradbo, noge, ugotavljali, kje 

ima glavo, se pogovarjali o tem, ali ga je strah, ali je lačen, ali pajek piči kot čebela, kaj je, ali 

potrebuje tudi vodo, kako kaka; nato pa smo škatlico umaknili iz igralnice, da ni motila 

pozornosti otrok, saj smo se želeli z otroci pogovarjati o tem, kar so ravnokar doživeli.  Začeli 

sem z vprašanji, ki opisujejo pajkovo zunanjost; kakšne barve je, koliko nog ima, kakšne ima 

oči, vse to, kar smo se pogovarjali med opazovanjem pajka, smo nato otrokom zastavljali v 

obliki vprašanj, na katera so oni odgovarjali. Odgovarjali so vsi otroci in povedali, kar jim je 

tisti trenutek padlo na pamet, četudi odgovor ni bil pravi in četudi smo nekaj minut nazaj vse te 

odgovore že vedeli. Povedali so, da take pajke vidijo tudi doma. Vprašali smo jih, kaj naredijo, 

ko pajka srečajo v hiši ali celo v njihovi sobi, ali jim je to všeč. Otroci so povedali, da so srečali 

pajka v svoji sobi, v kuhinji pa tudi na dvorišču ter da jih mamica velikokrat posesa. Iz tega je 

izhajalo naslednje vprašanje, zakaj mamica posesa pajka. Deček, ki v skupini predstavlja 

otroka, ki mu drugi otroci sledijo in se po njem zgledujejo, je odgovoril, da mamica pajka 

posesa, da ne leze po celi hiši ali po njih, ko spijo. Deklica, ki se je pajku odmaknila, je 

povedala, da pajka tudi pohodi, ker ga ne mara in ji ni všeč. Pred branjem pravljice smo se 

odločili, da otroke povprašamo, ali se kdo boji pajkov. Roko sta dvignili dve deklici. Dečke 

smo vprašali, ali se nihče od njih ne boji pajkov. Eden izmed njih je odgovoril, da se jih ne boji, 

ker so majhni in pletejo mrežo tako kot »Spider man«. Nato smo otrokom predstavili plakat, na 

katerem sta bila dva stolpca. Vsakemu otroku smo dali nalepko in povedali, da bodo nalepili 

nalepko v prostor, kjer je narisan pajek, kar pomeni, da se ne bojijo pajkov in da so jim pajki 

všeč, ali pa v stolpec, kjer je prekrižan pajek, kar pomeni, da se pajkov bojijo oziroma se 

počutijo ob njih neprijetno. Plakat smo postavili na mizo večnamenske sobe kamor so otroci 

prihajali nalepiti nalepko individualno. Odločili smo se za individualni pristop zato, ker smo 

predvidevali, da bo tako resnično vsak otrok samostojno, brez pritiskov ali vplivov drugih otrok, 

nalepil nalepko tja, kamor res sam želi. Preden je vsak otrok izbral svoj stolpec, smo se z njim 



- 27 - 

pogovorili in ga vprašali, ali mu je bilo všeč, ko smo prinesli pajka v njihovo igralnico. Otrok 

nismo usmerjali. Otrok ni gledal na plakat, koliko nalepk je že nalepljenih, v katerem stolpcu, 

dokler ni sam povedal, kam se je odločil, da bo nalepko nalepil. Menimo, da so se tako lažje 

samostojno odločili o svojih občutkih ob srečanju s pajkom. Po koncu uvodne dejavnosti je bilo 

v prvem stolpcu (se ne bojim pajkov) nalepljenih 7 nalepk in v drugem (se bojim pajkov) 6 

nalepk.  

 

Otroke smo ponovno zbrali v igralnici in jim predstavili slikanico »Pajkec Ogabek«. Nekateri 

izmed njih so se spomnili, da smo pravljico že brali nekaj časa pred tem v času počitka, nekateri 

pa jo poznajo tudi iz drugih okolij (knjižnica, dom, prijatelji). Ob pripovedovanju smo otrokom 

pokazali tudi ilustracije. Med tem nismo postavljali nobenih dodatnih vprašanj. Otroci so 

zgodbi pozorno prisluhnili. Ko smo zaključili s pripovedovanjem, smo otroke vprašali, o kom 

govori, o kom sem jim brala. Vsi so vedeli, da pravljica govori o pajku, ki mu je ime Ogabek 

in da so poleg njega v zgodbi tudi drugi pajki. Naslednje vprašanje je bilo, koga vse je obiskal 

Ogabek. Skupaj so vsi otroci znali našteti nekaj imen drugih pajkov v pravljici. Ob ilustracijah 

smo ponovno pogledali, kako različni so si med seboj pajki. Otroke smo pustili, da so opisovali 

njihovo zunanjost, nato pa jih spodbudili, da so pogledali drug drugega in jih vprašali, ali smo 

tudi mi različni, tako kot pajki. Našteli smo nekaj lastnosti, po katerih se otroci v skupini 

razlikujejo med seboj. Opazovali smo našo ten kože, naše barve oči, obliko nosu, barvo in 

dolžino las. Otroci so se opazovali in se smejali in drugi proti drugemu s prstom kazali in 

opisovali, kaj so opazili. Ko so se pomirili, smo jih vprašali, zakaj je Ogabek odšel do vseh teh 

svojih prijateljev. Podali so različne odgovore; da jih je obiskal, ker jih je pogrešal, da je odšel 

k njim, da bi se igrali, da jih je obiskal, da kar tako, …  Spodbudili smo jih, naj razmislijo, 

katero vprašanje je Ogabek postavil vsakemu svojemu prijatelju. Deček, ki je pravljico že slišal 

doma, je odgovoril, da je Ogabka zanimalo, zakaj se ga ljudje bojijo. In res je tako. Pajkec 

Ogabek nikakor ni razumel, zakaj se ga ljudje bojijo, zakaj ga ne marajo. Otroke smo vprašali, 

če bi se tudi oni bali Ogabka, če bi prišel v njihovo igralnico. Ponovno smo pogledali slikanico, 

kako Ogabek izgleda. Otroke smo spodbudili, da so poiskali čim več skupnih značilnosti Pajkca 

Ogabka in pajka, ki nas je čakal v škatlici v drugi sobi. Otroci so opisovali njune noge, barvo, 

velikost in oči. Nekateri so odgovorili, da se Ogabka ne bi bali, ker je prijazen in lep. Zanimalo 

nas je, zakaj mislijo, da naš pajek ni prijazen in ali je naš pajek tudi lep. Strinjali so se, da ga še 

enkrat prinesemo v igralnico. Pajka smo najprej ponovno vzeli med svoje dlani, nato pa smo 

vprašali, ali bi ga prijel še kdo izmed otrok. Ponudili smo ga tudi njihovi vzgojiteljici. Otroci 

so se smejali, nato pa so se trije dečki in dve deklici opogumili in rekli, da bi pajka prijeli v 
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roko. Razprli smo dlani in dopustili, da so se ti otroci s prstom poskušali dotakniti pajka. Pajka 

jim nismo dali v roke, da ne bi padel in da ne bi zavladala nepotrebna panika v sobi med otroki. 

Otroke smo vprašali, ali bi lahko tudi to bil Pajkec Ogabek iz pravljice. S tem se niso strinjali, 

ker si pajka nista bila podobna, zato smo mu izbrali novo ime – Srečko. Ime je izhajalo iz 

pripovedi deklice, ki je povedala, da njena mami odnese pajka ven, ker da to prinaša srečo. 

Otroke smo vprašali, ali se strinjajo, da pajka spustimo po igralnici, da v kotu splete mrežo in 

si naredi dom. Odziv otrok je bil zelo različen, nato pa je vzgojiteljica rekla, da je pajek že zelo 

utrujen danes in da bi bilo najbolje, da ga spustimo v travo na njihovem igrišču, kjer si bo spočil 

in si naredil dom. Vsi smo se strinjali in odnesli našega Srečka na travnik, kjer smo se s smehom 

poslovili od njega.  

 

Otrokom smo ponovno razdelili nalepke in jim povedali, da bomo nalepili nalepke enako kot 

prej, vendar se lahko odločijo za drugačen odgovor. Ponovili smo, kako se razlikujeta stolpca 

na plakatu. Otroci so ponovno individualno hodili v večnamenski prostor, kjer smo vsakega 

vprašali, ali mu je bila všeč pravljica, o kom govori in če bi on prijel Pajkca Ogabka v roke ali 

bi ga spodil ven iz svoje sobe. Vprašali smo jih tudi, kako so se počutili, ko smo vzeli »našega« 

pajka med svoje dlani in nobeden izmed njihovih odgovorov ni bil odklonilen do pajka. 

Vsakemu otroku smo še enkrat povedali, da lahko nalepi nalepko v drug stolpec, če se, odkar 

pozna Pajkca Ogabka in pajka Srečka, počuti bolj prijetno. Ob končnih rezultatih je od 13 otrok, 

11 otrok nalepilo nalepko v prvi stolpec (se ne bojim pajkov) in le 2 v drugi stolpec (se bojim 

pajkov).  

 

Z otroki smo skupaj pogledali oba plakata in prešteli, kolikšna je bila razlika v številu nalepk 

pred in po pravljici. Plakat smo prilepili na steno, pod njega pa postavili mizo, na kateri je bila 

slikanica »Pajkec Ogabek«, da so otroci lahko samostojno rokovali z njo tudi po zaključku 

dejavnosti.  

 

Za konec dejavnosti smo otrokom rekli, da naj vsak razmisli, kako se pajek giblje in naj nam to 

pokaže. Otroci so začeli poskakovati po sobi, nekateri so razprli roke in se premikali kot roboti, 

drugi so se postavili na vse štiri, dvignili ritko in v takšnem položaju hodili po sobi. Deklica, ki 

se je ob prisotnosti pajka odmaknila od skupine, je tudi tokrat odšla v kot sobe, splezala na 

polico in le nemo opazovala druge otroke.  
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Drugi del empiričnega dela diplomskega dela 

 

V okviru drugega dela empiričnega dela diplomskega dela smo pripravili anketni vprašalnik 

(poimenovali smo ga Anketa – starši), ki smo ga objavili v spletni aplikaciji 1ka, nanj pa je 

odgovorilo 24 očetov in 44 mam. Tako razmerje predstavlja 35 % očetov in 65 % mam. 

Povezavo na vprašalnik smo objavili na družbenem portalu s prošnjo, da ga izpolnijo starši, ki 

imajo otroke v vrtcu in so stari od 1 do 6 let.  

 

Graf 8. 1: Prikaz razmerja med spoloma staršev 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Z vprašalnikom smo dobili tudi podatek, da je je  45 staršev, ki so rešili anketni vprašalnik, 

starih med 31 do 40 let, 12 staršev je starih med 21 do 30 let in 10 staršev je starih med 41 do 

50 let. Mlajših staršev od 20 let, ki bi imeli otroke v vrtcu in so stari od 1 do 6 let, z anketo 

nismo zasledili, je pa anketo izpolnil en starš, ki je star nad 50 let in ima otroka v vrtcu. 

 

Graf 8. 2: Prikaz starosti staršev 
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Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Trenutni življenjski status staršev, ki so rešili anketni vprašalnik, ima status »zaposlen«, in sicer 

je zaposlenih 61 staršev od 68, kar predstavlja 60 %, 6 staršev je brezposelnih in nihče ni 

študent, en starš pa je pod drugo zapisal »samozaposlen«, kar lahko štejemo kot status 

»zaposlen«. 

 

Graf 8. 3: Prikaz življenjskega statusa staršev 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

30 staršev, ki so rešili anketni vprašalnik, imajo doseženo formalno izobrazbo »Višja ali visoka 

šola«, kar predstavlja 44 %, 19 jih ima srednjo šolo, 16 magisterij, 2 doktorata in 1 nima 

končane srednje šole. 

 

4 starši imajo eno starševski stan, kar pomeni, da je v družini poleg otroka le mama ali oče, 60 

je takšnih, da sta prisotna oba starša, kar predstavlja 88 %, 4 starši na to vprašanje niso želeli 

odgovoriti.  

 

Graf 8. 4: Prikaz družinskega stanu 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 
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Starše smo prosili, naj v anketo vpišejo tudi starost svojih otrok, ki jih imajo v vrtcu. S tem 

podatkom smo le postavili meje, da želim pridobiti podatke za otroke, ki so v starostnem okviru 

od 1 do 6 let in hodijo v vrtec.  

 

Na vprašanje, kako pogosto starši opazijo, da je otroke strah, sta 2 starša odgovorila, da tega ne 

opažata, 34 staršev je odgovorilo, da to opažajo redko, 26 staršev je odgovorilo, da strah pri 

otrocih opažajo srednje pogosto, kar prestavlja 38 % staršev, ki so reševali anketni vprašalnik, 

4 starši opažajo strah pri otroku pogosto in 2 starša opažata strah zelo pogosto.  

 

Graf 8. 5: Kako pogosto opazite pri vašem otroku (otrocih), da je prisoten strah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Na vprašanje, česa je otroke največkrat strah, pa so starši izbirali med različnimi ponujenimi 

odgovori. Največ staršev je ogovorilo, da je njihove otroke največkrat strah nevihte (grmenje, 

strele), in sicer kar 25 staršev, kar predstavlja 37 %, kar 24 staršev pa je odgovorilo, da neznanih 

oseb in 23 teme. Ti trije odgovori, ki prestavljajo najpogostejši strah, predstavljajo skupaj kar 

40 %. 17 staršev je ogovorilo, da se njihovi otroci bojijo malih živali (pajki, mravlje, ose, 

čebele) in 30 fantazijskih bitij (čarovnice, zmaji, duhovi). Ta dva odgovora predstavljata 21 % 

anketiranih staršev. Sledi odgovor ločitve od staršev, kjer je mišljeno predvsem ločitev, ki jo 

otroci doživljajo ob odhodu v vrtec ali druge oblike varstva, ko se starš po materinskem  dopustu 

vrne v službo in 13 staršev meni, da se njihov otrok boji zdravnika ali zobozdravnika. Le 11 

staršev je odgovorilo, da se otroci bojijo telesnih poškodb, sledita pa še odgovora hrupa, glasnih 

zvokov, velikih živali in novih stvari. Skupaj ti štirje ogovori predstavljajo 30 %. 3 starši so 

odgovorili z drugo in zapisali, da se njihovi otroci bojijo čudnih, retardiranih, vsiljivih ljudi, 

valov, vulkanov, potresov in da bo omara padla na otroka. Ti odgovori predstavljajo 2 % vseh 

staršev, ki so odgovorili na anketni vprašalnik.  
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Graf 8. 6: Česa je vašega otroka (otroke) največkrat strah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Pri vprašanju, ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja strahu, je 48 

staršev ogovorilo, da teh razlik ni med spoloma otrok, 6 jih je ogovorilo, da je pogosteje strah 

dečke in 12, da je pogosteje strah deklice. Iz tega odgovora lahko razberemo, da starši menijo, 

da je strah pri deklicah pogostejši kot pri dečkih. Dva starša so do odgovora nista opredelila 

oziroma sta zapisala »ne vem«. 

 

Graf 8. 7: Ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja strahu? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 
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Pri vprašanju »Kako vaš otrok (otroci) izražajo strah« je bilo možno več odgovorov z različnimi 

stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo pogosto«. Če povzamem odgovor 

»pogosto« in »zelo pogosto« je največ staršev odgovorilo, da otroci izražajo strah s tem, da  to 

povedo in z izrazom na obrazu. Sledil je odgovor, da otroci strah izražajo z nemirom, 

vznemirjenostjo, s fizičnim umikom, izogibanjem, jokom, spremembo glasu in tudi s 

kričanjem. Kot »drugo« starši niso zapisali posebnih primerov. 

 

Graf 8. 8: Kako vaš otrok (otroci) izražajo strah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Tudi pri vprašanju »Kako ravnate, ko je otroka strah?« je bilo nanizanih več ogovorov z 

različnimi stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo pogosto«. Če ponovno 

povzamem odgovor »pogosto« in »zelo pogosto«, je največ staršev odgovorilo, da otroka 

vzamejo v naročje, ga objamejo, pobožajo, sledil je odgovor otroku se približam, ga objamem, 

poskušam ugotoviti, česa ga je strah in ga spodbudim k postopnemu soočanju s tem, česar se 

boji. Zelo blizu so si tudi odgovori »z otrokom se iskreno pogovorim na samem«, »otroku 

povem, da nima razloga za strah«, »otroka besedno poskušam prepričati, da ni razloga za strah« 

in »z otrokom se iskreno pogovorim skupaj z družino«.  Najmanj staršev, in sicer 20, jih je 

odgovorilo, da otrokovo pozornost takoj preusmerijo na nekaj drugega. Med odgovori »drugo« 

sem zasledila odgovor enega starša, in sicer »Strah je koristen, zato ga ne skrivamo pred tem, 

damo mu pa vedeti, da smo zraven in ga počasi soočamo«. Ta odgovor je posebej zanimiv zato, 

ker je strah dejansko koristen, vendar večina staršev ob odraščanju svojih otrok ne razmišlja 

tako in njihova prva skrb je otroka pred strahom obvarovati. 
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Graf 8. 9: Kako ravnate, ko je otroka strah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na vlogo vzgojitelja pri premagovanju strahu otroka v vrtcu. 

93 % staršev je ogovorilo, da je vloga vzgojitelja zelo pomembna, 5 % meni, da je vloga 

vzgojitelja pri premagovanju strahu v vrtcu srednje pomembna in 2 % jih meni, da je manj oz. 

malo pomembna. Nihče ne meni, da vloga vzgojitelja pri premagovanju strahu otrok v vrtcu ni 

pomembna in prav tako nihče ni označil odgovora »ne vem«. 

 

Graf 8. 10: Kakšna je vloga vzgojitelja pri premagovanju strahu otroka v vrtcu? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Opredelitve, zakaj je tako, so bili odgovori staršev zelo različni, prevladoval pa je odgovor, da 

jim otroci zaupajo, vzgojiteljice pa preživijo z otroki veliko časa in so pomemben dejavnik pri 

razvoju otroka. 
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Tabela 8. 1: Zakaj tako menite? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Ob vprašanju, »ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in so bolj vase zaprti, 

hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah«, je kar 68 % staršev 

odgovorilo z »da«. Pri vprašanju »ali vaš otrok hitro reagira s strahom v določeni situaciji ali 

ob določenih osebah«, pa je le 38 % staršev odgovorilo z »da«. 
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Graf 8. 11: Ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in so bolj vase zaprti, 

hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Graf 8. 12: Ali vaš otrok hitro reagira s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Pri vprašanju, kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom, je bilo 

nanizanih več odgovorov z različnimi stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo 

pogosto«. Če ponovno povzamem odgovor »pogosto« in »zelo pogosto«, je 59 odgovorilo, da 

z individualnim pogovorom in 56 z igro. Kar 58 staršev pa je kot pogosto oziroma zelo pogosto 

odgovorilo tudi z odgovorom »s slikanicami, branjem pravljic«. 
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Graf 8. 13: Kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom? 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

V nadaljevanju smo zapisali, da diplomsko delo sloni na tem, da s pravljico otroku najbolj 

pomagamo pri premagovanju različnih vrst strahu. 69 % staršev se je s to trditvijo strinjalo, 24 

% staršev je to trditev ovrglo, 7 % staršev pa se do odgovora ni opredelilo. 

 

Ob razvrstitvi petih dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih, 

so starši na prvo mesto postavili odgovor »z individualnim pogovorom«, in sicer je kar 42 

staršev ogovorilo tako, na drugo mesto se je uvrstil odgovor »s slikanicami, branjem pravljic«, 

in sicer je tako odgovorilo 37 staršev, na tretje mesto se je uvrstil odgovor »postopno soočanje 

otroka z objekotm/situacijo«, in sicer je 30 staršev izbralo ta odgovor, na četrto mesto pa je bil 

uvrščen odgovor »z igro«, in sicer je tako odgovorilo 27 staršev.  

 

Graf 8. 14: Pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih. 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 
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Tabela 8. 2: Pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih. 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Za konec smo našteli nekaj pravljic, ki so namenjene premagovanju strahu in poprosili starše, 

da označijo, katere od naštetih poznajo. Kar 53 staršev je odgovorilo »Sapramiška«, »Ne moreš 

zaspati Mali Medo?«, »Strah me je teme«, »Pika Pikapolonica«, »Pajkec Ogabek« in »Nočem 

spati sam«, pa so naslednje slikanice, ki jih starši poznajo. Vse ostale slikanice so dobile manj 

klikov, nobena od naštetih slikanic pa ni bila staršem nepoznana.  
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Graf 8. 15: Pravljice, ki so namenjene pomoči ob premagovanju strahu pri predšolskih 

otrocih. 

 

Vir: Anketa - starši, 2018. 

 

Tretji del empiričnega dela diplomskega dela 

 

Anketni vprašalnik (poimenovali smo ga Anketa – vzgojitelj), ki smo ga pripravili za 

vzgojitelje/varuhe in je bil zelo podoben anketnemu vprašalniku, ki smo ga pripravili za starše, 

smo odnesli v različne vrtce in prosili, da ga vzgojitelji izpolnijo. Razdelili smo 35 anketnih 

vprašalnikov in v 3 tednih dobili 21, v celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Za lažjo 

obdelavo podatkov, smo vse izpolnjene anketne vprašalnike ročno vnesli v spletno anketo 1ka 

in nato iz rezultatov črpali podatke.  
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Graf 8. 16: Prikaz razmerja med spoloma vzgojiteljev 

 

Vir: Anketa - vzgojitelj, 2018. 

 

Anketni vprašalnik je rešilo 18 vzgojiteljic, kar predstavlja 86 %  in 3 vzgojitelji, kar predstavlja 

14 % anketirancev (v nadaljevanju so vsi zapisani kot »anketiranci«). Anketiranci so sami 

označili starost otrok, za katere skrbijo v vrtcu. 29 % anketirancev skrbi v vrtcu za otroke stare 

od 2-4 let, 24 % od 5-6 let in 19 % jih je v najmlajši jaslični skupini.  Ostala povprečja so od 5 

do 10 % za ostale starostne skupine. Iz tega podatka vidimo, da anketiranci delajo v vrtcu z 

otroki vseh starosti. 

 

Graf 8. 17: Prikaz delovnih izkušenj na področju vzgojitelj/pomočnik 

 

Vir: Anketa - vzgojitelj, 2018. 

 

Delovne izkušnje na področju vzgojitelj/pomočnik, ki so rešili anketni vprašalnik, so zelo 

različne, in sicer je največ anketirancev z več kot 20 let delovnih izkušenj. Sledijo od 5 do 9 let 

delovnih izkušenj, in sicer je takšnih 19 %, od 10 do 14 let delovnih izkušenj ima 14 % 

anketirancev in od 0 do 4 leta ima 10 % anketirancev. Nihče izmed anketirancev ne spada v 

skupino od 15 do 19 let delovnih izkušenj. Iz tega vprašanja lahko povzamemo, da prevladujejo 

»starejši« vzgojitelji/pomočniki oz. tisti z največ izkušnjami na tem področju. 
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Graf 8. 18: Kako pogosto opazite pri otrocih, da je prisoten strah? 

 

Vir: Anketa - vzgojitelj, 2018. 

 

Čustveno stanje otrok je zelo različno. Anketiranci so v 10 % odgovorili, da zelo pogosto 

opazijo pri otrocih v njihovi skupini, da je prisoten strah. 5 % anketirancev je odgovorilo, da to 

opazijo pogosto in  ker 38 %, da to opazijo zelo pogosto. Če povzamemo skupen odstotek teh 

odgovorov (srednje pogosto, pogosto in zelo pogosto), lahko rečemo, da so anketirani 

vzgojitelji/pomočniki odgovorili, da v 53 % opazijo v skupini svojih otrok, da je prisoten strah. 

Da redko opazijo, da je pri otrocih prisoten strah, je ogovorilo 43 % anketirancev in le 5 % jih 

je odgovorilo, da tega ne opazijo. Lahko povzamemo, da približno polovica anketirancev opaža 

strah in prav tako polovica opaža prisotnost strahu redko. 

 

Na vprašanje, česa je otroke največkrat strah, pa so anketiranci izbirali med različnimi 

ponujenimi odgovori. Največ anketirancev je odgovorilo, da je njihove otroke največkrat strah 

nevihte (grmenje, strele), in sicer kar 17 %, 15 % anketirancev je odgovorilo, da majhnih živali 

(pajki, mravlje, ose, čebele) in 14 % anketirancev meni, da je otroke največkrat strah neznanih 

oseb. Ti trije odgovori, ki prestavljajo najpogostejši strah, predstavljajo skupaj kar 46 %. 11 % 

anketirancev je ogovorilo, da se otroci največkrat bojijo ločitve od staršev, 9 % pa jih meni, da 

se otroci najpogosteje bojijo telesnih poškodb in teme. 7 % jih meni, da se otroci bojijo 

zdravnika, zobozdravnika, 5 % jih meni, da se otroci bojijo fantazijskih bitij (čarovnica, zmaji, 

duhovi) in novih stvari. 4 % pa jih meni, da se otroci bojijo hrupa, glasnih zvokov, le 1 % pa 

jih meni, da se otroci bojijo velikih živali. Anketiranci so našteli tudi druge stvari, ki se jih 

otroci bojijo, in sicer mask, krvi, predstav, kjer so prisotni kostumi in drugačni glasovi). 
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Graf 19: Česa je vašega otroka (otroke) največkrat strah? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Pri vprašanju, ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja strahu, je 52 

% anketirancev ogovorilo, da teh razlik ni med spoloma otrok, 29 % jih je ogovorilo, da je 

pogosteje strah dečke in 19 %, da je pogosteje strah deklice. Iz tega odgovora lahko razberemo, 

da anketiranci menijo, da je strah pri deklicah redkejši kot pri dečkih.  

 

Graf 8. 20: Ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja strahu? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Pri vprašanju »Kako otroci v vaši skupini izražajo strah« je bilo možno več odgovorov z 

različnimi stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo pogosto«. Če povzamem 

odgovor »pogosto« in »zelo pogosto« je največ anketirancev odgovorilo, da otroci izražajo 
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strah z jokom in z izrazom na obrazu. Sledil je odgovor, da otroci povedo, da jih je nečesa strah, 

strah izražajo z nemirom, s fizičnim umikom, izogibanjem, motoričnim nemirom, spremembo 

glasu in tudi s kričanjem. Kot drugo so anketiranci zapisali: fizični stik z drugo odraslo osebo 

in z onemelostjo.  

 

Graf 8. 21: Kako otroci v vaši skupini izražajo strah? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Tudi pri vprašanju »Kako ravnate, ko je otroka strah?« je bilo nanizanih več ogovorov z 

različnimi stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo pogosto«. Če ponovno 

povzamem odgovor »pogosto« in »zelo pogosto«, je največ anketirancev odgovorilo, da otroka 

vzamejo v naročje, ga objamejo, pobožajo, sledil je odgovor otroku se približam, ga objamem, 

poskušam ugotoviti, česa ga je strah in ga spodbudim k postopnemu soočanju s tem, česar se 

boji. Zelo blizu so si tudi odgovori »otroka besedno poskušam prepričati, da ni razloga za strah 

»otroku povem, da nima razloga za strah«, in »z otrokom se iskreno pogovorim skupaj z 

družino«.  Nihče od anketirancev ni odgovoril, da »otrokovo pozornost takoj preusmeri na nekaj 

drugega«, en anketiranec pa je označil, da »otroka ignorira«. Med drugimi odgovori oz. 

odgovori, ki bi jih anketiranci lahko zapisali sami, je bil le en zapis, in sicer: »odidem z otrokom 

iz predstave ali gledam z njim od daleč«, ki pa ne predstavlja reakcije anketirancev na splošno, 

ampak ob točno določeni situaciji.  
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Graf 8. 22: Kako ravnate, ko je otroka strah? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Naslednje vprašanje se je nanašalo na vlogo vzgojitelja pri premagovanju strahu otroka v vrtcu. 

71 % anketirancev je ogovorilo, da je vloga vzgojitelja zelo pomembna, 19 % jih meni, da je 

vloga vzgojitelja pri premagovanju strahu v vrtcu srednje pomembna in nihče ne meni, da vloga 

vzgojitelja pri premagovanju strahu otrok v vrtcu ni pomembna, ali da je malo pomembna in 

prav tako nihče ni označil odgovora »ne vem«. 

 

Graf 8. 23: Kakšna je vloga vzgojitelja pri premagovanju strahu otroka v vrtcu? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Opredelitve, zakaj je temu tako, so bili odgovori anketirancev zelo različni, prevladoval pa je 

odgovor, da jim otroci zaupajo. 
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Tabela 8. 3: Zakaj tako menite? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Ob vprašanju, »ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in so bolj vase zaprti, 

hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah«, je kar 71 % 

anketirancev odgovorilo z »da«, 14 % z »ne« in prav tako 14 % z »ne vem«. 

 

Graf 8. 24: Ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in so bolj vase zaprti, 

hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 
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Pri vprašanju, kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom, je bilo 

nanizanih več odgovorov z različnimi stopnjami, in sicer »nikoli«, »redko«, »pogosto« in »zelo 

pogosto«. Če ponovno povzamem odgovor »pogosto« in »zelo pogosto«, je 59 odgovorilo, da 

z individualnim pogovorom in 56 z igro. Kar 58 anketirancev pa je kot pogosto oziroma zelo 

pogosto odgovorilo tudi z odgovorom »s slikanicami, branjem pravljic«. 

 

Graf 8. 25: Kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Tabela 8. 4: Kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 
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V nadaljevanju anketnega vprašalnika smo zapisali, da diplomsko delo sloni na tem, da s 

pravljico otroku najbolj pomagamo pri premagovanju različnih vrst strahu. 86 % anketirancev 

se je s to trditvijo strinjalo, kar pomeni, da smo dobili 100 % potrditev s strani staršev in 

vzgojiteljev, da s pravljico najbolj pomagamo otroku pri premagovanju različnih vrst strahu.  

 

Ob razvrstitvi petih dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih, 

so anketiranci na prvo mesto postavili odgovor »s slikanicami, branjem pravljic«, in sicer je ta 

odgovor dosegel povprečje 3,8, na drugo mesto se je uvrstil odgovor »z igro«, in sicer je ta 

odgovor  dosegel povprečje 3,1, na tretje mesto se je uvrstil odgovor »postopno soočanje otroka 

z objekotm/situacijo«, in sicer je ta odgovor dosegel povprečje 3,0, prav tako je takšno 

povprečje dosegel odgovor »z individualnim pogovorom«, na peto mesto pa se je uvrstil 

odgovor »s slikanjem strahu«, in sicer s povprečjem 2,0.   

 

Graf 8. 26: Pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih. 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 

 

Tabela 8. 5: Pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri predšolskih otrocih. 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 
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Za konec smo našteli nekaj pravljic, ki so namenjene premagovanju strahu in poprosili 

anketirance, da označijo, katere od naštetih poznajo. Izračun frekvence je pokazal, da jih največ 

pozna pravljico »Sapramiška« (frekvenca 19), sledi pravljica »Ne moreš zaspati Mali Medo?« 

(frekvenca 17), »Strah me je teme«, »Pika Pikapolonica«, »Pajkec Ogabek« in »Nočem spati 

sam«, pa so naslednje najbolj prepoznavne pravljice (frekvenca 11). Ostale slikanice pozna 

manj anketirancev, nobena od naštetih slikanic pa ni bila anketirancem nepoznana. En od 

anketirancev je dopisal tudi pravljico, ki je na mojem seznamu in, in sicer gre za pravljico 

»Lukec je prišel«. 

 

Graf 8. 27: Pravljice, ki so namenjene pomoči ob premagovanju strahu pri predšolskih 

otrocih. 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 
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Zadnje vprašanje se je nanašalo na to, da anketiranci označijo, katero od v predhodnem 

vprašanju naštetih pravljic, bi želeli, da jo predstavim otroku. Največ »glasov« je dobila 

pravljica »Pajkec Ogabek«, in sicer kar 38 % vseh glasov, sledila ji je pravljica »Strahci na 

večerji«, »Sapamiška«  in »Ne moreš zaspati, Mali medo?« s 10 % glasov vsaka ter pravljice s 

5 % glasov; Žabica nagica, Pika Pikapolonica, Larina zvezdica in pošasti iz sanj, Strahica Mona, 

Škrt, škrt, kra, čof! In Strah.  

 

Graf 8. 28: Pravljice, ki so namenjene pomoči ob premagovanju strahu pri predšolskih 

otrocih. Katero bi želeli, da predstavimo otrokom? 

 

Vir: Anketa – vzgojitelj, 2018. 
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9. 0 RAZPRAVA  

 

Diplomsko delo je imelo postavljenih pet raziskovalnih vprašanj, na katera smo skozi vse tri 

dele empiričnega dela pridobili odgovore. 

 

1. Raziskovalno vprašanje: Kateri strahovi in kako pogosto se pojavljajo pri otrocih v 

predšolskem obdobju? 

 

Pripravili smo dve vrsti anket z enakimi oziroma zelo podobnimi vprašanji. Na eno 

anketo so odgovarjali vzgojitelji, na drugo starši, ki imajo otroke stare od 1 do 6 let in 

le ti obiskujejo vrtec. Starši so na vprašanje »Kako pogosto je pri otroku prisoten strah« 

odgovorili, da redko, in sicer je tako odgovorilo kar 34 staršev, kar predstavlja 51 % 

odgovorov. Prav tako pa takšen odgovor prevladuje pri vzgojiteljih, ki so v 38 % 

odgovorili, da je strah prisoten redko in v 38 % srednje pogosto. Če primerjamo obe 

anketirani skupini, lahko zaključimo, da je strah pri otrocih nekje v povprečju, saj je pri 

polovici otrok redko opažen, nikakor pa ni zanemarljivo, da vzgojitelji v 38 % opažajo 

strah srednje pogosto. Med najbolj pogostimi odgovori kateri strahovi se pojavljajo pri 

otrocih, pa je pri obeh skupinah potrebno izpostaviti odgovora nevihte (grmenje, strele), 

neznanih oseb. Starši menijo, da je njihove otroke strah tudi teme in neznanih oseb, 

medtem ko vzgojitelji menijo, da je otroke v večji meri strah tudi majhnih živali (pajki, 

mravlje, ose, čebele) in ločitve od staršev, vendar je ta ločitev mišljena predvsem pri 

majhnih otrocih, ko jih starši zjutraj oddajo v varstvo. Vsekakor pa prvih pet mest 

zasedajo podobni strahovi.  

 

2. Raziskovalno vprašanje: Na kakšen način starši in vzgojitelji pomagajo otrokom v 

predšolskem obdobju, ko se srečajo s strahovi? 

 

Tako vzgojitelji, kot tudi starši, so se za najpogostejši odgovor odločili, da otroka 

vzamejo v naročje, ga objamejo in pobožajo. Drugi najpogostejši odgovor pri obeh 

skupinah anketirancev je bil, da se otroku približajo, ga objamejo, poskušajo ugotoviti, 

česa ga je strah in ga spodbudijo k postopnemu soočanju s tem, česar se boji. 

Razmišljanje in reagiranje staršev ter vzgojiteljev je tako enako. Izstopal pa je odgovor 

enega starša, in sicer je le ta zapisal, da so otroci v vrtcu na varnem in nimajo stika z 
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nevarnostmi, zato vzgojiteljice nimajo veliko priložnosti, da otroku pomagajo pri 

premagovanju strahu. Vsekakor temu ni tako, saj se otroci hote ali nehote in prav tako 

odrasli, dnevno srečujemo z nevarnostmi in posledično s strahom.  

 

3. Raziskovalno vprašanje: Ali se otroci se neradi pogovarjajo o strahu, ker jim pogovor o 

strahu vzbudi občutek nelagodja? 

 

Strah je nelagodno čustvo, ki ga ljudje zaznamo kot neko neprijetnost. Skozi tedenski 

projekt, ki je bil izveden v vrtcu z otroci starimi od 4 do 6 let, ni bilo čutiti nelagodja, 

vendar je potrebno poudariti, da so otroci dnevno le poslušali pravljice, ki so jim bile 

predstavljene, brez kakšne obveze ali posebnega poudarka, da morajo biti na kaj 

pozorni. Tudi, ko je bil otrokom podrobneje predstavljena slikanica »Pajkec Ogabek«, 

ni bilo zaznati občutka nelagodja z njihove strani. Vseskozi so sodelovali in se 

pogovarjali ter opisovali svoje občutke. Le ena deklica od 13 otrok je odstopala in se 

vseskozi držala ob strani, vendar je na temo o pajkih tudi spregovorila nekaj besed. Na 

raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da kljub nelagodju, ki ga otroci občutijo med 

pogovorom o strahu, le to lahko odpravimo s pomočjo večkratnega branja pravljice, ki 

se nanaša na obliko strahu, ki ga doživljajo.  

 

4. Raziskovalno vprašanje: Ali pravljice, ki vsebujejo motive, ki otrokom vzbujajo strah, 

gnus ali kakšno drugo obliko ne sprejemanja (motiv pajki, tema/noč, smrt) pomagajo, 

da se spoprijemajo z različnimi strahovi, ki jih doživljajo in te strahove tudi premagajo?  

 

Slikanica »Pajkec Ogabek« je slikanica o pajku, ki se je spraševal, zakaj ga ljudje ne 

marajo. Predstavlja drugačnost, in sicer nas nauči, da ne smemo presojati oseb po 

zunanjosti. Vsi si želimo biti sprejeti in vsi, neglede na raso, barvo las, oči, spola, si 

zaslužimo prijatelje. Skozi to pravljico smo spoznali, da se nam pajkov ni potrebno bati, 

da jih ne smemo »posesati«, ker nam nič nočejo in ker si tudi oni zaslužijo živeti. Ko 

otrok spozna to drugačnost, jo večinoma sprejme, seveda pa vedno obstajajo tudi 

izjeme. Na raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da pravljice, ki vsebujejo motive, 

ki otrokom vzbujajo strah, gnus ali kakšno drugo obliko ne sprejemanja (motiv pajki, 

tema/noč, smrt) pomagajo, da se s temi strahovi spoprimejo in jih tudi premagajo skozi 

določen čas. 
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5. Raziskovalno vprašanje: Ali pravljice z motivi strahu (motiv pajki, tema/noč, smrt) res 

dosegajo svoj namen oziroma ali otrok skozi poslušanje pravljice o temi, pajku, 

duhovih, lahko premaga ta strah. 

 

Skozi spoznavanje različnih oseb, stvari, objektov, zvokov in ob ponavljajočem 

dogajanju le teh, lahko tudi skozi pravljice dosežemo, da otroci premagajo strah. 

 

10. 0 SKLEP 

 

Branje pravljic je eden izmed najlepših trenutkov v družini, saj združuje starše in otroke, prav 

gotovo pa pravljice nudijo veliko užitkov, veselja in zadovoljstva in so otroku v veliko pomoč 

na poti k odraščanju, saj mu pomagajo razumeti življenje, sebe in ga naučijo živeti z drugimi. 

V diplomskem delu smo skozi različne avtorje spoznali predšolskega otroka, njegova čustva, 

razvoj čustev, značilnosti čustev, vrste čustev in tudi strahove otrok, ki so zaviti v skupku 

negativnih čustev, ki privlačijo negativno energijo, pri čemer se zgodi, da čustva kot so 

ljubezen, radost, zaupanje, hvaležnost, potlačimo, pozabimo na njih in tako živimo v strahu. 

Otroški strahovi, kot so strah pred temo, tujci, velikimi avtomobili, pajki, duhovi, višino, smrtjo 

staršev, strah pred ločitvijo od staršev, živalmi, insekti, se pojavijo v času otrokovega razvoja, 

in sicer v obdobju med letom in pol ter šestim letom starosti. To smo spoznali tudi preko ankete, 

ki je bila izvedena med vzgojitelji in varuhi ter med starši, ki imajo otroke stare od 1 do 6 let in 

le ti obiskujejo vrtec. Na vprašanje, česa je otroke največkrat strah, so tako vzgojitelji in varuhi, 

kot tudi starši, izbirali med različnimi ponujenimi odgovori in pri obeh se je največkrat pojavil 

odgovor grmenja, strele, neznanih oseb in teme. Zelo pogost je bil tudi odgovor majhnih živali. 

Zaradi slednjega je bila med otroki izvedena tudi dejavnost s pajkom. Otokom je bila 

predstavljena slikanica »Pajkec Ogabek«, katera v sebi nosi tudi posebno sporočilo, in sicer, da 

strah ni potreben, le sprejeti je potrebno to neznano, takšno kot pač je. Če česa ne razumemo, 

ali ne poznamo, se nam tega ni potrebno tudi bati. Slikanica »Pajkec Ogabek« je slikanica o 

pajku, ki se je spraševal, zakaj ga ljudje ne marajo. Predstavlja drugačnost, in sicer nas nauči, 

da ne smemo presojati oseb po zunanjosti. Skozi to pravljico otrok spozna, da se nam pajkov 

ni potrebno bati, da jih ni potrebno »posesati«, ker nam nič nočejo in ker si tudi oni zaslužijo 

živeti. Ko otrok spozna to drugačnost, jo večinoma sprejme, seveda pa vedno obstajajo tudi 

izjeme. Otrok sam ne more premagati strahu. Za to potrebuje odraslega, ki ga razume in mu 

priskoči na pomoč. Če je otroka strah, je to problem in tega problema ne smemo pomanjševati, 
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ignorirati ali se iz njega norčevati. Strah je realen in z njim se je potrebno ukvarjati. Pomembno 

je, da otroku damo možnost, da svoj strah opiše, še bolje tudi nariše. Tako ta miselna podoba 

dobi obliko, barvo in postane nečemu podobna. Tudi pogovarjanje o doživljanju straha otroku 

pomaga, saj mu s tem pokažemo, da se zanimamo za njegov svet in mu s tem pomagamo pri 

odpravljanju negotovosti in prestrašenosti. Ne smemo biti preveč zaščitniški. Otrok mora 

raziskati svet okoli sebe. Ob pomoči pravljic se otroci spoznavajo, iščejo potrditve za svoja 

ravnanja, spoznavajo življenje. Ker poslušajo pravljico večkrat, se jim vedno znova odpirajo 

nova spoznanja in rešitve, ki vplivajo na njihovo zorenje. Ob branju pravljic, skozi spoznavanje 

različnih oseb, stvari, objektov, zvokov in ob ponavljajočem dogajanju le teh, lahko tudi skozi 

pravljice dosežemo, da otroci premagajo strah. Pravljica je za otroka življenjskega pomena, 

zato v vsakem razvojnem obdobju potrebuje ustrezno pravljico. Pravljica prepušča otrokovi 

domišljiji, da bo tisto, kar razkriva v življenju, lahko uporabil zase. Otrokovo doživljanje 

pravljice poteka v več fazah oziroma v več korakih. Ti so odvisni od njegovega emocionalnega 

in intelektualnega razvoja. Proces pa je seveda odvisen tudi od oseb, ki določeno pravljico 

otroku posredujejo, od okolja v katerem se mu pravljica posreduje in od vsebine pravljice, od 

sporočila, ki ga nosi pravljica. Tudi otrokova notranja motivacija je zelo pomembna. Ob 

pripovedovanju se vživi v izbranega junaka, ki ni nujno glavni, in doživlja vse stiske, strahove 

in konflikte znotraj pravljice kot pravljični junak. V tej fazi poslušanja je izredno pomemben 

njegov občutek varnosti. Skozi pravljico pa lahko otrok premaga strah, predvsem, če jo sliši 

večkrat, če se o njej pogovarjamo in če mu jo predstavimo na pravi način, kar pomeni, da mu 

skozi pravljico približamo tisto, česar ga je strah.  

 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, s katerimi strahovi se otroci srečujejo v predšolskem 

obdobju, katera vrsta strahu je najpogostejša, kaj jih izzove in kako otroci reagirajo na njih ter 

kako otroku pomagamo, ko ga je strah. Vse to je bilo predstavljeno skozi analizo ankete in skozi 

dejavnost opravljeno z otroki. Pri opravljanju dejavnosti smo predhodno naleteli na več 

problemov, za katere pa se je kasneje izkazalo, da gre le za probleme, katere si domišljamo, da 

bi do njih lahko prišlo. Tematika predstavljenega »strahu« pri majhnih otrocih je lahko 

problematična iz tega vidika, da ne vemo, kako bodo otroci reagirali na predstavljen predmet, 

osebo ali kaj drugega, kar jim predstavlja strah, gnus, neprijeten občutek. Ne želimo jih 

prestrašiti, zato je zelo pomembno, da o temi dobro razmislimo, kako jim jo bomo predstavili, 

kako se bomo z njo otroku približali in kako bomo reagirali, če kaj ne bo šlo po predvidenem 

planu. Vsekakor moramo vedno poskrbeti, da otroka ne prestrašimo in v kolikor vidimo, da 

otrok ne reagira na predstavljeno temo pozitivno, mu le te ne smemo vsiljevati. Skozi 
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spoznavanje različnih oseb, stvari, objektov, zvokov in ob ponavljajočem dogajanju le teh, 

lahko tudi skozi pravljice dosežemo, da premagamo ta strah, tako otroci kot tudi odrasli. Tako 

vzgojitelji, kot tudi starši, otrokom pomagajo, ko se le ti srečajo s strahovi, na različne načine. 

Najpogosteje otroka vzamejo v naročje, ga objamejo, pobožajo, ali pa se otroku približajo, ga 

objamejo, poskušajo ugotoviti, česa ga je strah in ga spodbudijo k postopnemu soočanju s tem, 

česar se boji. Otroku s tem nudijo varnost in udobje. Nelagodnost, ki jo otroci občutijo ob 

pogovoru o strahu, ki ga doživljajo, prav tako premagamo z osebnim stikom, ki jim ga nudimo, 

z objemi in s soočanjem s tem, česar se otrok boji. 

 

Starš je tisti, ki otroku prvi predstavi slikanico. Slikanica je prvi stik otroka s knjigo in je tista, 

ki nas »pripelje« do pravljice. Otrokom pravljice »le« beremo. Največkrat pred spanjem, da se 

pomirijo. Vendar imajo globlji pomen kot le notranji mir otroka, ki se odpravlja na počitek. 

Pravljice bi, tako doma kot v vrtcu oziroma drugih oblikah varstva otrok, morale predstavljati 

korak, ki ga naredimo, da otroku pomagamo, da spozna samega sebe, da spozna življenje, da 

ukroti svoje strahove in da sprejema drugačnosti. Pravljica je tista, ki v sebi skriva like, s 

katerimi se otrok poistoveti in preko katerih iz domišljijskega sveta, prehaja v realni svet. 

Pravljica je tista, ki deluje na otrokovo čustveno ravnovesje.  

 

Diplomsko delo na osnovi prebrane in pregledane literature, spoznanj in raziskave, predstavlja 

podlago za nadaljnje proučevanje obravnavane teme in tudi pomoč staršem in vzgojiteljem, da 

bodo pristopili k otroku, ki se spopada z različnimi strahovi, na način, kot je bil predstavljen v 

diplomskem delu, torej s soočanjem otroka s tem, česar se boji in ob pomoči pravljice. V 

prihodnosti moramo strmeti k temu, da otroku pomagamo v čim večji meri in čim hitreje, da v 

današnji družbi ne postane tema strahu pri otrocih, pozabljena. Oni so naše največje bogastvo 

in naša največja skrb ter predstavljajo našo prihodnost.  
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12. 0 PRILOGE 

 

PRILOGA A 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK VZGOJITELJ/VARUH 

 

Spoštovani,  

sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V okviru 

diplomskega dela želim proučiti doživljanje strahu pri predšolskem otroku in ugotoviti, ali 

lahko pri premagovanju otrokovega strahu, pomagajo pravljice. S pomočjo anketnega 

vprašalnika želim pridobiti potrebne podatke o vaših izkušnjah, opažanjih, mnenju v okviru 

izbrane teme, zato vas prosim, da si vzamete čas in mi za vašimi odgovori pomagate pri 

uresničevanju mojega diplomskega dela. 

 

Anketa je anonimna in bo uporabljena izključno za diplomsko delo z naslovom 

»OBRAVNAVA IZBRANIH KRATKIH SODOBNIH PRAVLJIC Z MOTIVOM STRAHU«. 

 

Hvala. 

 

Maša Vrtačnik 

 

1. Spol: 

 

o Ženski  

o Moški 

 

2. Starost otrok v skupini v kateri delate (vpišite): od ____ do _____ let 

 

3. Koliko let že delate kot vzgojiteljica/pomočnica? 

 

o od 0 do 4 leta 

o od 5 do 9 let 

o od 10 do 14 let 
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o od 15 do 19 let 

o več kot 20 let 

 

4. Čustveno stanje otrok je zelo različno. Kako pogosto opazite pri otrocih v vaši 

skupini, da je prisoten strah? 

 

o Ne opažam. 

o Redko. 

o Srednje pogosto. 

o Pogosto. 

o Zelo pogosto. 

 

5. Česa je otroke v vaši skupini največkrat strah? (možnih več odgovorov) 

 

o Velikih živali. 

o Malih živali (pajki, mravlje, ose, čebele). 

o Neznanih oseb. 

o Ločitve od staršev. 

o Fantazijskih bitij (čarovnice, zmaji, duhovi). 

o Nevihte (grmenje, strele). 

o Novih stvari.  

o Telesnih poškodb. 

o Teme. 

o Hrupa, glasnih zvokov. 

o Zdravnika, zobozdravnika. 

o Drugo: ___________________________________________________ 

 

6. Ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja strahu? 

 

o Pogosteje je strah dečke. 

o Pogosteje je strah deklice. 

o Ni razlik med spoloma. 
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7. Kako otroci v vaši skupini izražajo strah? Prosim, označite pri vsakem odgovoru 

številko, ki po vašem mnenju najbolj ustreza. 

 

 Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Z jokom. 1 2 3 4 

S kričanjem. 1 2 3 4 

Z besom in nasiljem. 1 2 3 4 

Povedo. 1 2 3 4 

Z izrazom na obrazu. 1 2 3 4 

Z motoričnim nemirom, vznemirjenostjo. 1 2 3 4 

S fizičnim umikom, izogibanjem. 1 2 3 4 

S spremembo glasu. 1 2 3 4 

Drugo: _______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

    

8. Kako ravnate, ko je otroka strah? Prosim, označite pri vsakem odgovoru številko, 

ki po vašem mnenju najbolj ustreza. 

 

 Nikol

i 

Redk

o 

Pogos

to 

Zelo 

pogosto 

Otroka vzamem v naročje, ga objamem, 

pobožam. 

1 2 3 4 

Otroka odpeljem iz skupine in se z njim 

iskreno pogovorim. 

1 2 3 4 

Z otrokom se iskreno pogovorim v skupini 1 2 3 4 

Otroku povem, da ni razloga, da bi ga bilo 

strah. 

1 2 3 4 

Otroka ignoriram, saj bi pogovor z njim 

slabo vplival na ostale otroke. 

1 2 3 4 

Otroku se približam, ga objamem, 

poskušam ugotoviti, česa ga je strah in ga 

spodbudim k postopnemu soočanju s tem, 

česar se boji. 

1 2 3 4 
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Otroka ne izpostavim, v skupini začnem 

temo strahu in s tem poskušam otroka 

prepričati, da ni razloga za strah. 

1 2 3 4 

Otrokovo pozornost takoj preusmerim na 

nekaj drugega. 

1 2 3 4 

Drugo: _______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

 

9. Kakšna je po vašem mnenju pomembna vloga vzgojitelja pri premagovanju 

strahu? 

o Nepomembna. 

o Malo pomembna. 

o Srednje pomembna. 

o Pomembna. 

o Zelo pomembna. 

 

9.1 Zakaj tako menite? Prosim za vaše mnenje v največ treh stavkih. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in so bolj vase zaprti, 

hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah? 

 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

11. Kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom? 

 

 Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Postopno soočanje otroka z 

objektom/situacijo/osebo. 

1 2 3 4 
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Z individualnim pogovorom. 1 2 3 4 

S pogovorom v skupini. 1 2 3 4 

Z igro.  1 2 3 4 

S petjem oziroma glasbeno didaktičnimi 

igrami. 

1 2 3 4 

S slikanicami, branjem pravljic. 1 2 3 4 

S slikanjem strahu. 1 2 3 4 

S pogovorom s strokovno usposobljeno 

osebo. 

1 2 3 4 

Drugo: _______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

 

12. Moje diplomsko delo sloni na tem, da s pravljico otroku najbolj pomagamo pri 

premagovanju različnih vrst strahu. Ali se s tem strinjate? 

 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

13. Recimo, da imamo pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri 

predšolskih otrocih. Prosim razvrstite jih po pomembnosti, in sicer tako, da za 

najbolj pomembno dejanje vpišete najvišjo številko (5). 

 

o Postopno soočanje otroka z objektom/situacijo/oseb.o  ___ 

o Z individualnim pogovorom.      ___ 

o Z igro.         ___ 

o S slikanicami, branjem pravljic.     ___ 

o S slikanjem strahu.       ___ 

 

14. Naštela sem nekaj pravljic, ki so namenjene premagovanju strahu. Prosim 

označite katere od naštetih poznate. 

 

o Moses, B., (2006). Strah  
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o Amft, D., 2011. Pajkec Ogabek  

o Crowther, K., 2012. Škrt, škrt, kra, čof!  

o Bode, A. de:, 1997. Strah me je teme  

o Duquennoy, I.:, 2004. Strahci na večerji  

o Pétigny, A. de, 2007. Matevž pri zdravniku  

o Makarovič, S., 2016. Sapramiška 

o Weigelt, U.:, 2004. Strahica Mona 

o Weninger, B.:, 2008. Bavbav 

o Weninger, B.:, 2002. Nočem spati sam 

o Watt, M.:, 2009. Plašna veverica 

o Watt, M.:, 2009. Plašna veverica ponoči  

o Mylo, I.:, 1997. Čarobni šal 

o Morrison, V.:, 2004. Deček in njegova senca 

o Boonen, S., 2005. Vou, kakšen volk!  

o Baumgart, K., 2007. Larina zvezdica in pošasti iz sanj 

o Baumgart, K.:, 1998. Tinček ni zajček 

o Genechten, G. van:, 2005. Mala kengurujka 

o Greban, Q.:, 2001. Pika Pikapolonica 

o Wild, M.:, 2013. Goska Lučka 

o Ely:, L., 2009. Luka je med nami 

o Heens, C.:, 2003. Žabica Nagica 

o Waddell, M., 1993. Ne moreš zaspati, Mali Medo?  

 

15. Katero od zgoraj naštetih pravljic, bi želeli, da predstavim v vaši skupini? 

Predstavitev bi potekala tako, da bi pravljico otrokom prebrala, se o njej 

pogovorila, pogovor zapeljala v doživljanje različnih strahov (pajki, volkovi, 

zdravniki), nato pravljico še enkrat prebrala in prosila otroke, da mi narišejo 

nekaj iz pravljice.  

 

_________________________________________________________ 

 

Hvala lepa za sodelovanje.  
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PRILOGA B 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK STARŠI  

 

Spoštovani,  

sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer predšolska vzgoja. V okviru 

diplomskega dela želim proučiti doživljanje strahu pri predšolskem otroku in ugotoviti, ali 

lahko pri premagovanju otrokovega strahu, pomagajo pravljice. S pomočjo anketnega 

vprašalnika želim pridobiti potrebne podatke o vaših izkušnjah, opažanjih, mnenju v okviru 

izbrane teme, zato vas prosim, da si vzamete čas in mi za vašimi odgovori pomagate pri 

uresničevanju mojega diplomskega dela. 

 

Anketa je anonimna in bo uporabljena izključno za diplomsko delo z naslovom 

»OBRAVNAVA IZBRANIH KRATKIH SODOBNIH PRAVLJIC Z MOTIVOM STRAHU«. 

 

Hvala. 

 

Maša Vrtačnik 

 

1. Spol: 

 

o Ženski  

o Moški 

 

2. Starost otroka (vpišite): _____ let  

 

Starost otroka (vpišite): _____ let  

Starost otroka (vpišite): _____ let  

 (izpolniti le v primeru, če imate več predšolskih otrok) 

 

3. Čustveno stanje otrok je zelo različno. Kako pogosto opazite pri vašem otroku 

(otrocih), da je prisoten strah? 

 

o Ne opažam. 
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o Redko. 

o Srednje pogosto. 

o Pogosto. 

o Zelo pogosto. 

4. Česa je vašega otroka (otroke) največkrat strah? (možnih več odgovorov) 

 

o Velikih živali. 

o Malih živali (pajki, mravlje, ose, čebele). 

o Neznanih oseb. 

o Ločitve od staršev. 

o Fantazijskih bitij (čarovnice, zmaji, duhovi). 

o Nevihte (grmenje, strele). 

o Novih stvari. 

o Telesnih poškodb. 

o Teme. 

o Hrupa, glasnih zvokov. 

o Zdravnika, zobozdravnika. 

o Drugo: ___________________________________________________. 

 

5. Na splošno, ali opažate razlike med deklicami in dečki v pogostosti doživljanja 

strahu? 

 

o Pogosteje je strah dečke. 

o Pogosteje je strah deklice. 

o Ni razlik med spoloma. 

 

6. Kako vaš otrok (otroci) izražajo strah? Prosim, označite pri vsakem odgovoru 

številko, ki po vašem mnenju najbolj ustreza. 

 

 Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Z jokom. 1 2 3 4 

S kričanjem. 1 2 3 4 

Z besom in nasiljem. 1 2 3 4 
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Povedo. 1 2 3 4 

Z izrazom na obrazu. 1 2 3 4 

Z motoričnim nemirom, vznemirjenostjo 1 2 3 4 

S fizičnim umikom, izogibanjem. 1 2 3 4 

S spremembo glasu. 1 2 3 4 

Drugo: _______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

    

7. Kako ravnate, ko je otroka strah? Prosim, označite pri vsakem odgovoru številko, 

ki po vašem mnenju najbolj ustreza. 

 

 Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Otroka vzamem v naročje, ga 

objamem, pobožam. 

1 2 3 4 

Z otrokom se iskreno pogovorim 

na samem. 

1 2 3 4 

Z otrokom se iskreno pogovorim 

v skupaj z družino. 

1 2 3 4 

Otroku povem, da ni razloga, da 

bi ga bilo strah. 

1 2 3 4 

Otroka ignoriram 1 2 3 4 

Otroku se približam, ga 

objamem, poskušam ugotoviti, 

česa ga je strah in ga spodbudim 

k postopnemu soočanju s tem, 

česar se boji. 

1 2 3 4 

Otroka besedno poskušam 

prepričati, da ni razloga za strah. 

1 2 3 4 

Otrokovo pozornost takoj 

preusmerim na nekaj drugega. 

1 2 3 4 



- 67 - 

Drugo: 

_______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

 

8. Kakšna je po vašem mnenju vloga vzgojitelja pri premagovanju strahu otroka v 

vrtcu? 

 

o Nepomembna. 

o Malo pomembna. 

o Srednje pomembna. 

o Pomembna. 

o Zelo pomembna. 

 

8.1 Zakaj tako menite? Prosim za vaše mnenje v največ treh stavkih. 

 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Kaj menite na splošno, ali otroci, ki so že po temperamentu nagnjeni k plašnosti in 

so bolj vase zaprti, hitreje reagirajo s strahom v določeni situaciji ali ob določenih 

osebah? 

 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

10. Ali vaš otrok hitro reagira s strahom v določeni situaciji ali ob določenih osebah? 

 

o Da 

o Ne 

o Ne vem 

 

11. Kaj menite, kako lahko otrokom pomagamo pri soočanju z določenim strahom? 
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 Nikoli Redko Pogosto Zelo 

pogosto 

Postopno soočanje otroka z 

objektom/situacijo/osebo. 

1 2 3 4 

Z individualnim pogovorom. 1 2 3 4 

S pogovorom v skupini. 1 2 3 4 

Z igro. 1 2 3 4 

S petjem oziroma glasbeno 

didaktičnimi igrami. 

1 2 3 4 

S slikanicami, branjem pravljic. 1 2 3 4 

S slikanjem (risanjem) strahu. 1 2 3 4 

S pogovorom s strokovno 

usposobljeno osebo. 

1 2 3 4 

Drugo: 

_______________________ 

(prosim vpišite) 

1 2 3 4 

 

12. Moje diplomsko delo sloni na tem, da s pravljico otroku najbolj pomagamo pri 

premagovanju različnih vrst strahu. Ali se s tem strinjate? 

 

o Da  

o Ne 

o Ne vem 

 

13. Recimo, da imamo pet dejanj, ki jih uporabljamo pri premagovanju strahu pri 

predšolskih otrocih. Prosim razvrstite jih po pomembnosti, in sicer tako, da za 

najbolj pomembno dejanje vpišete najvišjo številko (5). 

 

o Postopno soočanje otroka z objektom/situacijo/osebo.  ___ 

o Z individualnim pogovorom.      ___ 

o Z igro.         ___ 

o S slikanicami, branjem pravljic.     ___ 

o S slikanjem strahu.       ___ 
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14. Naštela sem nekaj pravljic, ki so namenjene premagovanju strahu. Prosim 

označite katere od naštetih poznate oziroma ste jo že predstavili svojemu otroku. 

 

o Moses, B., (2006). Strah  

o Amft, D., 2011. Pajkec Ogabek  

o Crowther, K., 2012. Škrt, škrt, kra, čof!  

o Bode, A. de:, 1997. Strah me je teme  

o Duquennoy, I.:, 2004. Strahci na večerji  

o Pétigny, A. de, 2007. Matevž pri zdravniku  

o Makarovič, S., 2016. Sapramiška 

o Weigelt, U.:, 2004. Strahica Mona 

o Weninger, B.:, 2008. Bavbav 

o Weninger, B.:, 2002. Nočem spati sam 

o Watt, M.:, 2009. Plašna veverica 

o Watt, M.:, 2009. Plašna veverica ponoči  

o Mylo, I.:, 1997. Čarobni šal 

o Morrison, V.:, 2004. Deček in njegova senca 

o Boonen, S., 2005. Vou, kakšen volk!  

o Baumgart, K., 2007. Larina zvezdica in pošasti iz sanj 

o Baumgart, K.:, 1998. Tinček ni zajček 

o Genechten, G. van:, 2005. Mala kengurujka 

o Greban, Q.:, 2001. Pika Pikapolonica 

o Wild, M.:, 2013. Goska Lučka 

o Ely:, L., 2009. Luka je med nami 

o Heens, C.:, 2003. Žabica Nagica 

o Waddell, M., 1993. Ne moreš zaspati, Mali Medo?  

 

Hvala lepa za sodelovanje.  
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PRILOGA C 

 

PRIPRAVA ZA NASTOP V VRTCU. 

 

 

UČNA PRIPRAVA  

 

Študentka: Maša Vrtačnik 

Datum: 25.7.2018 Skupina:  Starost otrok: 4 – 6  

 

 

Področje: družba 

Povezava z ostalimi področji: jezik 

Tema: Pajek Ogabek 

Cilji:  

Otrok se spozna s čustvom – strah. 

Otrok zna opisati svoja občutja ob pojavu strahu. 

Otrok se odzove na pravljico o strahu. 

 

Oblike dela: individualna, skupinska 

Metode dela:  metoda pogovora, metoda opazovanja, metoda pripovedovanja, metoda 

poslušanja 

 

Potek vzgojno-izobraževalnega dela 

Vzgojiteljica 

  

UVODNA DEJAVNOST 

Vzgojiteljica otroke posede v krog. Pove, da se bodo pogovarjali o pajkih. Otrokom zastavlja 

vprašanja: 

Ali vsi poznate pajka? 

Ali ga je že kdo videl? 

Kje vse ste že videli pajke? 

Kako se pajki premikajo, ali lahko hodijo po stropu in steni? 
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Ali so vsi pajki enaki? 

Ali se je že kdo dotaknil pajka? 

Kako si se počutil ko si ga imel v rokah? 

Ali te je bilo strah? 

Ali si se počutil prijetno? 

 

Vzgojiteljica prinese v igralnico pajka, ki ga je poiskala v okolici/doma. Otroke vpraša ali 

vedo kaj ima v roki. Počasi pajka odloži na sredino krog in opazuje kako se bodo odzvali 

otroci.  

 

Otrokom pove, da se ga lahko dotaknejo ali ga primejo v roke, če želijo.  

 

Pajka nato odnese nazaj ven in otroke vpraša kako so se počutili, ko se je pajek sprehajal po 

igralnici.  

 

Po končanem pogovoru vzgojiteljica otrokom predstavi plakat na katerem je narisana osnova 

za stolpčni diagram. Poleg plakata jim predstavi tudi nalepke. Vsak otrok dobi eno nalepko.  

 

Vzgojiteljica otrokom pove, da bodo v prvi stolpec nalepili nalepko vsi tisti, ki se pajkov 

bojijo, se ob njih neprijetno počutijo, v drugi stolpec pa bodo nalepko nalepili vsi, ki se 

pajkov ne bojijo.  

 

 

 

Plakat odnese v garderobo. Vsakega otroka posebej pokliče in mu še enkrat pove v čem se 

razlikujeta stolpca kamor bo nalepil nalepko. Otroka vpraša ali se boji pajkov, ali bi ga prijel 

v roke, ali bi dovolil da se pajek sprehajaj po njegovi sobi. Otroku dovoli možnosti izbire 

nato ga napoti nazaj v igralnico.  
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GLAVNA DEJAVNOST  

 

Vzgojiteljica otroke posede v krog. Predstavi jim pravljico Pajkec Ogabek.  

 

Po končanem pripovedovanju otrokom zastavlja vprašanja: 

Ali je kdo že poznal to pravljico? 

O kom govori pravljica? 

Kakšen odgovor je iskal Ogabek v pravljici? 

Koga vse je vprašal za nasvet? 

Ali je Ogabek spoznal zakaj se ga ljudje bojijo? 

Kako se je počutil Ogabek? 

 

Po končanem pogovoru otrokom pokaže plakat in pove koliko otrok se boji pajkov in koliko 

jih trdi, da se pajkov ne boji. 

 

V igralnico ponovno prinese pajka in ga postavi na sredino kroga. Pri tem opazuje odzive 

otrok. Vse otroke spodbudi, da pajka primejo v roke in ga opazujejo. Pogovor naveže na 

pravljico o Ogabku in ga primerja s pajkom v igralnici.  

 

ZAKLJUČEK 

 

Otrokom ponovno razdeli nalepke. Ponovi pogovor z vsakim otrokom v garderobi. Vzgojiteljica 

otroku pove, da se lahko odloči za drug stolpec kot pri prvem izbiranju, če je opazil, da se pajkov ne 

boji, če se je počutil ob pravljici bolj prijetno.  

 

Po končanem izpolnjevanju diagrama otrokom ponovno predstavi rezultate. Skupaj z otroki izračuna 

kakšna je razlika.  

 

Pravljico pusti otrokom, da individualno rokujejo z njo ob prosti igri.  

 


