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UVOD 

Za študente predšolske vzgoje smo že pred bolonjsko prenovo študija izvajali vaje iz razvojne 
psihologije tako, da so imeli pisna navodila in strokovna gradiva za vsako temo oz. nalogo iz 
vaj. Z leti se je izoblikoval izbor tem, ki so jih tudi študentje ocenili kot najboljše za njihovo 
bodoče poklicno delo, na osnovi njihovih pripomb in predlogov smo tudi dopolnjevali oz. 
spreminjali navodila za izvedbo praktičnih nalog v vrtcu ali prvem razredu osnovni šole. Zato 
sva se nosilka predmeta doc. dr. Batistič Zorec in asistentka dr. Simona Prosen odločili, da tako 
nastala navodila in strokovne tekste izdava v obliki priročnika za študente. Tako boste imeli na 
enem mesto celotno gradivo, ki ga boste uporabljali za pripravo seminarja, izvedbo vaj in 
integrirane prakse v vrtcih pa tudi kot študijsko gradivo za izpit iz razvojne psihologije. Ne 
smeva pozabiti omeniti, da je pri nastajanju navodil in strokovnih tekstov sodeloval tudi dr. 
Tomaž Vec, ki je vrsto let vodil vaje in integrirano prakso pri tem predmetu. 

Učno gradivo vsebuje dva dela: v prvem so navodila za posamezne naloge, ki jih boste izvedli 
v vrtcu po lastni izbiri. Kljub temeljitim pripravam na vajah se nama zdi pomembno, da so 
navodila tudi zapisana, kar vam bo omogočilo skrbno in natančno izvedbo naloge ter pripravo 
kakovostnih poročil, ki jih boste sproti oddali izvajalki vaj v vaši skupini. Vsako navodilo 
vsebuje napotke za izvedbo naloge in navodila za pisanje poročila ter priporočeno strokovno 
literaturo, v posameznih primerih pa tudi pripravo na vaje. Drugi del učnega gradiva vsebuje 
strokovne članke – po enega za vsako od naslednjih petih tem vaj: opazovanje otrok in 
spremljanje njihovega razvoja, otrokova čustva, agresivno vedênje otrok, igra, moralni razvoj 
(Kohlbergova teorija). Za šesto temo - razvoj mišljenja (Piagetova teorija) – si boste prebrali 
ustrezno poglavje v knjigi Teorije v razvojni psihologiji (Batistič Zorec, 2006). Tekste sva 
pripravili za študente na osnovi raznolike strokovne literature, da vam – zaradi relativno 
kratkega časa za vsako nalogo - olajšava iskanje strokovnih virov. Vendar to ne pomeni, da ne 
boste tudi sami poskušali najti kak članek ali knjigo na temo, ki jo bomo pri vajah obravnavali 
ter tako dopolniti svoje znanje! 

Najina želja je, da bi pri vajah in praksi v vrtcih preizkušali pridobljena teoretična znanja ter bili 
do njih tudi kritični. Zagovarjava mnenje, da je poznavanje teorije sicer nujno za kakovostno 
poklicno delo, da pa ostane znanje le »papirnato« oz. pade v pozabo, če ga ne uporabite in o 
njem premislite! Namen vaj in integrirane prakse je torej, da kritično razmislite o uporabnosti 
teoretskega znanja v praksi. Upava, da boste, četudi bo po opravljenem izpitu marsikaj šlo v 
pozabo, v svojem nadaljnjem profesionalnem in zasebnem življenju večkrat segli po psihološki 
strokovni literaturi in se spomnili svojih prvih izkušenj v vrtcu v času študija! 

Želiva vam uspešen začetek študija in veliko veselja pri delu v vrtcu! 

 

 

Marcela Batistič Zorec in Simona Prosen 
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Prvi del: NAVODILA  
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SPLOŠNA NAVODILA ZA VAJE IN INTEGRIRANO PRAKSO 

IZVAJANJE  

Vaje in integrirana praksa so med seboj neločljivo povezani. Od pet do sedem vsebinskih tem 
(odvisno od vsakoletnega urnika) poteka v naslednjem ciklusu: 

1. Priprava (V): v okviru vaj na fakulteti dobite uvid v temo, strokovne podlage in napotke za 
izvedbo praktične naloge. Pred vsako vajo (novo temo) ali vsaj pred izvedbo naloge v vrtcu si 
morate prebrati strokovno gradivo za vajo.  

2. Izvedba (IP):  integrirana praksa poteka v vrtcu po lastni izbiri, praviloma vsak drugi petek 
po dve šolski uri. Priporočamo vam, da vse naloge iz razvojne psihologije opravite v istem 
oddelku vrtca, lahko pa tudi v 1. razredu OŠ. Za vsako temo oz. nalogo imate v skripti pisna 
navodila, na osnovi katerih izvedete nalogo in napišete poročilo, ki ga oddate ob vnaprej 
določenem roku. 

3. Diskusija (V): po opravljeni IP poteka na vajah diskusija o opravljenih nalogah, kjer si 
izmenjate izkušnje, razpravljate o problemih, povezanih z nalogo, kritično vrednotite 
dogajanje v praksi ter povezujete praktične izkušnje s teoretskim znanjem. Obvezno imejte s 
seboj vsaj lastne zapiske o opravljeni nalogi, če še niste pripravili poročila!  

PISNO POROČILO 

Pisno poročilo je potrebno oddati v tipkopisu na papirju formata A4. Uporabljena naj bo 
pisava Times New Roman, velikost 12. Obsega naj 2- 5 strani.  Obvezno označite posamezna 
poglavja, da bo razvidno, ali razumete razliko med podatki,  opisom problema, rezultati in 
interpretacijo!  

 Osnovni podatki naj bodo v zgornjem levem robu ovitka poročila: 
− vaš priimek in ime, letnik, skupina, 
− vrtec in starost otrok, 
− datum in čas opravljanja IP, 

 Sledi številka in naslov naloge (centrirano, velike črke). 

 Opredelitev problema in izvedba. Najprej na kratko povzemite navodila oz. navedite, kaj 
je bila vaša naloga in njen cilj. Izvedba: kdo je kaj počel, kdo je sodeloval (število, 
pomembne značilnosti, kako je bil izbran otrok ali skupina …), kdaj, kje, kakšen je bil 
postopek itd. Opišite natančno, vendar ne na dolgo, da je razumljivo in da bi nekdo, ki bi 
hotel ves postopek ponoviti v povsem enakih okoliščinah, to na podlagi vašega opisa 
lahko storil.  

Kadar boste imeli za nalogo opazovati več primerov, za vsakega ločeno napišite: 
− Podatke o udeleženih otrocih (spol, starost) in času opazovanja. 
− Rezultate: Čim bolj natančen opis (včasih tudi slikovni, grafični …), kaj ste opazili ali 

izvedeli; v ta del NE sodi vaše razmišljanje in interpretacija; je »suhoparen«, jasen, 
pregleden in kolikor se da objektiven! Kadar opazujete več otrok, opisu v oklepaju 
dodajte starost otroka!  

− Interpretacijo: Kaj na osnovi opažanj oziroma ugotovitev lahko sklepate, ali se 
opažanja skladajo s teoretičnimi predpostavkami? Tu se lahko razpišete o svojih 
sklepanjih, ugotovitvah …  Razložite dobljene rezultate (zakaj je do njih prišlo, zakaj do 
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prav takih, s prav takimi posledicami in ravno pri tistih posameznikih, skupini, zakaj 
ravno takrat in na tak način …). Primerjajte dobljeno s teoretičnimi ugotovitvami, 
razlagajte prej omenjene teorije, jih kritično ocenjujte, izpeljete svoje ideje, 
uporabnost teorije … Če ste bili sami vpleteni, podate tudi lastno refleksijo dogajanja 
(pogled od znotraj). 

 Mnenje o nalogi in zaključek: Kaj ste se ob izvajanju vaje in pisanju poročila naučili, kaj 
vam je bilo všeč in kaj ne? Na kakšne  težave ste naleteli? Kritično razmišljajte o 
postopkih, o zasnovi vaje in/ali poročila, predlagajte spremembo teme ali navodil, bolj 
adekvatne pristope…   

 Uporabljena literatura: Pravilno (glej navodila za seminarske in diplomske naloge!) 
navedite uporabljeno literaturo. Obvezno morate prebrati strokovni tekst za vajo v skripti, 
priporočljivo pa je, da uporabite še katerega od priporočenih strokovnih virov ali virov, ki 
ste jih sami našli.  

OCENJEVANJE POROČIL 

Posamezna poročila iz V in IP se ocenijo, skupna ocena iz vaj (od 6 do 10) predstavlja 25 % 
končne ocene predmeta. Če je poročilo ocenjeno negativno/zavrnjeno, ga morate popraviti 
oz. dopolniti in ponovno oddati. 

Kriteriji za ocenjevanje so: 

 Upoštevanje navodil: vsi elementi poročila, pravilno zaporedje. 

 Kakovost rezultatov: natančnost opisov verbalnega in neverbalnega vêdenja otrok. 

 Kakovost interpretacije in zaključkov: odgovori na vsa vprašanja v navodilih, razumevanje 
in upoštevanje teoretičnih izhodišč ter njihovo ustrezno citiranje; kritični pristop 
(argumentirano razmišljanje o uporabnosti naučenega). 

 Uporaba virov: naj bo razvidno, da ste pred izvedbo vaje preštudirali teorijo. 
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1. NALOGA: OPAZOVANJE OTROKA V VRTCU (TRENING V 
OPAZOVANJU) 

IZVEDBA NALOGE V VRTCU 

Za opazovanje si izberite kateregakoli otroka. Opazujte ga pri prosti igri in sicer trikrat po pet 
do deset minut (dolžina časa je odvisna od otrokove aktivnosti).  

Zabeležite si: 

 Vaš prihod in dogajanje v skupini: kako so vas otroci sprejeli; okoliščine in dogajanje v 
skupini (zelo splošno) in kako (zakaj) ste izbrali otroka, ki ga boste opazovali. 

 Podatke o otroku (spol, starost) in času opazovanja. 

 Opazovanje izbranega otroka (trije dogodki): kolikor je mogoče natančno opišite, kaj je 
otrok počel (aktivnosti), kaj je rekel ali telesno izražal (besedna in nebesedna 
komunikacija) in kako so se odzivali otroci ali vzgojiteljica, če so bili z njim v interakciji v 
času opazovanja. Pri opisu ne posplošujte, ne razlagajte njegovih aktivnosti in vedênja in 
ga ne primerjajte z drugimi otroki! 

PISNO POROČILO 

Za prvo nalogo v vrtcu ni potrebno oddati poročila, naredite pa si lasten zapis, ki ga boste 
uporabili pri vajah. 

LITERATURA 

 Opazovanje otrok in spremljanje otrokovega  razvoja v  vrtcu (v drugem delu tega 
gradiva). 

 Lešnik Musek, P. In Fekonja, U. (2001). Opazovanje kot metoda študija otrok. V L. 
Marjanovič Umek in M. Zupančič (ur.), Razvojna psihologija – izbrane teme. Ljubljana: 
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 
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2. NALOGA: OTROKOVA ČUSTVA 

PRIPRAVA NA VAJE 

Za pripravo na vajo skušajte doma sami odgovoriti na naslednja vprašanja v zvezi s čustvi: 

 Katera čustva pogosto doživljam, katera redko ali nikoli? 

 Katera čustva izražam brez problemov, katera težje izražam in katera zadržujem oziroma 
jih ne želim pokazati? 

 Ali čustva izražam tudi telesno (z držo, mimiko) in z glasovi (vzklik, vrisk, smeh…? Katera? 

 Ali kdaj razmišljam o svojih čustvih? Katerih in zakaj? 

 Ali pogosto govorim o svojih čustvih? S kom in zakaj? 

 Katera čustva drugih težje sprejemam in zakaj? Kako nanje reagiram? Spomnite se 
primera! 

 Ali se mi zgodi, da ne prepoznam, kaj drugi občuti? Zakaj? Spomnite se primera! 

 Odgovore na vprašanja si zapišite, da se boste naučili nekaj o sebi in da boste laže 
sodelovali v diskusiji pri vajah. 

IZVEDBA NALOGE V VRTCU 

Izvedli boste dve opazovanji čustvenega vedênja pri različnih otrocih. Če je mogoče, opazujte 
različna čustva. Skušajte si izbrati primere, v katerih boste lahko opazovali: 

 situacijo oziroma vzrok za nastanek čustva ali več čustev in okoliščine njihovega 
pojavljanja, 

 besedno in nebesedno vedênje otroka, 

 reakcijo drugih (vrstnikov, vzgojiteljice) na njegovo ali njeno vedênje.  

Vsako opazovanje naj traja tako dolgo, da se po vaši presoji »dogodek zaključi« (otrok kaže, da 
čustva več ne doživlja oziroma se z njim več ne »ukvarja«). 

PISNO POROČILO 

Pri pisanju poročila se držite splošnih navodil: začnite z •osnovnimi podatki, •naslovom, 
•opredelitvijo problema in • izvedbo. 

Sledijo (za vsak dogodek posebej): 
• Podatki o udeleženih otrocih in času opazovanja.  
• Rezultati: kaj se je dogajalo v vsaki od obeh situacij, kako se je otrok besedno in nebesedno 
vedel, kako so na to reagirali drugi (vrstniki, vzgojiteljica)? 
• Interpretacija: kaj lahko sklepate o otrokovih čustvih na osnovi vaših opažanj: vrsta 
posameznega čustva – definicija, prijetno – neprijetno, intenzivnost, trajanje? Ali se je 
otrokovo doživljanje skladalo s situacijo? Kako je otrok čustvo izrazil? Ali je bilo njegovo 
vedênje primerno starosti (razvojni stopnji)? Ali je bilo vedênje socialno sprejemljivo? Kakšna 
je bila po vašem mnenju ustreznost odzivanja na otrokova čustva s strani vrstnikov in 
vzgojiteljice? 

• Mnenje o nalogi in zaključek. V zaključku primerjajte opazovani situaciji: Ali lahko na osnovi 
podobnosti med čustvenimi vedênji različnih otrok karkoli sklepate o značilnostih 
čustvovanja v tem starostnem obdobju? Ali lahko na osnovi razlik in podobnosti med 
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primeri sklepate, kateri dejavniki vplivajo na različnost izražanja čustev? Kako bi sami kot 
vzgojiteljica ravnali v zvezi s čustvi otrok? 

• Viri 

LITERATURA 

Čustva in čustveni razvoj (v drugem delu tega gradiva). 

Milivojevid, Z. (2008). Emocije. Razumevanje čustev v psihoterapiji. Novi Sad: Psihopolis 
institut. 

Smrtnik Vitulič, H. (2007). Čustva in razvoj čustev. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 
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 3. NALOGA: AGRESIVNO VEDÊNJE  

IZVEDBA NALOGE V VRTCU 

Vaša naloga je, da opazujete dogajanje v skupini in ste pozorni na pojavljanje agresivnega 
vedênja: lahko gre za besedno ali fizično agresivnost (npr. do predmetov, drugih otrok, 
odraslih). Poskušajte, kolikor je mogoče natančno, opisati dva dogodka, v katerih se je 
pojavilo tako vedênje. Pri zapisu uporabite tehniko anekdotskega zapisovanja. V dogodek je 
lahko vpleten en ali več otrok, zabeležite tudi morebitni odzive drugih (npr. otroka, ki je bil 
tarča agresivnega vedênja, drugih otrok, vzgojiteljice…). 

PISNO POROČILO 

Pri pisanju poročila se držite splošnih navodil: začnite z •osnovnimi podatki, •naslovom ter 
•opredelitvijo problema in • izvedbo. 

 Sledijo (za vsak dogodek posebej):  
• Podatki o udeleženih otrocih in času opazovanja.  
• Rezultati: čim bolj natančna anekdotska zapisa dogajanja, verbalnega in  neverbalnega 
odzivanja udeležencev.  
• Interpretacija, v kateri odgovorite na naslednja vprašanja: Ali lahko uvidite razloge 
agresivnega vedênja? Katere? Osredotočite se na vidne razloge in ne skušajte iskati globljih 
vzrokov (npr. vzgoja doma), razen če je to zares upravičeno! Kako si razlagate morebitne 
odzive drugih otrok? Kaj menite o (ne)ukrepanju vzgojiteljice in kako bi sami ravnali v 
podobnem primeru? 

 Mnenje o nalogi in zaključek: morebitna primerjava med situacijami, kaj se vam zdi 
pomembno (kaj ste se naučili) za razumevanje agresivnega vedênja in odzivov nanj. 

 Viri 

LITERATURA 

Agresivno vedênje in agresivnost (v drugem delu tega gradiva). 
Vec, T. (2001).  Medosebni odnosi. V: A. Kompare, M. Stražišar, T. Vec, I. Dogša  N. Jaušovec in 
J. Curk, Psihologija : spoznanja in dileme. Ljubljana: DZS. 

http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1159533575081081&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Kompare,%20Alenka%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1159533575081081&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Strazisar,%20Mihaela%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1159533575081081&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Strazisar,%20Mihaela%22
http://cobiss4.izum.si/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1159533575081081&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Dogsa,%20Irena%22
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4. NALOGA: DOMIŠLJIJSKA IGRA 

IZVEDBA NALOGE V VRTCU 

Vaša naloga pri tej vaji je, da opazujete posameznega otroka ali skupino otrok pri simbolni igri, 
zato opazujte v času, ko v skupini ne potekajo vodene aktivnosti. Najustreznejša situacija je 
opazovanje igre v kotičkih. Opazujte in zapišite en dogodek simbolne igre. 

Pri opazovanju skušajte čim bolj natančno zabeležiti vsa dejanja, govor in nebesedno vedênje 
otroka ali več otrok. Če je dejavnost preveč dolgotrajna ali kompleksna, da bi lahko sproti 
beležili vse dogajanje, opazovanje ustrezno skrajšajte (5 do 10 minut): natančno zapišite le 
krajšo sekvenco igre, opazovanju pa lahko dodate manj natančen opis predhodnega dogajanja 
ali /in nadaljevanja igre.  

PISNO POROČILO 

Pri pisanju poročila se držite splošnih navodil: začnite z •osnovnimi podatki, •naslovom in 
•opredelitvijo problema. Sledijo: 

 Podatki o udeleženih otrocih in času opazovanja. 

 Rezultati:  
− (predhodno dogajanje v igri - splošno), 
− natančen zapis igralnih aktivnosti, besedne in nebesedne komunikacije otrok in 

odraslih, udeleženih v igri, 
− (nadaljevanje igre – splošno). 

 Interpretacija:  
− razlaga (klasifikacija) igre po kriterijih iz teorije: vrsta igre, način uporabe predmetov, 

nivo kompleksnosti (sestavljenost) igre,  
− izražanje čustev (npr. navdušenje, jeza …),  
− socialni odnosi (npr. vodilni v igri, konflikti in njihovo razreševanje). 

 Mnenje o nalogi in zaključek: kaj se otroci učijo prek tovrstne (in podobnih) iger, kakšna 
je vloga vzgojiteljice pri simbolni igri, primernost in uporabnost naloge … 

 Viri 
 

LITERATURA 

Psihološki vidiki otrokove igre (v drugem delu tega gradiva).  
Marjanovič Umek, L. In Zupančič, M. (2001) (ur.). Psihologija otroške igre. Od rojstva do vstopa 

v šolo. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete. 
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5. NALOGA: MORALNI RAZVOJ 

PRIPRAVA – NA VAJAH 

ZGODBA O HANSU  

Neka ženska je umirala za posebno obliko raka. Zdravniki so menili, da obstaja eno samo 
zdravilo, ki bi jo lahko rešilo. Šlo je za obliko radia, ki jo je odkril farmacevt v istem mestu. 
Izdelava zdravila je bila draga, vendar je farmacevt zanj zahteval 2000 $ (dolarjev), kar je 
desetkrat več, kot ga je stala izdelava zdravila. Heinz, mož bolne žene, si je sposodil, kolikor je 
mogel, vendar je zbral le 1000$, torej polovico zahtevanega denarja. Farmacevtu je povedal, 
da mu umira žena, in ga prosil, če mu proda zdravilo po polovični ceni ali pusti, da preostanek 
plača kasneje. Farmacevt ni sprejel nobenega od predlogov. Rekel je: »Odkril sem zdravilo in 
hočem z njim tudi zaslužiti.« Heinz je v obupu vdrl v lekarno in ukradel zdravilo. Ali je storil 
prav? Zakaj? Čim bolj natančno utemelji svoj odgovor! 

IZVEDBA NALOGE  

Prvo vprašanje (razbiti krožniki) zastavite trem predšolskim otrokom v starosti od 4 do 6 let. 
Drugo vprašanje (prekoračena hitrost) zastavite enemu otroku (šolarju) v starosti od 7 do 12 
let. Skupaj boste torej opravili štiri razgovore in opazovanja. Intervjuvanci naj vam čim bolj 
natančno utemeljijo svoj odgovor! 

1. vprašanje: RAZBITI KROŽNIKI (predšolski otrok od 4 do 6 let) 

Mojca je mamici pomagala brisati posodo. Vendar se je zgodila nesreča, Mojci so pobrisani 
krožniki padli iz pulta. Pri tem je razbila pet krožnikov. Urška je bila jezna, ker ji mama ni 
hotela kupiti nove punčke. V besu je prijela krožnik in ga vrgla na tla, da se je razbil. Katera od 
obeh deklic, Mojca ali Urška, je po tvojem mnenju naredila večji prekršek oz. je bila bolj 
kriva? Zakaj? 

2. vprašanje: PREKORAČENA HITROST (šolar od 7 do 12 let) 

Gospod Novak je v bolnišnico peljal ponesrečenca, ki je hudo krvavel, zato je bilo zelo 
pomembno, da čim prej pride do zdravnika. Na cesti skozi naselje je bila omejitev hitrosti 
60km/h, vendar je gospod Novak peljal precej hitreje. Kaj meniš: ali je gospod Novak ravnal 
prav, ko je prekoračil dovoljeno hitrost? Zakaj? 

PISNO POROČILO 

Pri pisanju poročila se držite splošnih navodil: začnite z •osnovnimi podatki, •naslovom in 
•opredelitvijo problema. 

Podatke, rezultate in interpretacijo v nadaljevanju napišite po vrsti za vsakega preizkušanca 
oz. nalogo – torej 4 zapise, od katerega naj vsak vsebuje: 

− Podatke o vprašani osebi in času opazovanja oz. razgovora. 
− Rezultate: natančno zapišite njegove odgovore in tudi spremljajoče verbalno in 

neverbalno vedênje. 



13 

 

− Interpretacijo: pojasnite, kaj pomenijo odgovori otrok: kaj otroci že oz. še ne razumejo 
in kako se njihovo razumevanje sklada s teoretičnimi pričakovanji.   

 Mnenje o nalogi in zaključek. V zaključki primerjajte odgovore različno starih 
intervjuvancev ter kritično ocenite Kohlbergovo teorijo. 

 Viri 
 

LITERATURA 
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6. ZNAČILNOSTI MIŠLJENJA OTROK   

IZVEDBA NALOGE V VRTCU 

V oddelku vrtca boste izbrali tri otroke in z vsakim od njih izvedli tri preizkuse (naloge), ki so 
primerne za njihovo starost. Otroci naj bodo čim bolj različne starosti; če boste nalogo 
opravljali v starostno heterogeni skupini lahko izvedete tudi preizkuse za različne starostne 
skupine. Če je le mogoče, naj med preizkusom ne bo zraven drugih otrok. Pred preizkusom si 
pripravite pripomočke, ki jih rabite pri izvedbi nalog! 

NALOGE ZA OTROKE od 1 do 2 let 

1. Iskanje predmetov, ki so bili vidno skriti: Manjši predmet (igračko) pred otrokovimi očmi 
skrijte v pest in počakajte, da ga bo našel. Nato isti predmet skrijte drugam (npr. pod 
odejo, blazino) in opazujte, kje išče predmet oz. ali ga najde. 

2. Mišljenje pred začeto aktivnostjo: Manjši predmet dajte v škatlico od vžigalic, ki je rahlo 
odprta, da otrok lahko predmet vidi, ne more pa ga prijeti in vzeti. Opazujte, kaj bo počel 
otrok in ali bo uspel priti do predmeta! 

3. Odloženo posnemanje: Otroku pokažite enostavno aktivnost z neko igračo, ki jo potem 
pospravite. Čez nekaj časa (npr. pol ure) dajte otroku isto igračo in opazujte, kaj z njo 
počne. Ali posnema to, kar ste pred časom počeli vi? 

NALOGE ZA OTROKE OD 2 DO 4 LET 

1. Le otroci od 2 do 3 let. Zmožnost predstavljanja: Otroku pokažite sliki dveh živali ali 
predmetov, ki ju pozna. Vprašajte ga, kaj je na slikah. Nato ga prosite, naj zapre oči, 
medtem pa skrijte eno od slik. Vprašajte ga, katere slike ni več na mizi. Če imenuje sliko na 
mizi, ponovite vprašanje. 

2. Klasifikacija: Otroku dajte 6 enakih predmetov dveh različnih barv (npr. 3 zelene in 3 rdeče 
kocke). Recite mu, naj jih razdeli tako, da bodo enaki  predmeti skupaj. Če reši nalogo, 
znova stresite predmete na kup in jim dodajte nove predmete istih dveh barv (npr. 3 
zelene in 3 rdeče žogice/ kvadre). Znova ga prosite, naj jih razdeli tako, da bodo enaki 
predmeti skupaj. Otroku ne dajajte navodila, da naj jih deli po barvi, po obliki oziroma po 
obeh kriterijih. Če vas vpraša, ali naj jih razdeli po barvi (obliki), mu pritrdite. 

4. Konzervacija števila: Potrebujete štiri rdeče in štiri modre kocke (ali druge predmete v 
dveh osnovnih barvah). Rdeče postavite v vrsto, modre pa mu dajte v roko in recite, naj 
pod vsako rdečo kocko postavi eno modro kocko. Prvo kocko postavite sami, da otrok vidi, 
kaj želite: 

                                                      

                      (                                  ) 

  

Le otroci od 3 do 4 let: Če nalogo reši, ga vprašamo, ali je enako modrih in rdečih kock. 
Nato raztegnemo drugo vrsto in ga znova vprašamo, ali je še vedno enako kock ali pa jih je 
v kateri od obeh vrst je več: 
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NALOGE ZA OTROKE od 4 do 6 let 

1. Egocentrizem: Otroka vprašajte, če ima brata (sestro). Če pritrdi, ga vprašajte, kako mu (ji) 
je ime. Ko odgovori, vprašajte: Ali ima ...... (ime brata oz. sestre) kakšno sestro (brata). Kdo 
je njen brat (sestra), kako mu (ji) je ime? 

2. Seriacija in inkluzija razredov: Otroku položite na mizo pet  paličic (npr. narezanih slamic) 
različne dolžine in ga prosite, naj jih zloži po velikosti. Če nalogo pravilno reši, poberite 
paličice, eno odvzemite, ostale pa razporedite po velikosti. Otroka  prosite, naj da 
odstranjeno paličico na ustrezno mesto. 

3. Konzervacija količine (tekočine): V dva enaka kozarca natočite enako vode. Prelivajte 
toliko časa, dokler otrok ne potrdi, da je v obeh enako vode. Nato pred njim iz enega od 
obeh kozarcev prelijte vodo v ožji kozarec. Vprašajte, ali je v obeh kozarcih še vedno enako 
vode. Otroka prosite, da vam utemelji svoj odgovor (»Zakaj tako misliš?«)! 

NALOGE ZA OTROKE OD 6 DO 7 LET (1. RAZRED OŠ) 

1. Seriacija in inkluzija razredov: Otroku položite na mizo pet  paličic (npr. narezanih slamic) 
različne dolžine in ga prosite, naj jih zloži po velikosti. Če nalogo pravilno reši, poberite 
paličice, eno odvzemite, ostale pa razporedite po velikosti. Otroka  prosite, naj da 
odstranjeno paličico na ustrezno mesto. 

2. Konzervacija količine (tekočine): V dva enaka kozarca natočite enako vode. Prelivajte 
toliko časa, dokler otrok ne potrdi, da je v obeh enako vode. Nato pred njim iz enega od 
obeh kozarcev prelijte vodo v ožji kozarec. Vprašajte, ali je v obeh kozarcih še vedno enako 
vode. Otroka prosite, da vam utemelji svoj odgovor (»Zakaj tako misliš?«)! 

3. Konzervacija količine trdnih snovi: Otroku pripravite dve enaki kroglici iz plastelina ter ga 
prosite, da vam potrditi, da sta enaki. Recite mu, naj si predstavlja, da sta to dva kolačka. 
Nato eno od kroglic razvaljajte v valj in ga vprašajte, ali sta kolačka še vedno enaka. Otroka 
prosite, da vam utemelji svoj odgovor (»Zakaj tako misliš?«)! 

PISNO POROČILO 

Pri pisanju poročila se držite splošnih navodil: začnite z •osnovnimi podatki, •naslovom in 
•opredelitvijo problema. 

Za vsakega od treh primerov zabeležite: 
− Podatke o opazovanem otroku in času opazovanja. 
− Rezultate: otrokov odgovor in spremljajoče (verbalno in neverbalno) vedênje.  
− Interpretacijo: kaj sklepate glede na otrokov odgovor in ali se odgovori otrok skladajo 

s teoretičnimi pričakovanji (Piagetovo razlago)? 

 Mnenje o nalogi in zaključek. V zaključku primerjajte odgovore različno starih otrok in  
kritično ocenite Piagetovo teorijo. 

 Viri 
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SPLOŠNA NAVODILA ZA IZVEDBO SEMINARJA  

Za predmet dobite poleg splošnih tudi specifična navodila: teme, način izvedbe (koliko 
študentov skupaj ipd.) in druge posebnosti.  

Seminar zajema: 

1. PISNE TEZE, ki naj obsegajo 1-2 strani, oddati pa jih morate pred ustno predstavitvijo 
seminarja (o podrobnostih se dogovorite z izvajalko predmeta). 

2. USTNO PREDSTAVITEV Z DISKUSIJO, ki traja eno šolsko uro na študenta. Prosim vas, da na 
začetku kolegom razdelite kopije vaših tez, lahko tudi dodatno gradivo! 

3. PISNO SEMINARSKO NALOGO v obsegu 6 - 8 strani na študenta, ki jo oddate ob opravljeni 
ustni predstavitvi. 

Po odločitvi za temo izberite strokovno literaturo in se seznanite z bistvenimi informacijami. 
Razmislite o njihovi povezanosti z vašim znanjem in praktičnimi izkušnjami, npr. katera 
vprašanja (dileme) se vam ob branju strokovne literature zastavljajo, ali in kako jih lahko 
»uporabite«. Dobro zastavljen problem je eden prvih in ključnih korakov za kakovostno 
pripravo seminarske (in diplomske) naloge! Razmislek o problemu (pa tudi postavitev 
raziskovalnih vprašanj ali hipotez, ki iz njega izhajajo - pri empiričnih nalogah) omogoča, da 
presežemo deskriptivno (opisno) raven (zgolj posredovanje ugotovitev iz literature).  

Seminar, še posebej pa diplomska naloga mora namreč vsebovati vaš lastni prispevek:  

 razmišljanje o ugotovitvah (npr. primerjave različnih mnenj, spreminjanje »pojava« skozi 
zgodovino); 

 povezanost s prakso (npr. možnosti in omejitve uporabe teorije pri reševanju 
vsakodnevnih poklicnih problemov), ki jo lahko preučujete s pomočjo empirične raziskave 
ali s predstavitvijo lastnih izkušenj (primerov iz prakse). 

Seminar naj bo polemičen! Ne zadošča le vsebinska obnova strokovne literature, ampak si 
morate zastaviti enega ali nekaj vprašanj, ob katerem boste iskali različne odgovore, izpostavili 
dileme in razpravljali v skupni diskusiji.  

Seminarska naloga je lahko teoretična ali empirična. Tudi teoretski seminar lahko vsebuje opis 
praktične izkušnjo (npr. "mini raziskavo" s pomočjo vprašalnika ali intervjuja, študijo primera 
…).  

 

1. TEZE (DISPOZICIJA) 

Pisne teze (dispozicija) zajemajo: 

 podatki: priimek in ime avtoric oz. avtorjev, letnik, skupina, naslov teme; 

 teoretična izhodišča in opredelitev problema; 

 cilji raziskave ali raziskovalna vprašanja;  

 metodologija (le če je seminarska naloga empirična): vzorec, metoda, postopek;  
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 vsebina teoretičnega uvoda: vsebinski sklopi (poglavja, podpoglavja), ki so lahko napisani 
v obliki alinej ali miselnega vzorca. Pri posameznih poglavjih naj bo vsaj nekaj vnaprej 
predvidenih vprašanj oz. iztočnic za diskusijo s poslušalci; 

 strokovna literatura: vsaj 5 virov, nujna vsa tista, ki so v poglavju teoretična izhodišča in 
opredelitev problema (upoštevajte navodila za pravilno navajanje virov v nadaljevanju!).  

Ker imate po naših izkušnjah študenti največ težav s pisanjem teoretičnih izhodišč in problema 
raziskovanja, dodajamo še nekaj priporočil. Najprej navedite nekaj dejstev iz strokovne 
literature (obvezna je navedba vira!): npr. definirate temo oz. zlasti manj znane pojme, 
povzemite ključne ugotovitve in mnenja avtorjev. Nato izpostavite problem: splošno vprašanje 
(kaj boste raziskovali), zakaj je tema aktualna, zakaj ste jo izbrali, katere dileme, odprta 
vprašanja … se vam porajajo. Pri večini predlaganih tem njihova aktualnost izvira iz kurikularne 
prenove vrtcev oz. 1. razreda OŠ, ki se v praksi še niso povsem uveljavile oz. njihovo uvajanja 
odpira dileme (npr. različna mnenja in rešitve med strokovnimi delavkami, med njimi in starši). 
Pri izpostavitvi dilem oz. vprašanj, ki jih boste teoretično ali empirično raziskovali in o katerih 
bo tekla razprava v skupni diskusiji, se lahko oprete tako na strokovno literaturo kot na vaše 
praktične izkušnje (iz neposrednega dela, opažanja v vrtcih, pogovore s strokovnimi 
delavkami, starši …).  

V naslednjem poglavju tez na kratko napišete cilje seminarja, v večini primerov bo to: 
»seznanitev kolegov z ugotovitvami iz strokovne literature o…«, ter – ne pozabite! - »diskusija 
o izkušnjah in dilemah …«. Če delate empirično seminarsko nalogo, si lahko zastavite tudi 
konkretna raziskovalna vprašanja, na katera boste lahko z raziskavo odgovorili. 

2. USTNA PREDSTAVITEV Z VODENO DISKUSIJO 

Ustna predstavitev zajema: 

 Uvod: napoved teme in problema (kar ste napisali v tezah). Predstavite metodologijo, če 
ste vključili tudi empirično raziskavo. Seznanite poslušalce z načinom izvedbe (npr. kako bo 
potekala diskusija, kaj pričakujete od njih). Za uvod jih lahko vprašate tudi za njihova 
mnenja ali izvedete krajšo aktivnost z njimi. 

 Predstavitev teme: zajema prosto podajanje (ne branje!) teoretskih izhodišč (in praktičnih 
ugotovitev). Zato priporočamo, naj ne bo vaša priprava za seminar napisana v obliki 
vezanega (končnega) teksta! Uporabite predstavitev na Power Pointu, lahko pa tudi  druge 
slikovne ali pisne materiale. Izvedete lahko tudi krajšo individualno ali skupinsko aktivnost 
s poslušalci. Če predstavljate lastno raziskavo, vam priporočamo, da rezultate navajate 
sproti in ne ločeno (kot v pisni empirični seminarski nalogi!). 

    Diskusijo, ki poteka med predstavitvijo teme in  mora biti vnaprej pripravljena in vodena. 

− Evalvacijo (na koncu seminarja ali na temu namenjeni uri – vsi študenti): Pri evalvaciji 
bodite pozorni na zastavitev problema (aktualnost, ali spodbuja kritično razmišljanje in 
diskusijo), vsebino (jasna, zanimiva oz. nova, izčrpna, ne suhoparna), metodologijo (le pri 
empiričnih nalogah - ustreznost metode, vzorca, postopka …) in diskusijo (ali je bila 
sprotna,  je bilo dovolj časa zanjo, razumljivost vprašanj,  medsebojno poslušanje in 
toleranca do različnih stališč …). Ocenite tudi način predstavitve (prosto govorjenje, 
sproščenost, humor, elektronska prezentacija …) in relevantnost seminarja za vaš bodoči 
poklic oz. njegovo uporabnost za prakso! 
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3. PISNA SEMINARSKA NALOGA 

Medtem ko je diplomska naloga največkrat empirična in redkeje teoretična, so seminarske 
naloge večinoma teoretične, lahko pa vsebujejo tudi empirično »mini raziskavo«. V primeru, 
da je v nalogo vključena »mini raziskava«, boste ob oddaji tez dobili sugestije, kako jo vključiti 
v seminarsko nalogo. Katera poglavja mora obsegati empirična naloga, poglejte v navodilih za 
pisanje diplomskih nalog! 

Za teoretično nalogo velja naslednja shema poglavij: 

Naslovna stran: fakulteta, oddelek, študijski predmet, naslov naloge, avtor(ji) 

Kazalo 

Uvod  

....... 

.......        vsebinska poglavja in podpoglavja (po tezah), vključno s povzetkom diskusije 

....... 

Zaključek 

Literatura. 

Priloge (če so): npr. merski instrumenti, krajša gradiva drugih avtorjev, slikovna gradiva ... 

Ne pozabite oštevilčiti poglavij in podpoglavij ter strani! 

Uvod naj bo kratek. Navedite morebitne motive za izbiro te teme, problem in cilje (iz tez!).  

Poglavja, ki sledijo, so odvisna od vsebine. Že pri pripravi tez naredite čim boljši načrt poglavij 
in podpoglavij. Sledite načelu “od splošnega k specifičnemu”, to je od širšega konteksta, ki 
zadeva temo, opredelitve pojmov … k vaši (ožji) temi. Pazite, da boste pri tem združevali 
različne vire (zgolj en vir za eno poglavje naj bo izjema!).  

V tekstu morate sproti (ob vsaki zaključeni misli – stavku, odstavku, zgolj izjemoma več 
odstavkih) navajati vire, še zlasti v primerih, ko citirate ali povzemate stališča avtorja, 
rezultate raziskav, podatke ipd. Kadar je daljši del teksta povzet po istem viru, navedite vir že 
na začetku!  

Vir lahko navedete v tekstu že na začetku, npr. Miller (1992) meni … ali na koncu teksta v 
oklepaju (Miller, 1992). Kadar dobesedno citirate, je nujno napisati tudi stran: (Miller, 1992: 
101 oz. Miller, 1992, str. 101). Pri ponovni navedbi istega vira napišete (prav tam). Pri 
navajanju sekundarnih virov navedite avtorja in vaš vir: npr. (Freier, 1972, nav. po Špoljar, 
1992: 18).  Navedba vira je del teksta (priimek avtorja lahko navedete v tekstu z letnico v 
oklepaju  ali oboje v oklepaju) in ga ne pišete v nov odstavek temveč pred ločilom (piko, 
vejico, dvopičjem). Navajajte le priimke in letnice avtorjev, brez imen, nazivov (npr. “dr.”), 
naslovov del ipd. Viri v tekstu se morajo ujemati z viri v literaturi na koncu! Kadar uporabljate 
dela (npr. zbornik) več avtorjev, v sprotni navedbi citirajte avtorja članka oz. poglavja in ne 
urednika! Pri ženskih avtoricah (v tekstu, ne pa pri navedbi v oklepaju!) uporabite začetnico 
imena, npr. »Horvat in L. Magajna (1987) pravita…« 

Čeprav boste večinoma povzemali po različnih virih, skušajte napisano komentirati tudi z 
lastnimi razmišljanji, primerjavami, zaključki, primeri iz vaše prakse ipd.  
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Zaključek: povzemite bistvene ugotovitve, kritično ocenite svoj seminar (kaj bi se dalo narediti 
drugače, bolje) in kaj se vam zdi posebej uporabno za vaše v vrtcu. 

Literatura. V tem poglavju morajo biti vsi (in samo ti) v tekstu navedeni viri po abecednem 
vrstnem redu priimkov avtorjev. Literatura za seminarsko nalogo so strokovne knjige, 
priročniki, strokovna gradiva in članki, le izjemoma pa se poslužujte poljudnih virov. Diplomske 
naloge naj ne bodo vir za strokovne ugotovitve, ki jih lahko dobite iz originalnih del, navajate 
pa lahko njihove rezultate! Zapiski s predavanj ne morejo biti vir za nalogo! Primeri pravilnega 
navajanja: 

 Knjiga z dvema avtorjema, z urednikom ali dokument z množico avtorjev: 

Horvat, L. in Magajna, L. (1989). Razvojna psihologija. Ljubljana: Državna založba Slovenije. 

Batistič Zorec, M. (ur.) (1997). Predšolska vzgoja. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 
fakulteta. 

Kurikulum za vrtce (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Zavod za šolstvo. 

 Poglavje iz knjige in članek iz revije: 

Marjanovič Umek, L. (2001).  Psihologija predšolskega otroka. V L. Marjanovič Umek (ur.), 
Otrok v vrtcu. Priročnik k kurikulu za vrtce. Maribor: Založba Obzorja. 

Rakovič, D. (2004). Vloga vzgojiteljice pri uveljavljanju možnosti izbire in sprejemanju skupnih 
odločitev. V E. Dolar Bahovec in K. Golobič, Šola in vrtec skozi ogledalo. Ljubljana: 
Državna založba Slovenije. 

Batistič Zorec, M. (2002). Učenje v vrtcu. Sodobna pedagogika, 3, 25-43. 

 Navajanje spletnih virov: Tudi tu morate slediti splošnim načelom, da začnete z avtorjem in 
letnico v oklepaju. Ker internetni viri pogosto nimajo znanega avtorja, v teh primerih 
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Drugi del: STROKOVNA GRADIVA 
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OPAZOVANJE OTROK IN SPREMLJANJE OTROKOVEGA RAZVOJA 
V VRTCU 

V sodobnih koncepcijah predšolske vzgoje se pogosto postavlja otrok kot središče in izhodišče 
vzgojnega dela, kar pomeni, da mora  vzgojiteljica upoštevati razvojno stopnjo in (ali) razvojne 
potrebe otrok v skupini ter posebne značilnosti vsakega posameznika - njegovih individualnih 
lastnosti in sposobnosti, pri čemer je seveda potrebno dobro poznati vsakega otroka v skupini. 

Kot piše K. Špoljar (1993) so bili programi, ki so prevladovali v 60-ih letih in 70-ih letih, 
pretežno didaktično orientirani. Vzgojno izobraževalni cilji so bili v teh programih postavljeni z 
dedukcijo psihičnih funkcij oziroma iz vsebine šolskih predmetov in bazičnih pojmov 
znanstvenih disciplin. Kritika teh programov, ki se je pojavila v 80-ih letih, je, da vsebine 
programov niso povezane z življenjskimi problemi in izkušnjami otrok. Zato se je zadnji dve 
desetletji razvila vrsta novih pristopov, »odprtih programov« ali kurikulov, kot jih v sodobni 
pedagoški literaturi najpogosteje imenujejo. Včasih se zanje uporablja tudi izraz »k otroku 
usmerjeni kurikulumi«, ki predstavlja opozicijo in kritiko »s strani vzgojiteljice in programa 
usmerjenemu kurikulu«. To je vplivalo na spreminjanje nacionalnih kurikulov v mnogih razvitih 
deželah, tudi pri nas. 

Tudi M. O'Hagan in M. Smith (1993: 69) pravita, da mora kurikulum izhajati iz otrokovih 
potreb in interesov. To ne pomeni, da ni potrebno skrbno načrtovanje in evaluacija, pri čemer 
mora vzgojiteljica upoštevati stopnjo razvoja in individualne značilnosti posameznih otrok. Biti 
mora fleksibilna in pripravljena, da v skladu s potrebami in interesi otrok tudi spreminja svoj 
formalni načrt. Izhodiščna točka je otrok, njegova realnost, njegovi problemi in potrebe. 
Nekateri poudarjajo izhajanje iz življenjskih situacij otrok oziroma da je potrebno spoznati 
življenjski kontekst in vsakodnevno realnost otrokovega sveta1 (Špoljar, 1993). Vsak otrok 
mora biti obravnavan kot posameznik z lastnim socialnim kontekstom, ki je v kurikulumu 
sprejet in cenjen (O'Hagan in Smith, 1993: 70). 

Iz vsega navedenega torej lahko povzamemo, da je dobro poznavanje otrok pogoj za ustrezno 
vzgojno delo z njimi. Vzgojiteljica, ki je vsak dan vsaj šest ur z otroki, otroke zagotovo do neke 
mere spozna. V razgovorih z otroci in njihovimi starši tudi marsikaj izve o njihovih družinah in 
življenju izven vrtca. Vendar pa menimo, da za dobro poznavanje otrok ne zadošča, da  
vzgojiteljica živi z otroki in komunicira s starši, ampak je potrebno tudi načrtno in 
sistematično opazovanje otrok in spremljanje njihovega razvoja. V zvezi s tem se nam 
postavljajo naslednja vprašanja: 

 Kaj je (načrtno) opazovanje? Kako naj vzgojiteljica opazuje otroke? 

 Ali si je potrebno zapisovati opažanja? Kdaj in kako? 

 Zakaj je potrebno opazovati otroke in si o njih tudi kaj zapisati oz. kakšna je uporabna 
vrednost opazovanja in spremljanja napredka otrok? 

 

                                                      
1
 K. Špoljar (1993: 18) je ta princip pojasnila s situacijo na Hrvaškem pred leti. Sprašuje se, ali se je primerno v 

vrtcu držati predvidenih nevtralnih tem, kot so jesen, selitev ptic ipd., medtem ko otroci doživljajo vojne 
strahote, ostajajo brez svojih domov in najbližjih. 
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1. TEORETIČNE OSNOVE OPAZOVANJA 

1.1 SLUČAJNO IN NAČRTNO OPAZOVANJE 

Opazovanje je nekaj, kar vsakdo od nas počne vsak dan, hkrati pa je opazovanje tudi osnovna 
metoda vsake znanosti. Na najbolj splošni ravni torej lahko ločimo slučajno opazovanje in 
načrtno opazovaje. Ker nas zanima opazovanje otrok v vrtcu, si bomo ogledali obe vrsti 
opazovanja, ki ju srečamo tako v vsakdanjem življenju kot v znanosti, in poskušali vednost o 
načrtnem opazovanju kot znanstveni metodi aplicirati na prakso v vrtcu oz. na vzgojiteljevo 
opazovanje otrok in spremljanje njihovega razvoja  

Ljudje opazujemo (zaznavamo) predmete in dogodke okoli sebe ves čas svoje budnosti. 
Vendar nikoli ne vidimo in opazimo vsega: naše opazovanje je odvisno od pozornosti, ki jo 
namenjamo okolju. Če vzamemo za primer tri osebe, ki se istočasno nahajajo v istem prostoru, 
recimo, da je to Čopova ulica v Ljubljani, so lahko njihova opažanja povsem različna. Ena si 
npr. želi novo oblačilo in bo vso pozornost namenila izložbam, drugo so očarali glasbeniki na 
ulici, tretja pa je tako zaskrbljena zaradi izpita prihodnji dan, da ne gleda ne izložb, ne ljudi, ne 
glasbenikov. Če bi na koncu ulice vse tri vprašali, kaj so videle, bi bila njihova zapažanja na moč 
različna. Vse našteto so primeri slučajnega opazovanja. 

V nasprotju s slučajnim opazovanjem pa je namerno opazovanje načrtno zaznavanje, 
povezano s posebno (usmerjeno) pozornostjo. To pomeni, da vnaprej načrtujemo, kaj (koga), 
kje, kdaj, kako in zakaj bomo opazovali. Načrtno opazovanje praviloma sicer izhaja iz 
slučajnega, vendar predstavlja korak k večji objektivnosti opazovanja. Tako kot si znanstvenik 
šele na osnovi več ali manj slučajnih opažanj lahko načrtuje, da bo sistematično opazoval in 
spremljal nek pojav, tudi vzgojiteljica v vrtcu izhaja iz naključnih in slučajnih opažanj, ko si 
načrtno planira opazovanja otrok. Zavedati se moramo, da tudi na načrtno opazovanje 
vplivajo subjektivni faktorji (pričakovanja, prepričanja in vrednote opazovalca itd.), vendar pa 
je s poznavanjem te problematika in z vajo, ki povečuje našo občutljivost in natančnost pri 
opazovanju, mogoče izboljšati njegovo objektivnost. Nenazadnje je razlika med laičnim 
opazovalcem in vzgojiteljico tudi v tem, da ima slednja praviloma boljše strokovno znanje, ki je 
prav tako potrebno za opazovanje in razumevanje otrok. 

Po naših izkušnjah imajo vzgojiteljice pogosto pomisleke do načrtnega opazovanja, ki jih bomo 
zaradi boljšega razumevanja te problematike na kratko predstavili. Kot smo že rekli, o otrocih 
marsikaj vedo, zato so prepričane, da otroke tudi dobro poznajo. Vendar se največkrat izkaže, 
da so njihova opažanja precej pristranska oz. neobjektivna in da nekatere otroke boljše, druge 
pa precej slabše poznajo in razumejo. Pogosto npr. vzgojiteljica več ve o otrocih, ki ji 
povzročajo probleme, ker je nanje bolj pozorna, skoraj pa ne opazi otroka, ki ne zbuja 
pozornosti in večinoma sledi dogajanju brez njenega posebnega truda. Kadar je njena 
pozornost usmerjena na to, kaj bo naredila in rekla pri vodeni dejavnosti, zelo verjetno niti ne 
opazi posameznikov, npr. otroka, ki pri tej dejavnosti ne sodeluje. Zgolj to, da smo z otroki in 
jih opazimo, ne pomeni, da vsakega posameznika tudi dobro poznamo! 

Problem vzgojiteljic je tudi, da imajo težave s tem, da bi »zgolj sedele in gledale«, saj to 
razumejo kot »nedelo«, ali pa jih vsaj skrbi, da bi jih drugi (sodelavke, nadrejene, starši …) 
ocenili kot premalo aktivne.  
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1.2 VRSTE IN TEHNIKE OPAZOVANJA 

Pri vprašanju KOGA bomo opazovali, ločimo opazovanje sebe (introspekcija) in opazovanje 
drugih (ekstraspekcija). Če vzgojiteljica opazuje otroka, govorimo o ekstraspekciji. To je v vrtcu 
zagotovo najpogostejša vrsta opazovanja, vendar pri spoznavanju otrok ni nepomembno tudi 
opazovanje sebe (introspekcija), pri čemer mislimo (ker govorimo o spoznavanju otrok) na to, 
da nam otrok pripoveduje o tem, kako vidi oziroma doživlja sebe. Resda pri mlajših otrocih 
predstavlja omejitev za introspekcijo njihova zmožnost razmišljanja in verbaliziranja opažanj o 
sebi, vendar menimo, da je prav ta vrsta opazovanja s strani vzgojiteljic in vzgojiteljev pogosto 
po neupravičenem zanemarjena tudi zaradi podcenjevanja zmožnosti otroka.  

Drugi kriterij, po katerem lahko govorimo o različnih vrstah opazovanja, se nanaša na 
vprašanje KJE opazujemo. Po tem kriteriju ločimo opazovanje v naravni situaciji in opazovanje 
v umetni ali laboratorijski situaciji. V psihologiji je bilo zlasti pod vplivom behavioristične 
teoretske smeri dolgo časa bolj cenjeno opazovanje v laboratorijski situaciji, kjer lahko 
kontroliramo vse vplive. Tako opazovanje je resda bolj objektivno, vendar kritiki že vrsto let 
ugotavljajo, da je laboratorijska situacija izjemna in nenaravna. Omogoča nam sicer bolj 
objektivne ugotovitve, vendar premalo pove o obnašanju ljudi v realnem življenju. V sodobni 
psihologiji je zato pogostejše opazovanje v naravni situaciji.  

Vzgojiteljica opazuje otroke v vrtcu, ki je njihovo vsakodnevno okolje – torej opazuje v naravni 
situaciji. Lahko pa si v tem, sicer naravnem okolju, načrtuje, da bo opazovala enega ali več 
otrok tako, da namerno ustvari pogoje za opazovanje. Če skušamo to ponazoriti s primerom, 
je naravno opazovanje to, da opazuje otroka brez kakršnegakoli vodenja in poseganja v 
situacijo, »umetno« OZ. »strukturirano«2 pa, da načrtno ustvari pogoje, npr. izvaja gibalno 
dejavnost, v kateri bo lahko opazovala določena vedênja, v tem primeru motorične 
sposobnosti in spretnosti otroka. 

Glede na vprašanji KDAJ in KOLIKO ČASA bomo opazovali, lahko ločimo kratkoročno 
(enkratno) in dolgoročno (longitudinalno) opazovanje. Prvo pomeni enkratno opazovanje, ki je 
lahko izbrano in izvedeno slučajno (npr. zanimiv dogodek, ki ga pozorno opazujemo, dokler 
traja) ali pa vnaprej načrtovano (odločimo se npr., da bomo določen čas opazovali 
posameznega otroka ne glede na to, kaj počne). Drugo pomeni spremljanje posameznika skozi 
določen čas: npr. vsak dan določen čas opazujemo otroka, o katerem želimo nekaj izvedeti, ali 
pa načrtno spremljamo napredek tega otroka pri vnaprej določenih aktivnostih.  

Vprašanje KAKO opazovati se nanaša na TEHNIKE OPAZOVANJA in vključuje tudi vprašanji 
KDAJ in KOLIKO ČASA naj poteka opazovanje. Poznamo naslednje tehnike opazovanja: 

 priložnostno opazovanje je opazovanje, ki služi kot uvod in orientacija v načrtno 
opazovanje (torej slučajno opazovanje) enega ali nekaj otrok; 

 vzorčni zapis je podrobno opazovanje in zapis celotnega vedênja (vseh vidikov) 
posameznika v neki časovni enoti. Tipični primer takega opazovanju v vrtcu je, da se 
vzgojiteljica vnaprej odloči, koga, kdaj in koliko časa bo opazovala, in zapiše vse, kar se je z 
njim dogajalo v času opazovanja; 

                                                      
2
 M. O'Hagan in M. Smith (1993) govorita o naturalističnem opazovanju (opazovanju v naravni situaciji) in 

strukturiranem opazovanju (opazovanju v organizirani situaciji), ki jo  vzgojiteljica ustvari z namenom, da si 
pridobi določene informacije o otroku.  
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 časovni vzorec je tehnika opazovanja, ki se nanaša na specifično vedênje posameznega 
otroka ali več otrok, ki se opazuje ter beleži na kratke, redne periode. Cilj je spremljanje 
sprememb vedênja v določenem časovnem obdobju. Primer takega opazovanja v vrtcu je 
npr., da spremljamo govor otroka ob različnih priložnostih (npr. nekaj minut vsak dan ali 
nekajkrat na dan skozi daljši čas); 

 ček liste: v raziskovalne namene pogosto uporabljamo vnaprej pripravljen (standardiziran) 
spisek vedênj, za katera v določenem času opazovanja beležimo prisotnost oziroma 
odsotnost teh vedênj. Ta tehnika nam omogoča natančnost in merljivost (frekvence) 
dobljenih rezultatov, vendar je njena pomanjkljivost, da ignoriramo vsa ostala vedênja, ki 
v ček listi niso zajeta. Za vzgojiteljičino delo je ta tehnika po našem mnenju manj 
uporabna; 

 anekdotski zapis je zapis dogodka, ki nam je zbudil zanimanje in smo nanj usmerili 
posebno pozornost ter si ga zabeležili; 

 dnevniško zapisovanje pomeni redno (dnevno, tedensko..) opazovanje in zapisovanje 
pomembnih dogodkov in sprememb. Najpogostejše je pri opazovanju lastnega otroka, 
možno pa je tudi v vrtcu, vendar le za enega ali nekaj otrok in za določeno časovno 
obdobje. V vrtcih in šolah je zadnja leta popularna metoda porfolija, ki je v nekem smislu 
podobno dnevniškemu zapisovanju. 

Vodilo za izbor vrste oziroma tehnike opazovanja je vprašanje, ZAKAJ bomo nekoga opazovali. 
V znanosti nekaj opazujemo zato, da bi pojasnili določen pojav ali da bi odgovorili na 
zastavljene hipoteze. Vzgojiteljica v vrtcu ima lahko različne razloge3 za načrtno opazovanje, 
npr.:  

 spoznavanje otroka, njegovih potreb, lastnosti, sposobnosti, interesov …; 

 spremljanje sprememb oz. napredka v razvoju posameznika, 

 reševanje problemov: kadar ima otrok (in pri tem navadno tudi vzgojiteljica) problem 
(npr. se težko navaja na vrtec, se pogosto agresivno vede, ne sodeluje pri dejavnostih, 
zaostaja za vrstniki), ki ga želi rešiti oz. omiliti; 

 pripravljanje na razgovor z otrokovimi starši;  

 da dobi ideje za načrtovanje dejavnosti s posamezniki (individualno načrtovanje) ali 
skupino (načrtovanje izvedbenega kurikula). 

1.3 NAPAKE OPAZOVANJA IN INTERPRETACIJE  

Ker je opazovanje vedno do neke mere subjektivno, je pomembno, da poznamo najpogostejše 
napake opazovanja.  

Halo – efekt je najbolj znana in najpogostejša napaka. Pomeni, da na podlagi prvega vtisa ali 
informacij, ki smo jih izvedeli o določeni osebi, opazujemo in ocenjujemo to osebo. Tudi tu gre 
za vpliv pričakovanja, o katerem smo že govorili. Če npr. pričakujemo, da bo otrok agresiven, 
se nam lahko zgodi, da bomo opazili le tista njegova vedênja, ki so v skladu s tem 
pričakovanjem, torej izražanje agresivnosti, prezrli pa bomo večino pozitivnih, neagresivnih 
vedênj. V vrtcih in šolah se pogosto zgodi, da zelo izstopajoči otroci že kmalu dobijo 
»nalepko«, kakšni so. Ker se v kolektivu o tem govori, lahko tudi vzgojiteljica, ki otroka do 
tedaj še ni imela priložnost spoznati, vključuje v svoje opazovanje pričakovanje, kako se 
obnaša oz. kaj je zanj značilno. M. O' Hagan in M. Smith (1993) pravita, da moramo pri 

                                                      
3
 Več o tem glej v: 2.3 Uporabna vrednost zapisov o otrokovem razvoju. 
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opazovanju paziti, da predhodna vedênja otroka ali informacije s strani drugih ne vplivajo na 
opazovanje in interpretacijo. 

Tendenca k centru je lastnost ocenjevalcev, da ljudi raje razvrščajo bliže sredini kot k 
ekstremom. Primer za to je npr. učiteljica, ki daje le dvojke, trojke in štirice, najvišjo in najnižjo 
oceno pa le redko ali nikoli. Tudi tam, kjer ni številčnih ocen, npr. v vrtcu, so posameznice ali 
posamezniki lahko nagnjeni k temu, da med otroki ne vidijo bistvenih razlik. 

Tendenca k ekstremom je obratna od tendence k centru. Lahko bi rekli, da gre za ti. črno – 
belo gledanje na svet in ljudi, ki se izraža v tem, da so eni pridni, drugi poredni, eni dobri, drugi 
slabi, eni hitri, drugi počasni itd. Vzgojiteljica, za katero je značilen tak pogled, bo verjetno bolj 
opazila izstopajoče kot ostale otroke. 

Omenimo naj še eno napako, ki pa je bolj napaka interpretacije kot zgolj opazovanja.  

Logično napako zagrešimo, kadar povezujemo dve ali več dejstev, ki med seboj v resnici niso 
povezana. V raziskovanju govorimo o logični napaki, kadar napačno sklepamo, da sta dva 
dogodka ali pojava vzročno posledično povezana, ker smo dokazali statistično povezanost 
(korelacijo) med njima, v resnici pa na oba vpliva nek tretji dogodek ali pojav. Pri interpretaciji 
otrokovega vedênja s strani vzgojiteljic se lahko zgodi, da neko dejstvo, ki pogosto vpliva na 
težave v vedênju (npr. v družini se je rodil drugi otrok, slabe socialno ekonomske razmere 
ipd.), postane razlog za vse težave, tudi tiste, ki z opaženim nimajo neposredne zveze. Lahko 
gre torej za vpliv prepričanj, predsodkov ali pa morda zgolj za poenostavljanje razlag.  

Dodajmo pa naj, da je na področju, kjer »ljudje opazujejo ljudi« nemogoče, da bi bili povsem 
objektivni in da bi v množici dejavnikov, ki vplivajo na razvoj in vedênje otrok vedno našli 
vzročno posledične zveze. Zato vzgojiteljicam pri razlaganju opaženega priporočamo 
predvsem veliko mero previdnosti in zadržanosti. Laže je brez posebnega truda zaključiti npr.: 
»Saj ni čudno, da se otrok težko navaja na vrtec, ko pa ga mama kar ne izpusti iz rok«, kot pa 
se bolj poglobljeno spraševati o problemu. Npr.: »Otrok se težko loči od matere in materi je 
hudo, ko ga mora pustiti v vrtcu. Kaj lahko storim, da bo mati bolj zaupala vrtcu? Kako naj se 
vedem do otroka, da mu bo pri nas lepše?«  

1.4 IZBOLJŠANJE OPAZOVANJA  

Omenili smo že, da je načrtno opazovanje mogoče izboljšati s poznavanjem teoretičnih osnov 
opazovanja, vključno z možnimi napakami, ki se pri tem pojavljajo. Rekli smo tudi, da je 
pomembna vaja: najbrž smo ljudje že po naravi različno dobri opazovalci, zagotovo pa z vajo 
lahko vsakdo izboljša to sposobnost. 

M. O'Hagan in M. Smith (1993) med zahtevami dobrega opazovanja navajata, da je potrebno 
imeti jasne cilje oziroma odgovore na vprašanja zakaj, kaj in kako bomo opazovali. Pripraviti si 
moramo potrebščine in biti kar se da nevsiljivi, tudi očesnega kontakta z opazovanim naj bi se 
izogibali, saj se otrok lahko drugače obnaša, če ve, da ga opazujemo. Upoštevati moramo, da 
lahko različni faktorji v okolici vplivajo na naše opazovanje kot tudi vznemirijo otroke.4  

V pomoč so nam lahko tudi sodobna tehnična sredstva. Danes ni vrtca, kjer ne bi imeli 
kasetofona, fotoaparata oz. videokamere, ki lahko občutno izboljšajo objektivnost opazovanja, 

                                                      
4
 Značilen primer take »motnje« je tudi obisk študentke ali študenta v vrtcu. Zagotovo se otroci v tej neobičajni 

situaciji nekoliko drugače vedejo, študentje pa v diskusiji na vajah pogosto povedo, da sploh niso mogli ostati ob 
strani in opazovati, saj so jih nekateri otroci kar obsuli z vprašanji in željami. 
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saj omogočajo večkratni ogled dogajanja. Omogočajo pa tudi, da si posnetek dogajanja ogleda 
(ali ga posluša) več ljudi, kar prav tako pripomore k objektivnosti opazovanja. Dodajmo še, da 
tudi brez snemanja lahko vzgojiteljica, ki ima za razliko od učiteljic precejšen del dneva v 
oddelku še sodelavko (pomočnico vzgojiteljice), svoja opažanja sooči in prediskutira tudi z njo. 

2. ZAPISOVANJE OPAŽANJ IN SPREMLJANJE OTROKOVEGA NAPREDKA 

Vzgojiteljica lahko otroka spozna z uporabo različnih metod: pogovorov z njegovimi ali njenimi 
starši,  vzgojiteljicami, ki že poznajo otroka, pogovorov z otrokom in seveda s sistematičnim in 
namernim opazovanjem otroka v različnih situacijah v vrtcu. Po našem prepričanju je za 
vzgojiteljice v vrtcu poleg tega, da načrtno opazujejo, zelo pomembno, da si to tudi zapisujejo 
in da pri tem ločujejo opažanja (dejstva) od interpretacije (posplošitev in razlag teh dejstev). 
Kot smo videli, že na to, kaj opazimo, vplivajo naša stališča in pričakovanja, še toliko bolj pa to 
velja za interpretacijo. 

Vzgojiteljica naj bi torej pri zapisovanju vključevala in ločevala: 

 Informacije drugih oz. kar je izvedela o otroku od pomočnice v istem oddelku, prejšnje 
otrokove vzgojiteljice, staršev … Menimo, da je stališče, da je »najbolje nič vedeti, da to 
ne bi vplivalo na moje opazovanje otroka«, strokovno nesprejemljivo. Zakaj bi »odkrivali 
Ameriko« ali zagrešili podobne napake, kot jih je že kdo pred nami, če si lahko pomagamo 
z njihovimi izkušnjami! Poleg tega pa se tako ali tako ni moč (vsaj za nekatere otroke) 
izogniti informacijam (strokovno spornim »nalepkam«), ki o njih krožijo v kolektivu.  

Pri tem pa je potrebno upoštevati:  
− da so opažanja drugih prav tako subjektivna kot naša – važna je torej kritičnost in 

zavedanje možnosti halo-efekta; 
− da se otrok lahko ob različnih osebah drugače odziva in obnaša, 
− da se otrok spreminja. 

 Informacije s strani otroka, torej to, kar je o otroku izvedela od njega samega. Pogovor z 
otrokom (na štiri oči) je nujen in zagotovo premalo upoštevan del vzgoje. B. Tizard in 
Hughes (1986), ki sta proučevala vlogo mater in vzgojiteljic pri otrokovem učenju na 
osnovi opazovanja interakcije otrok z vsako od njiju, ugotavljata, da je za pogovore doma 
značilno večje bogastvo, globina in pestrost tem. Ena od sugestij za vrtce, ki jo na osnovi 
svojih ugotovitev predlagata avtorja, je, da bi se morale vzgojiteljice, ki predvsem 
spodbujajo igro in sprašujejo otroke, bolj posvetiti poslušanju otrok, odgovarjanju na 
njihova vprašanja, s čemer bi pripomogle k širjenju njihovega obzorja in k pridobivanju 
splošnih, za življenje pomembnih spoznanj. 

 Lastna opažanja (dejstva) so opisi vedênja otroka in okoliščin (situacije, vedênja in 
ravnanja vzgojiteljice, drugih otrok itd.). Pomembno je tudi, ali je šlo za enkratno 
(izjemno) vedênje, ali pa se je to večkrat ponovilo;  

 Interpretacijo: kako si na osnovi že naštetih virov informacij, lastnega razmisleka in znanja 
razlaga opaženo. Interpretacija je po eni strani poskus razumevanja otroka in njegovega 
vedênja, na drugi pa tudi evaluacija vzgojiteljevega odnosa do otroka in ravnanja z njim. 

 Svoje nadaljnje postopke in ravnanja v zvezi z otrokom (individualno načrtovanje) in 
skupino (načrtovanje izvedbenega kurikula oddelka), ki izhajajo iz poznavanja otroka. 
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2.1 PROBLEMI PRI ZAPISOVANJU 

V večletnem delu z vzgojiteljicami v glavnem nismo naleteli na veliko ugovorov v zvezi s tem, 
da je potrebno otroke tudi načrtno opazovati, menimo pa, da vsaj nekatere strokovne delavke 
in delavci vrtcev temu še vedno ne posvečajo dovolj pozornosti. Še več odporov, težav in 
dilem pa izražajo v zvezi z zapisovanjem opažanj. 

Pred kurikularno prenovo so pedagoške vodje v vrtcih zahtevale, da vzgojiteljice redno pišejo 
opažanja o otrocih, pogosto tudi, da jih oddajajo v pregled, čeprav to zakonsko ni bilo 
predpisano. Po vrtcih v Sloveniji sta bila najpogostejša dva načina zapisovanja: povsem prosti 
zapisi (najbližji tehniki anekdotskega zapisovanja) in shema za opazovanje, ki jo je pripravila 
psihologinja M. Strojin. V pogovorih z vzgojiteljicami in v raziskavi (De Batistič, 1990), ki se je 
dotikala tudi tega vprašanja, smo ugotovili, da jih večina zelo nerada piše zapažanja in da ne 
vedo dobro, kaj in kako zapisati. Med razlogi, zakaj nerade ali celo z odporom pišejo opažanja, 
so navajale: pomanjkanje časa, neustreznost s strani pedagoške vodje določenega načina 
pisanja ("obrazca") in težave pri pismenem izražanju, včasih pa tudi splošen odpor do pisanja. 
Nekatere so dejale, da je ovira njihovo pomanjkljivo znanje iz psihologije. Če so zgoraj našteti 
razlogi proti pisanju zapažanj razumljivi in tudi do neke mere sprejemljivi, pa so problematična 
naslednja stališča: 

 zapisovanja so potrebna le za izstopajoče otroke, za večino pa ne, ker se med seboj 
bistveno ne razlikujejo, 

 otroci se tako hitro spreminjajo, da ni vredno ničesar pisati, 

 opažanj ni potrebno pisati, ker si lahko vse zapomniš. 

Pokazalo se je, da vzgojiteljice večinoma pišejo opažanja, ker jih morajo, ne pa zato, da bi jim 
koristila pri lastnem delu. Ko so v slovenskih vrtcih postopoma prenehali zahtevati pisanje 
opažanj, je bilo le malo vzgojiteljic, ki so to še počele. Stanje se je nekoliko izboljšalo zadnja 
leta, odkar je postal »moderen« portfolio otrok, pa tudi pod vplivom formalnega in stalnega 
strokovnega izobraževanja. 

2.2 NEKATERE DILEME V ZVEZI Z ZAPISOVANJEM 

Ali je potrebno pisati opažanja za vse otroke? Naš odgovor je DA. Nekatere vzgojiteljice  
menijo, da je to koristno le za problematične otroke. Po naših izkušnjah je še posebej 
pomembno, da strokovne delavke načrtno opazujejo tudi otroke, ki ne izstopajo, in si to tudi 
zapišejo. 

Kako zapisovati? Čeprav mnoge vzgojiteljice želijo imeti strokovno oporo, pa se je po drugi 
strani pokazalo, da jih razne sheme ali ocenjevalne lestvice tudi omejujejo. Menimo, da je pri 
tem precejšnjo škodo naredila tudi razvojna psihologija s teorijami in predstavami o 
normalnem (povprečnem) otroku. Predlagamo, da si vsaka vzgojiteljica sama izbere način, 
kako bo zapisovala. Vzgojiteljice bi morale dobro poznati različne razlage razvoja, tudi 
»norme« (kaj »povprečen« otrok določene starosti zmore), hkrati pa biti do njih kritične in 
odprte za skupinske (subkulturne) in individualne razlike med otroki. Podrobne ocenjevalne 
lestvice (ček liste) so poleg zamudnosti problematične; če uporabimo prispodobo, »ker ob 
množici dreves ne vidiš več gozda« oz. ob številnih podrobnostih pri otroku ne vidiš več 
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njegove osebnosti kot celote. Seveda pa so sheme ali oporne točke lahko tudi koristne kot 
izhodišče, po katerem si vzgojiteljica izdela lasten način spremljanja razvoja.5 

Kdaj pisati? Ko je bilo zapisovanje obvezno, so pedagoške vodje večinoma zahtevale, da 
vzgojiteljice oddajajo zapise na vsako trimesečje ali na koncu leta. Na osnovi večletnega 
sodelovanja z vzgojiteljicami in pogovorov o tem vprašanju menimo, da čas zapisovanja ne 
sme biti vnaprej določen. Kdaj bomo pisali zapažanja, je odvisno od dogajanja v skupini, 
problemov, ki se pojavljajo, časa, ki ga imamo na razpolago, lastne pripravljenosti in zbranosti 
in še česa. Najbrž pa je pametno, da si vsaka vzgojiteljica izdela okvirni plan opazovanja, da to 
dela redno in da si sproti zapisuje, sicer se lahko zgodi, da v množici drugih obveznosti 
zanemari opazovanje in spremljanje otrokovega razvoja. 

Ali naj bodo zapisi dostopni drugim? Naš odgovor je NE. Čeprav se ne morem strinjati z 
argumentom nekaterih, da nočejo vnaprej ničesar vedeti o otroku (od staršev in prejšnjih 
vzgojiteljic), ker si želijo ustvariti lastno mnenje, pa se nam zdi obveza predajanja zapisov o 
otrocih, ki je bila včasih v navadi v nekaterih vrtcih, problematična. Menimo namreč, da so 
zapisi povsem drugačni, če jih delaš za lastno uporabo, kot pa če veš, da jih bo nekdo prebral. 
Zapisi pa morajo v prvi vrsti služiti vzgojiteljici kot pomoč pri vzgojnem delu. Izmenjava 
informacij o otroku med  vzgojiteljicami ter  vzgojiteljicami in starši je koristna in nujna, vendar 
je bolje, da poteka v obliki razgovorov, pri čemer so osebni zapisi lahko v veliko pomoč. To pa 
seveda ne velja za dokumentiranje vzgojnega dela, o katerih bomo še nekaj povedali v 
nadaljevanju! 

Tako pri zapisovanju kot pri razgovorih o otrocih moramo biti pozorni na pravice otrok in 
staršev, varovati njihovo intimnost in zaupne informacije o otroku in družini ohranjati zase. 
Zelo pomembno je, da se vzgojiteljica o otroku ne pogovarja v prisotnosti tega ali drugih otrok, 
ne glede na to, kako majhen in »nerazumen« je še. Ali naj z otrok govorimo o njem samem 
(uspehih, dosežkih težavah)? Naš odgovor je DA. S tem prispevamo k razvoju t. i. 
metakognicije, to je k otrokovemu razumevanju lastnega razmišljanja in učenja. Prispevamo 
tudi k realnejši predstavi o sebi (samopodobi). Predvsem pa pokažemo, da otroka cenimo kot 
kompetentno osebo) in ne gledamo nanj kot na nevednega in nemočnega posameznika, ki 
potrebuje le našo skrb in zaščito.  

2.3 UPORABNA VREDNOST ZAPISOV O OTROKOVEM RAZVOJU  

Ena najteže razumljivih pripomb na zapisovanje je mnenje, da si lahko vse zapomniš. Menimo, 
da tega ne zmore niti zelo zavzeta mama pri enem samem otroku, kaj šele vzgojiteljica pri 
skupini otrok. Zapomnimo si le majhen delež stvari, najbolj izstopajoče, stalne ali ponavljajoče 
in tiste, ki se nas osebno in čustveno najbolj dotaknejo, nikakor pa ne moremo »v glavi držati« 
vseh značilnosti in razvojnih sprememb za dvajset ali več otrok. 

Zapisovanje pa ni potrebno le zaradi nevarnosti, da česa ne bi pozabili. Ko sem delala kot 
psihologinja v vrtcu, so se name večkrat obrnile vzgojiteljice, ki so imele z določenim otrokom 
problem. Pogovor se je začel s tem, da so mi povedale nekaj o tem otroku. Praviloma se je 
pokazalo, da o teh otrocih sicer veliko vedo, vendar so bila njihova opažanja nesistematična, 
opažanj niso ločevale od interpretacij, v njihovem pripovedovanju pa je bilo zaslediti tudi 
poenostavljanja in predsodke. Z rednim zapisovanjem se je moč v precejšnji meri izogniti 
vsemu navedenemu. Pisanje namreč pomeni tudi miselno "predelavo" (ureditev in sintezo) 

                                                      
5
 Primer take sheme z navodili je v že omenjenem članku (De Batistič, 1992). 
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dejstev, miselna distanca ob pisanju pa nudi možnost interpretacije. Naj v zvezi s tem 
navedemo izjavo študentke, ki je v mnenju o vaji opazovanja pri razvojni psihologiji napisala: 
»Več kot samo opazovanje mi je dalo pisanje tega poročila, ker sem šele ob tem poglobljeno 
razmislila o problemu. Če nečesa ne zapišem, imam ob tem le nek površen občutek, zapisati pa 
je treba točno in tako si nekatere pojave šele povsem jasno definiram. Po zapisu se lahko tudi v 
pogovoru bolj jasno izrazim.«  

Interpretacija je pot k spoznavanju in razumevanju otrokove osebnosti, ki je, kot smo že rekli, 
osnova za načrtovanje vzgojnega dela in sodelovanje s starši otroka. Vzgojiteljica skuša pri 
vsakem otroku spoznati njegove potrebe (npr. spanje, hranjenje, čustvene potrebe), 
individualne lastnosti in sposobnosti (npr. čustveno doživljanje in odzivanje, socialna 
kompetenca, odnosi z drugimi, kognitivni in učni stil, aktualni razvoj govora in mišljenja, 
močna in šibka področja) ter predhodne izkušnje (kaj že ve) in interesov (kaj ga zanima, kaj se 
rad igra ali dela). Pomembno je tudi spoznavanje življenjskih situacij otrok, socialnega 
konteksta in vsakodnevne realnosti otrokovega sveta. Nenazadnje nam zapisi omogočajo 
spremljanje sprememb, med katere sodi tako napredek kot trenutno nazadovanje (regres).6 

Nekateri nasprotujejo pretiranemu opazovanju otrok in pravijo, da naj bo v vrtcu čim manj 
opazovanja, testiranja in razvrščanja. Testiranje in razvrščanje je dopustno le v izjemnih 
primerih, ko je otrok npr. obravnavan pri specialnem pedagogu ali kliničnem psihologu, ki sta 
ustrezno strokovno izobražena za diagnosticiranje otrok, nikakor pa ne sodi v vrtce. Zato naj 
bo cilj opazovanja spoznavanje, razumevanje (ali bolje: poskušati razumeti) in spoštovanje 
otroka, ne pa diagnosticiranje (primerjanje otrok med seboj in razvrščanje otrok po vrstnem 
redu ali kategorijah). V zvezi s tem se pojavlja tudi vprašanje, ali so strokovne delavke v vrtcih 
strokovno usposobljene za spremljanje otrokovega razvoja.7 Zagotovo lahko otrokov razvoj 
ocenjujejo le za to usposobljeni strokovnjaki – psihologi. Menimo pa, da je naloga pedagoških 
delavcev v vrtcih in šolah, da spremljajo napredek oz. razvoj otrok, četudi namen tega ni 
znanstvena ocena razvoja! 

Mnogi poudarjajo, da je edina dopustna primerjava primerjava otroka s samim seboj. 
Vzgojiteljice se najbrž ne morejo povsem izogniti temu, da za katerega od otrok ocenijo, da 
izrazito odstopa od povprečja, npr. ko gre za motnjo v razvoju, vendar je v teh primerih 
najbolje, da poprosijo za mnenje strokovnjaka, preden dajejo kakršnokoli sodbo o otrokovem 
razvoju. Nekateri (npr. Drummond in Nutbrown, 1996) svetujejo, da naj bomo bolj pozorni na 
to, kaj otroci lahko naredijo, kot na to, česa ne morejo narediti. 

Interpretacija opažanj, ki predstavlja eno bolj zahtevnih nalog vzgojiteljic in vzgojiteljev, bo 
mnogo bolj kakovostna, če se o svojih opažanjih lahko posvetuje s sodelavkami. Zainteresirani 
drugi nam lahko pomagajo pri razumevanju otroka in svetujejo glede našega ravnanja, še 
posebej ker v odnos niso čustveno vpleteni. Idealno je redno timsko delo, ki ni več redkost v 
vrtcih in je pravilo v večini posebnih projektov, ki potekajo v vrtcih. Menimo, da ima vsaka 
vzgojiteljica v slovenskih vrtcih danes možnost, da se vsaj občasno posvetuje s pomočnico 

                                                      
6
 Razvojna psihologija, z izjemo psihoanalize, poudarja predvsem napredek, zanemarja pa dejstvo, da je za razvoj 

značilno tudi občasno nazadovanje (regres). 

7
 Nekateri razvojni psihologi temu ugovarjajo, češ da nestrokovnjaki (v tem primeru vzgojiteljice) niso strokovno 

usposobljeni za spremljanje razvoja. Menimo, da je treba razlikovati spremljanje razvoja (kar lahko dela tudi ne-
psiholog) od ocenjevanja razvoja, ki je zagotovo v domeni razvojnih psihologov, ki za to uporabljajo tudi v ta 
namen izdelane instrumente. 
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vzgojiteljice, drugimi vzgojiteljicami, nadrejenimi in svetovalnimi delavkami v vrtcu. 
Nenazadnje tudi poglobljeni pogovori s starši pripomorejo k boljšemu poznavanju in 
razumevanju otroka. 

Kot pravita M. J. Drummond in C. Nutbrown (1996) je opazovanje otrok pomembno tudi za 
preverjanje sebe oziroma za evaluacijo lastnega dela. Opazovanje povečuje vzgojiteljičino 
razumevanje, obogati kurikulum in izboljšuje ujemanje med razvojem posameznika in 
kurikulom, kar vse skupaj pomembno prispeva k večji kakovosti vzgojnega dela. Po naših  
opažanjih in raziskovanju (npr. De Batistič, 1990) je v vrtcih mnogo enakosti v ravnanju, to je 
enakega ravnanja z različnimi otroki, ki jo vzgojiteljice pogosto zamenjujejo s pravičnostjo 
oziroma enakopravnostjo. Veliko je tudi rutinskega ravnanja, največkrat kot posledica 
nekritičnega posnemanja drugih (prikriti kurikulum). Vsega tega bi bilo manj, če bi vzgojiteljice 
več razmišljale o otrocih in sebi oziroma svojih ravnanjih.  

4. DOKUMENTIRANJE VZGOJNEGA PROCESA  

Ker je oddelek za predšolsko vzgojo od leta 2008 vključen v projekt Profesionalno 
usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje pedagoških načel koncepta Reggio Emilia na 
področju predšolske vzgoje, moramo vsaj omeniti specifiko pristopa Reggio Emilia, ki jo vse 
pogosteje zasledimo tudi v naših vrtcih, to je velik pomen sprotnega in skrbnega 
dokumentiranja vzgojnega procesa.8 

Najprej naj opozorimo na razliko med spremljanjem napredka otrok, o katerem smo pravkar 
govorili, in dokumentiranjem. Prvo dela vzgojiteljica ZASE, četudi zapise lahko uporablja pri 
posvetovanju z drugimi. Vloga dokumentiranja v vrtcih Reggio Emilia pa je »NAREDITI UČENJE 
VIDNO«. Gre torej za foto, video in pisno dokumentacijo vzgojiteljic, izdelke ter komentarje 
(grafične reprezentacije ali izjave, ki jih zapišejo vzgojiteljice) otrok, ki so vsem na vpogled 
(tudi staršem in širši javnosti). 

Reggio pedagogi poudarjajo povezanost med opazovanjem, interpretiranjem in 
dokumentiranjem. V zvezi s tem so naredili prelom od uveljavljenega znanstvenega pogleda o 
objektivnosti opazovanja.9 Po njihovem mnenju je že samo opazovanje subjektivno (ni 
nevtralno npr. to, kaj opaziš in česa ne), še toliko bolj interpretacije. Namesto v objektivnost 
verjamejo v pomen intersubjektivne izmenjave interpretacij v skupini. C. Rinaldi (2006) pravi, 
da je pogled vedno subjektiven in opazovanje vedno parcialno, a prav to je njegova moč, ne 
omejitev. Avtorica govori o svetu mnogih interakcij subjektov, ki iz različnih pogledov 
konstruirajo realnost; opazovanje je namreč bolj konstruiranje stvarnosti kot njeno 
spoznavanje. 

Namen dokumentacije ni ocenjevanje in dajanje sodb, ampak recipročnost, izmenjava opažanj 
in mnenj ter spodbujanje naše zmožnosti, da se spreminjamo. Nanaša se na preteklost (kaj 
smo delali), sedanjost (kako vidimo svoje delo in učenje) in prihodnost (kaj se še lahko naredi, 
zgodi). Dokumentiranje in pogovor o dogajanju torej služijo kot: 
− gradivo za razumevanje otroka (prepoznavanje »otroških teorij«); 

                                                      
8
 To poglavje je večinoma povzeto po zapiskih iz enotedenskega seminarja na  v Centru L. Malaguzzija v Reggio 

Emilii jeseni 2009. 
9
 F. Balič (2009) npr. zapiše: »Namen sistematičnega spremljanja razvoja je zagotoviti natančno, objektivno 

(podčrtali avtorici) in reprezentativno sliko otrokovih potreb, zmožnosti«.  
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− izhodišče za nadaljnje načrtovanje; 
− orodje za profesionalni in osebnostni razvoj: omogočajo refleksijo, individualno in 

skupinsko interpretacijo ter samoevalvacijo, razumevanje odnosa med teorijo in prakso 
(spreminjanje osebnih teorij in vrednot). C. Rinaldi (2006: 196) pravi, da ne dokumentiraš 
otroka, ampak svoje ideje, znanja, koncepte; v dokumentaciji predvsem prikazuješ 
»kakovost svojega pogleda na otroka«. 

Po mnenju Reggio pedagogov dokumentiranje vpliva na odnose med odraslimi, med odraslimi 
in otroki, na podobo otroka v očeh odraslih, podobo vrtca  in  lokalno skupnost (vrtec kot 
»laboratorij kulture«). 

Ne dokumentirajo le končnih izdelkov, temveč celoten učeni proces: zbiranje idej, 
pridobivanje znanja, organiziranje in procesiranje znanja, izvedbo raziskave otrok … 
Zelo poudarjajo aktivno poslušanje in opazovanje otrok: pri mlajših je več opazovanja 
neverbalnih odzivov in mimike, pri starejših je večji poudarek na verbalni komunikaciji. 
Opazovanje poteka s snemanjem, fotografiranjem, ki jim dodajajo komentarje otrok, 
transkripcijo pogovorov odraslega z otrokom ali pogovorov med otroki in svoja opažanja.  

Pri dokumentiranju sodelujejo tudi otroci, čeprav si odrasli z otroki delijo le del dokumentacije 
(fotografije, video posnetke, grafične zapise …, ne pa npr. pisnih tekstov). Menijo, da je 
sodelovanje otrok pri dokumentiranju pomembno, ker se tako otroci učijo pripovedovati in 
poslušati; s sliko, glasom, zapisom … izboljšujejo svoj spomin, spodbuja pa tudi njihove 
metakognitivne procese (razumevanje lastnega mišljenja in razmišljanja drugih).  
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ČUSTVA IN RAZVOJ ČUSTEV  

Vzgojiteljice in vzgojitelji predšolskih otrok se pri svojem delu zelo pogosto srečujejo s čustvi – 
tako s svojimi čustvi, s čustvi otrok, s katerimi so v stiku, kot tudi s čustvi njihovih staršev. 
Čustva spodbujajo odzive posameznika na dogajanje zunaj in znotraj njega ter služijo v njegovi 
komunikaciji z drugimi, saj se ljudje odzivamo na čustva drugih. Pri čustvih je z vidika 
vzgojiteljev pomembno prepoznavanje čustev, njihovo razumevanje ter ravnanje z njimi. Da bi 
čustva lažje razumeli in jih lažje izražali, je pomembno poznati njihovo »logiko« pojavljanja, ki 
jo spoznamo s pomočjo opredelitve čustev.  

1. OPREDELITEV ČUSTEV IN NJIHOVE TEMELJNE ZNAČILNOSTI 

Preučevanje čustev izhaja iz različnih teoretičnih in konceptualnih okvirov, zato se lahko tudi 
opredelitve čustev med seboj razlikujejo. C. Izard (1991, nav. po Reeve, 2010) ugotavlja, da se 
dojenčki čustveno odzivajo na določene dražljaje – to naj bi kazalo na primarno vlogo bioloških 
faktorjev pri čustvovanju. Z razvojem otrokovih kognitivnih sposobnosti (npr. jezikovne 
sposobnosti) pa čustveni odzivi vključujejo tudi vse več kognitivnega procesiranja.   

Druge razlage čustev – kognitivistične – poudarjajo primarno vlogo kognitivnih procesov 
(pripisovanje pomena situaciji, ovrednotenje situacije) pri nastanku različnih čustev. Lazarus 
(1991, nav. po Reeve, 2010) predpostavlja, da je kognitivna ocena predpogoj za nastanek 
čustev. Weiner (1984, prav tam), ki se ukvarja z atribucijsko analizo čustev, se usmerja na 
posameznikovo procesiranje informacij po zaključenem dogajanju, ko se izkaže, ali je bil 
zaključek za osebo uspešen ali ne. S pomočjo atribucijske analize lahko ugotovimo, ali oseba 
pripiše zasluge za uspeh/neuspeh sebi, drugemu ali okoliščinam. Od te ocene je odvisen 
čustveni odziv osebe na določeno dogajanje (npr. ali bo posameznik doživljal ponos, 
hvaležnost, jezo nase ali na drugega in na okoliščine).  

Ob primerjanju obeh razlag čustev se hitro znajdemo pred vprašanjem, kaj je bilo prej oz. kaj 
je pomembnejše. Buck (1984, nav. po Reeve, 2010) kombinira obe razlagi in trdi, da imamo 
ljudje dva sistema za aktiviranje in uravnavanje čustev. Prvi je vrojen, drugi pa temelji na 
kognitivni obdelavi informacij. Tovrstna obdelava vključuje izkušnje posameznika in socialne 
ter kulturne norme izražanja čustev, pomembne pa so tudi posameznikove jezikovne 
sposobnosti in znanje o čustvih. Oba sistema se medsebojno dopolnjujeta in prepletata 
(Levenson, 1994, prav tam), kar privede do pojmovanja, da so čustva pravzaprav proces, ki 
vključuje veliko povratnih zvez. 

Novejše – funkcionalistične – razlage čustva razumejo kot glavni prilagoditveni mehanizem 
razvoja vseh vidikov človekove dejavnosti: kognitivnih procesov, temperamenta, socialnega 
vedênja in telesnega delovanja (Izard, 1991, nav. po Zupančič, 2004). 

Ena od opredelitev čustev se glasi: emocije (čustva) so odziv posameznika na pomembne 
dražljaje, ki ga telesno, motivacijsko in mentalno pripravljajo na (prilagojeno) vedênje 
(Milivojevid, 2005). Čustva odražajo posameznikov vrednostni odnos do sebe, drugih ljudi, 
situacij ali dogodkov. Ker se čustva vedno pojavijo kot odziv na neko zunanje ali notranje 
dogajanje, je bolje govoriti o čustvenem odzivu ali emocionalni reakciji. 
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                                                   dražljajska situacija 

 

                aktivnost                                                               zaznava situacije 

 

 

                mišljenje o aktivnosti                                  pripisovanje pomena situaciji 

 

 

               želja po aktivnosti                                                   ovrednotenje situacije 

 

 

                                                                        telesni izrazi čustev 

                  

Slika 1: Model krožne čustvene reakcije (prir. po Moiso, nav. po Milivojevid, 2005) 
 
Čustev ne doživljamo ves čas, temveč takrat, ko se dogaja nekaj za nas pomembnega. 
Posameznik določeno situacijo najprej zazna, ji pripiše določen pomen in jo ovrednoti. Nato se 
pri njem pojavijo najprej telesni izrazi čustev (bitje srca, rdečica…). Pojavi se želja po 
aktivnosti, odzivu na situacijo, vendar posameznik tudi tu najprej pomisli, kaj bi mu aktivnost 
prinesla in se šele nato zares odzove ali pa tudi ne. Tovrstno pojmovanje čustev kot zaporedja 
različnih procesov znotraj posameznika nam bo v pomoč, ko bomo razmišljali o možnostih 
uravnavanja čustev – bodisi pri sebi ali pri drugih ljudeh. 

Pri razumevanju čustev je najprej potrebno vedeti, da so čustva vedno subjektivni odziv 
posameznika na določen dražljaj ali situacijo, ki jo je ocenil kot zanj pomembno. Osnovni 
namen čustev je, da se posameznik prilagodi dani situaciji ali pa da dano situacijo prilagodi 
svojim željam in pričakovanjem. Čustva močno vplivajo npr. na našo motivacijo, kognitivne 
procese in tudi na motorične funkcije.  

Čustva lahko delimo na prijetna ali neprijetna. Pri tem izhajamo iz tega, kaj ob posameznem 
čustvu doživljamo. Ko smo npr. jezni, žalostni, zavistni, nam ob tem ni prijetno, medtem ko je 
doživljanje ravno nasprotno – prijetno – ko občutimo npr. veselje, ponos, ljubezen. To 
značilnost čustev imenujemo hedonski ton čustev (Lamovec, 1984).  

Vendar pa prijetnosti oz. neprijetnosti čustev ne smemo zamenjati z njihovo koristnostjo oz. 
nekoristnostjo (Milivojevid, 2005). Tako prijetna kot neprijetna čustva so namreč lahko za 
posameznika koristna, če se pojavijo v situaciji, ko so ustrezna in so izražena na primeren 
način. Primer: Jaka pove, da je jezen, ker ga je Jure prehitel na toboganu, čeprav je sam že prej 
čakal v vrsti. S tem želi doseči spremembo Juretovega vedênja in zadovoljitev lastne 
upravičene želje. Prav tako je lahko res tudi obratno – da so tako prijetna kot neprijetna 
čustva lahko nekoristna, če so neusklajena z dogajanjem (npr. preveč/premalo intenzivna) ali 
če jih posameznik izraža na neprimeren način (npr. jezo izraža z agresivnim vedênjem). 
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Pri čustvih se lahko osredotočimo tudi na njihovo intenzivnost. Določeno čustvo lahko 
doživljamo manj intenzivno, smo npr. malo jezni, ali pa bolj intenzivno, ko smo npr. besni. Zelo 
intenzivna čustva imenujemo afekti. Čustva se lahko razlikujejo tudi po svojem trajanju. Lahko 
so zgolj kratkotrajna ali pa trajajo dlje časa, včasih tudi zelo dolgo.  

2. RAZVOJ OTROKOVIH ČUSTEV 

Pri odgovoru na vprašanje, kdaj se katera čustva pojavijo v otrokovem razvoju, lahko prihaja 
do razhajanj med različnimi avtorji, ki izhajajo iz različnih opredelitev čustev. Nekateri avtorji 
se strinjajo, da je pri novorojenčku prisotno še nediferencirano čustveno stanje splošnega 
vzburjenja, ki se nato razčleni v izraze ugodja in neugodja, nato pa v vse bolj specifična in med 
seboj različna čustva. Keltner in Ekman (2000, nav. po Rosenzweig, Breedlove in Leiman, 2002)  
govorita o sedmih obraznih izrazih čustev, ki naj bi jih opazili v vseh kulturah: jeza, žalost, 
veselje, strah, gnus, presenečenje in prezir.  

Čustva imajo sicer biološko osnovo, vendar se jih otrok tekom svojega odraščanja šele nauči 
prepoznavati in izražati in so torej v pretežni meri odvisna od otrokove interakcije z drugimi 
ljudmi v njegovi okolici. Znotraj določenega okolja (družine, širšega kulturnega okolja) se 
oblikujejo t.i. pravila čustvovanja, ki vključujejo nenapisana pravila za načine izražanje 
določenih čustev.  

Tabela 1: Pojav čustvenih izrazov v prvih dveh letih življenja (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in 
Curk, 2006) 

 

Starost Čustveni izraz Primeri situacij, v katerih se pojavi čustven izraz 

po rojstvu Nasmešek pri novorojenčku  

Neugodje 

 

Spontan odziv (med REM spanjem, ob blagih 
zvokih ali dotokih, po hranjenju)  

Neprijetne izkušnje (lakota, bolečina, preveč ali 
premalo dražljajev) 

3.–6. tedna Ugodje / socialni nasmešek 
(predhodnik veselja) 

Prijetna interakcija z drugimi ljudmi (človeški 
glas, ploskanje z otrokovimi ročicami, smejoč se 
obraz) 

 

2.–3. 
meseca 

 

Žalost 

 

Previdnost (predhodnik strahu) 

Nezadovoljstvo (predhodnik 
jeze) 

Presenečenje 

 

Bolečina, oviranje ali ločitev od osebe, na katero 
je navezan 

Novi dražljaji (obraz neznanca) 

 

Omejitev, preprečevanje gibanja 

 

Nepričakovani dražljaji (lutka, ki skoči iz škatle) 

6.–8.  
meseca 

Strah (pred nenadnimi dražljaji, 
pred tujci, pred višino) 

 

Jeza 

Popolna novost (npr. neznani ljudje), višina (kot 
pri študijah z navideznim prepadom), nenadni 
močni dražljaji (npr. močan zvok) 

Preprečeno dejanje, nesposobnost dokončanja 
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Veselje 

akcije (npr. žoga, s katero se otrok igra, se 
skotali pod mizo) 

Odziv na pozitivne izkušnje (prihod znane osebe, 
igranje) 

12.–18. 
meseca 

Zadrega (predhodnik sramu) 

Ljubosumje 

Neuspeh pri izvajanju dejavnosti ob prisotnosti 
pomembnih oseb  

Doživljanje zmanjšanja pozornosti staršev (ob 
rojstvu sorojenca) 

 
Čustva lahko razdelimo tudi na temeljna čustva in na tim. čustva samozavedanja. Pojavljanje 
čustev samozavedanja je predstavljeno v spodnji tabeli. 
 
Tabela 2: Pojavljanje čustev samozavedanja (Santrock, 2005) 
 
Čustva samozavedanja 

1,5 – 2 let ljubosumje, zadrega 

2,5 let ponos, sram, krivda 

Temeljna čustva lažje prepoznavamo po obrazni mimiki (Izard, 1991, nav. po Zupančič, 2004), 
medtem ko čustva samozavedanja vključujejo doživljanje samega sebe v odnosu do drugih. 
Doživljanje sebe je lahko pozitivno ob npr. doživljanju ponosa ali pa negativno ob npr. 
doživljanju sramu. 

3. ČUSTVA PRI OTROCIH 

Odrasli in otroci se s čustvi odzivamo na tisto dogajanje, ki ga ocenjujemo kot za nas 
pomembno. Kaj bo otroku pomembno, je odvisno predvsem od otrokovih osebnostnih 
značilnosti in razvojnega obdobja, v katerem se nahaja. 

Pri delu z otroki je potrebno upoštevati,  da imajo otroci manjši nadzor nad doživljanjem in 
izražanjem čustev in da jih zato bolj neposredno izražajo. Tudi intenzivnost posameznih čustev 
se z razvojem spreminja (Smrtnik Vitulid, 2004). 

Z razvojem otroci vse bolj celovito razumejo čustva in običajno zmožnost razumevanja lastnih 
čustev narašča vzporedno z naraščanjem razumevanja čustev pri drugih ljudeh. Otroci najprej 
uporabljajo predvsem vedênjske in telesne razlage čustev, nato (na prehodu v obdobje 
mladostništva) pa jim pričnejo dodajati še tim. Mentalistične razlage (Saarni, Mumma in 
Campos, 1998). Otroci npr. šele postopoma razumejo sočasno pojavljanje različnih čustev v isti 
situaciji, možnost prikrivanja čustev ter možnost kontrole čustvenih stanj. Med specifičnimi 
področji razumevanja čustev se lahko pojavljajo razvojno različno »zrele« razlage le-teh 
(Smrtnik Vitulid, 2004). 

Poglejmo si še razvojne značilnosti štirih temeljnih čustev. Ljudje doživljamo veselje, ko se 
izpolni kakšna naša pomembna želja (Milivojevič, 2005). Pri otrocih je to lahko npr. pridobitev 
nove igrače, osvojitev nove spretnosti, pri odraslih pa npr. zaposlitev, nov avto… 

Strah doživljamo, če ocenimo, da nimamo dovolj ali potrebnih sposobnosti za spoprijemanje z 
nastalo situacijo. V prvem letu starosti je otroka strah nenadnih močnih dražljajev (zvoka, 
svetlobe…). Proti koncu prvega leta se pri otroku pojavi tudi strah pred ločitvijo od bližnjih 
oseb – separacijski strah. V zgodnjem otroštvu je situacija, ki privede do strahu, lahko tudi 
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plod otrokove domišljije, kar je največkrat razlog, da se otrok boji npr. duhov, prikazni ali 
teme. V srednjem otroštvu se pri otrocih okrepijo tim. socialni strahovi, saj se otroci bojijo 
neuspeha ali drugačnosti, strah jih je poškodb sebe in bližnjih, smrti, dogodkov iz knjig in 
filmov (Smrtnik Vitulid, 2004). Več strahu se pojavlja pri deklicah, pri prvorojenih otrocih in pri 
bolnih otrocih (Zupančič, 1995, nav. po Smrtnik Vitulid, 2004) 

Jezo doživljamo, kadar ocenjujemo, da se dogodki neupravičeno ne odvijajo v skladu z našimi 
željami in hkrati ocenjujemo, da smo dovolj močni, da to spremenimo (Milivojevid, 2005). 
Dojenček se razjezi ob telesnem neugodju in ob nepozornosti, v zgodnjem otroštvu otrok 
doživlja jezo, ko mu npr. ni namenjena želena pozornost, ko naleti na ovire pri svoji telesni 
dejavnosti, mu je odvzeta igrača ali pa ta ne deluje (Kavčič in Fekonja, 2004). V srednjem 
otroštvu otrok doživlja jezo ob omejevanju njegove aktivnosti ali pa ko ga kdo/kaj pri 
aktivnosti moti, če drugi pri njem vedno najdemo napake, ga zasmehujemo, če se mu zdi 
ravnanje nepravično (Smrtnik Vitulid, 2004). 

Ko ocenimo, da smo izgubili nekaj pomembnega, ljudje običajno doživljamo žalost 
(Milivojevid, 2005). Pri otrocih se lahko žalost pojavi ob izgubi ljube igrače, živali, njim drage 
osebe. Ob velikih izgubah se običajno sproži proces žalovanja, ki je dolgotrajnejši in vključuje 
več zaporednih faz. Verjetnost intenzivnega žalovanja raste z razvojem posameznika. 

4. RAVNANJE S ČUSTVI 

Pri ravnanju s čustvi je ponovno potrebno poudariti, da čustva niso nekaj iracionalnega, 
temveč imajo svojo logiko, katere razumevanje lahko pripomore k t.i. čustveni regulaciji ali 
uravnavanju čustev. Tudi delitev človekovega delovanja na racionalno in čustveno ni ustrezna. 
Ne gre za dva nepovezana pola človekovega delovanja, temveč za prepletenost in sovplivanje 
teh procesov. Posameznikov kognitivni in čustveni razvoj sta medsebojno povezana (kot tudi 
ostala področja razvoja).  

Uravnavanje čustev vključuje vedênja, veščine in strategije, ki služijo spreminjanju, 
zadrževanju ali spodbujanju čustvenega doživljanja in izražanja (Calkins in Hill, 2009). Cilj 
uravnavanja čustev je posameznikova zmožnost, da doživlja različna in različno intenzivna 
čustva in ob tem ohranja svojo prožnost, prilagodljivost in organiziranost vedênja (Siegel, 
1999). 

Uravnavanje čustev se pri posamezniku povezuje in je odvisno od njegovih notranjih in 
zunanjih virov. Notranji vri vključujejo npr. nevroregulacijske strukture, temperamentne 
značilnosti posameznika (razpon pozornosti, nivo vzburjenja…) in kognitivne komponente 
(prepričanja in pričakovanja, zavedanje potrebnosti uravnavanja čustev, zmožnost uporabe 
nekaterih regulacijskih strategij, npr. samotolažbe, preusmerjanja pozornosti, iskanja pomoči). 
Zunanji viri vključujejo interakcijske vzorce s skrbniki (njihova odzivnost, vzajemnost, 
dostopnost, podpora in sprejemanje) in trening regulacijskih strategij (modelno učenje, 
ojačevanje) (Calkins in Hill, 2009).  

V splošnem čustva na nivoju prepričanj in pričakovanj uravnavamo tako, da spremenimo svoje 
mišljenje o situaciji (ji pripišemo drug pomen ali drugačno pomembnost) ali pa tako, da 
spremenimo situacijo, ki je privedla do določenih čustev (Milivojevid, 2005). Ob tem je 
pomembno, katerih strategij izražanja čustev smo se naučili. Nekatere med njimi so socialno 
sprejemljive (npr. povemo, da smo jezni, zakaj je tako in kakšne spremembe si želimo), 
nekatere pa ne (npr. udarimo nekoga) in jih je potrebno spremeniti.  
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Pri ravnanju s čustvi je pomembno, da sebi in drugim priznavamo pravico do čustev in do 
njihovega (primernega) izražanja. Prav tako je pomembno, da se odrasli z otroki pogovarjamo 
o tem, katera čustva doživljajo (poimenovanje čustev) in kaj se z njimi ob tem dogaja. J. Dunn, 
I. Bretherton in P. Munn (1987) so ugotovile, da obstaja pomembna pozitivna povezava med 
tem, kako pogosto matere in starejši sorojenci omenjajo čustva svojim 18-mesečnim otrokom 
oz. bratom/sestram in tem, kako pogosto so čustva omenjali ti otroci sami, ko so imeli dve leti. 

V vrtcu vzgojitelji otroke o čustvih učijo tudi preko različnih dejavnosti, npr. branja knjig, v 
katerih junaki doživljajo različna čustva, preko izražanja čustev z mimiko in gibanjem, 
oblikovanja panojev ali kotičkov o čustvih idr. Prav tako jih učijo o čustvih preko odzivanja ob 
pojavljanju različnih čustev med otroki – npr. kaj storijo, ko je kdo jezen, katere načine 
reševanja konfliktov predlagajo. Preko tega in pa v situacijah, ko (če) vzgojitelji govorijo o 
svojih lastnih čustvih ter kako in koliko jih pokažejo, predstavljajo pomemben model izražanja 
čustev (npr. Kinnburgh, Blaustein, Spinazzola in van der Kolk, 2005). 

Ko otrok doživlja čustva, je važno, da  ga ne prepričujemo, kako pravzaprav ne občuti tega 
čustva (ali pa ga minimaliziramo), ali kako bi moral občutiti nekaj drugega. Skušamo mu 
pomagati, da čustvo primerno izrazi in s tem razvija svoje socialne veščine ter ga ob tem 
spremljati in mu dajati povratne informacije o njegovem napredku.  Pomembno je tudi 
opozarjanje otroka (in sebe) na upoštevanje perspektive drugega – kako druga oseba vidi in 
doživlja isto situacijo, kaj se dogaja »na drugi strani«. Ob tem je zelo pomembno upoštevati 
otrokove razvojne zmožnosti, saj se zmožnost empatije – vživljanja v drugo osebo (Thompson, 
1998) in zmožnost zavzemanja perspektive drugega (Selman, 1971, nav. po Muuss, 1996) 
razvijata postopoma, skozi več razvojnih faz. 

Ob otrokovem doživljanju intenzivnih čustev (zlasti jeze) je dobro počakati, da se intenziteta 
čustva najprej zmanjša in mu pri tem pomagati s tehnikami umirjanja in preusmerjanja ter šele 
nato pričeti razgovor z njim. Uporabne so tudi tehnike, kot je »čustveni termometer«, pri 
kateri otrok ob narisanih obrazih različno intenzivnih čustev označi, kako se počuti. 
Pomembno je, da ob jeznem otroku z njim ne pričnemo meriti moči, temveč da ohranimo 
spoštovanje njegovih meja in razumevanje za njegov položaj (Steiner, 1999, nav. po Poljšak 
Škraban, 2002). Pravila naj bodo jasno postavljena in vedno znova ponovljena in upoštevana. 
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 AGRESIVNO VEDÊNJE IN AGRESIVNOST 

1. DEFINICIJA AGRESIVNOSTI IN AGRESIVNEGA VEDÊNJA 

Agresivnost v najširšem pomenu besede pomeni uveljavljanje, aktiven pristop k stvarem, na 
kar kaže latinski izvor besede: "ag-gredior" (približevati se, pristopiti, začeti, pa tudi napasti). 
Skladno s tem pojmovanjem agresivnost ni nujno nekaj slabega, saj je usmerjena v 
spreminjanje neke nam nevšečne situacije (Kompare, Stražišar, Dogša, Vec in Curk, 2006). V 
ožjem, tudi bolj običajnem pomenu besede, agresivnost označuje trajnejšo lastnost 
posameznika, njegovo nagnjenost k izvajanju agresivnega vedênja. 

Agresivno vedênje - kot pove že izraz – označuje vedênje posameznika in ne njegovega čustva. 
Je pa agresivno vedênje največkrat posledica nekega neprijetnega čustva. Vendar pa čustvi v 
ozadju agresivnega vedênja nista le jeza ali bes, ki se pojavita takrat, kadar mislimo, da 
dogodki neupravičeno ne tečejo v skladu z našimi željami (Milivojevid, 2005). Pogosto je v 
ozadju agresivnega vedênja strah, ki ga doživljamo, ko ocenjujemo, da je situacija za nas 
ogrožujoča in da se z njo ne zmoremo ustrezno spoprijeti. Agresivno vedênje pa se lahko 
pojavi tudi kot izraz npr. ljubosumja, jeze nase ali zavisti. Izvor agresivnega vedênja je lahko 
pravzaprav katerokoli neprijetno čustvo (Petermann in Petermann, 2010). Čustvenega ozadja 
agresivnega vedênja pa ne gre razumeti kot opravičilo zanj, saj je potrebno čustva – tudi 
neprijetna - izražati na ustrezen način. Običajno si pod agresivnim vedênjem predstavljamo 
(fizično) razdiralno vedênje, vendar je oblik agresivnega vedênja več in bodo predstavljene v 
nadaljevanju.  

2. VRSTE AGRESIVNEGA VEDÊNJA 

Agresivno vedênje vključuje široko paleto vedênj, ki jih lahko razvrstimo na različne načine. 
Ena od razvrstitev agresivnega vedênja upošteva usmerjenost le-tega (navzven ali navznoter) 
in pa njegovo izražanje (posredno ali neposredno). Razvrstitev, ki vključuje ta dva kriterija, je 
predstavljena na spodnji sliki.  

 

 

 neposredna                    občutki krivde 

 usmerjena navznoter                    samomorilnost 

  posredna                   psihosomatika 

                     depresivnost 

             alkoholizem, zloraba drog                                   

agresivnost  neposredna       aktivna                  besedna 

                                      telesna 

 usmerjena navzven  pasivna                negativizem 

  posredna         sovražnost 

           sumničavost 

           razdražljivost 
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Slika 1: Shema smeri in oblik agresivnega vedênja (Lamovec, 1988) 

Glede na to, kaj je namen agresivnega vedênja (psihološka funkcija), ga lahko razdelimo tudi 
na instrumentalno in frustracijsko. Instrumentalno agresivno vedênje je namenjeno doseganju 
določenega (zunanjega) cilja, medtem ko je frustracijsko namenjeno sproščanju napetosti, ki 
se pojavi znotraj posameznika, ko se ta počuti oviranega (Lamovec, 1988). Lahko pa govorimo 
tudi o sovražni agresivnosti, katere cilj je prizadejati škodo (Kavčič in Fekonja, 2004) 

3. VZROKI AGRESIVNEGA VEDÊNJA 

K agresivnemu vedênju prispevajo različni dejavniki. Največkrat so to dejavniki biološke oz. 
genetske nagnjenosti k agresivnemu vedênju in pa okoljski dejavniki.  

Pri bioloških dejavnikih so raziskovalci preverjali vplive genske zasnove (XYY kromosomi naj bi 
bili povezani z višjo stopnjo agresivnosti), vplive hormonov (testosterona pri moških), celo 
obliko lobanje (frenologija) ipd. Proučevanje nekaterih od teh dejavnikov je bilo izločeno kot 
neznanstveno, pri drugih pa raziskave niso dale enoznačnih rezultatov, ki bi te hipoteze 
potrjevali. Pri omejitvi iskanja vzrokov agresivnega vedênja zgolj pri bioloških in genetskih 
dejavnikih se lahko dokaj hitro pojavi razmišljanje, da potemtakem nanje nimamo vpliva in da 
jih je torej potrebno bodisi sprejeti bodisi zgolj izolirati takšne posameznike (z vidika družbe) 
(Kompare in sod., 2006).  

Avtorji, ki govorijo o tem, da je agresivno vedênje naučeno, iščejo vzroke zanj v okolju 
posameznika. Bandura, D. Ross in S. A. Ross (1961, nav. po Santrock, 2005) v svoji teoriji 
socialnega učenja predpostavljajo modelno učenje, torej opazovanje in nato posnemanje 
vedênja osebe iz posameznikove okolice. Vendar posameznik ne posnema vsakega vedênja, 
temveč bolj verjetno tisto, ki ga izvaja oseba ali skupina ljudi z določenim (želenim) statusom, s 
katero se posameznik identificira. Pogostost posnemanje je odvisna tudi od odziva okolja na 
vedênje modela (njegovo odobravanje ali neodobravanje), od odziva okolja na vedênje, ki ga 
posameznik posnema (nagrajeno ali kaznovano) in od preteklih izkušenj posameznika. Modeli 
agresivnega vedênja se lahko pojavljajo neposredno v posameznikovi okolici, lahko pa se 
njihovo opazovanje odvija tudi preko medijev. Zanimivo je tudi, da posamezniki, ki opazujejo 
neagresivne modele, posnemajo tudi to – neagresivno -  vedênje in se manjkrat vedejo 
agresivno kot posamezniki, ki modela sploh ne opazujejo (Hock, 2009). 

Okolje na pogostost pojavljanja agresivnega vedênja vpliva tudi na druge načine. Nekateri 
raziskovalci so ugotavljali vpliv fizičnih lastnosti okolja (npr. hrupnost, velikost prostorov, 
gostota ljudi) na pogostost pojavljanja agresivnega vedênja. Agresivno vedênje pa je  odvisno 
tudi od socialnega okolja, predvsem od socialnih norm, ki veljajo o njem. Z normami se v 
socialnem sistemu določa, kdaj se neko vedênje sploh označi za agresivno, katere oblike 
agresivnega vedênja so spodbujane, zaželene, samoumevne in katere ne, kje je izvor 
agresivnosti ipd. (Kompare in sod., 2006). Od omenjenih socialnih norm je potem odvisno tudi 
ravnanje ob pojavljanju agresivnega vedênja (npr. kako to vedênje preprečevati in kako ob 
njem ukrepati).  

Ob razmišljanju o agresivnem vedênju je najbolje upoštevati kombinacijo različnih dejavnikov, 
ki pripomorejo k njegovemu nastanku. Dejavniki so namreč med seboj povezani in prepleteni 
in skupaj v večji meri vplivajo na pojavljanje agresivnega vedênja, kot če se pojavljajo 
posamezno. 
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4.   AGRESIVNO VEDÊNJE PRI OTROCIH 

Pri malčkih in v zgodnjem otroštvu večinoma opazimo le instrumentalno agresivnost. Pri 
dojenčkih in malčkih se agresivno vedênje najpogosteje pojavi zaradi telesnega neugodja ali 
potrebe po pozornosti, v zgodnjem otroštvu pa najpogosteje med socialno igro, ob sporih za 
igrače (Kavčič in Fekonja, 2004). V srednjem otroštvu poraste pojavljanje sovražnega 
agresivnega vedênja. V predšolskem obdobju upada telesna oblika agresivnega vedênja, zlasti 
od četrtega leta naprej pa je vse več besedne, kar je v povezavi z govornim razvojem otrok.  

Pri dečkih se pojavlja več agresivnega vedênja (že od 2. leta starosti), ki se kaže predvsem v 
telesni agresivnosti. Pri deklicah pa je razmeroma pogostejša posredna agresivnost 
(opravljanje, klevetanje) (Kavčič in Fekonja, 2004; Mikuš Kos, 1991). 

Pojavljanje agresivnega vedênja se torej spreminja z otrokovo starostjo in je odvisna od 
otrokovega spola, vendar ostajajo individualne razlike v celotnem otroštvu precej stabilne 
(Coie in Dodge, 1998). 

5. ZMANJŠEVANJE POJAVLJANJA AGRESIVNEGA VEDÊNJA IN RAVNANJE OB 

NJEM 

Vzgojitelji se pri svojem delu srečujejo tudi z agresivnim vedênjem otrok v njihovi skupini. Zato 
je najprej potrebno razmišljati o tem, kako tovrstno vedênje preprečiti oz. vsaj zmanjšati 
njegovo pojavljanje. Pri tem je pomembno razumeti, da se v ugodnem čustvenem ozračju 
pojavlja manj neprijetnih čustev, ki bi lahko vodila do pojavljanja agresivnega vedênja. K 
vzpostavljanju ugodnega čustvenega ozračja pripomore ustrezna urejenost prostora in ne 
preveliko število otrok glede na velikost prostora ter število vzgojiteljev (Mikuš Kos, 1991). Še 
pomembnejše pa je samo dogajanje v skupini, npr. večja uporaba predvsem sodelovalnih iger 
in manj tekmovalnih, poslušanje ustrezne glasbe (primerne otrokovi starosti), sproščanje skozi 
ustvarjalne dejavnosti, domišljijske igre idr. 

Vzgojitelji preprečujejo pojavljanje agresivnega vedênja tudi tako, da namenjajo pozornost 
čustvom, njihovemu prepoznavanju in izražanju (več o tem glej v poglavju o čustvih). Otrokom 
vzgojitelji predstavljajo tudi model vedênja, ko prihaja do konfliktnih situacij – kaj vzgojitelj 
stori, katere strategije razreševanja konfliktov (dogovarjanje, delitev …) uporabi. Pri malčkih je 
posredovanje vzgojitelja potrebno, kasneje pa vzgojitelj lahko otroke usmerja tudi v 
samostojnejše iskanje rešitev konfliktnih situacij (če imajo otroci že dovolj razvite strategije za 
spoprijemanje z neprijetnimi čustvi). Pri preprečevanju agresivnega vedênja je pomemben 
dejavnik tudi razvijanje sposobnosti empatije pri otroku (usmerjanje pozornosti na doživljanje 
drugih oseb), zopet ob upoštevanju njegovih razvojnih zmožnosti.  

Pomembna so tudi jasno postavljena in predstavljena pravila o odnosih in vedênju ter 
vzgojiteljevo dosledno izvajanje teh pravil (Mikuš Kos, 1991). Za otroka je dobro, da 
vzgojiteljice postavljajo meje na način, ki je sprejemljiv in spoštljiv ter prilagojen otrokovi 
starosti (npr. »Vem, da si nestrpen, da bi dobil žogo, vendar je nestrpen tudi Bojan, ki je čakal 
vrsto. Zato jo bo zdaj dobil on. Ti pa boš na vrsti za njim, v tem času lahko dobiš lopar.«) 
(Poljšak Škraban, 2002). Če otrok pravil ne upošteva, se mora vzgojitelj na to odzvati in NE 
sme spregledati različnih oblik agresivnega vedênja. Ob postavljanju meja je otrokom – poleg 
tega, česa ne sme – smiselno povedati predvsem, kaj od njega pričakujemo in kaj sme. 
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Če do agresivnega vedênja pride, je potrebno mirno in odločno posredovanje. Uporabne 
strategije so npr. preusmerjanje otrokove pozornosti, besedna spoštljiva! (v izjemnih primerih 
fizična) zaustavitev otrokovega vedênja ali preusmeritev otroka od oseb k mehkim 
predmetom, npr. k blazinam. Otroku je po prenehanju agresivnega vedênja potrebno dati 
nekaj časa za pomiritev in mu pri tem tudi pomagati. Pogovor o njegovem vedênju sledi šele 
takrat, ko se je otrok umiril. V pogovoru pazimo, da ohranimo spoštljiv odnos do njega, ga ne 
žalimo in ne moraliziramo. Tudi pri ravnanju z agresivnim vedênjem je potrebna empatija, 
torej vživljanje v otrokova čustva. 

Včasih je o agresivnem vedênju otroka potrebno spregovoriti tudi z njegovimi/njenimi starši, 
zlasti ko predvidevamo, da je otrokovo vedênje povezano z dogajanjem v otrokovem 
domačem okolju. Ob tem je osnovno vodilo dobrobit otroka, zato s starši spregovorimo 
sočutno in skušamo skupaj z njimi poiskati ustrezne rešitve. 

Vzgojitelj naj pri svojem razmišljanju o preprečevanju in ob pojavljanju agresivnega vedênja v 
skupini otrok torej upošteva njihove razvojne zmožnosti in se zaveda tudi individualnih razlik 
med otroki.  
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PSIHOLOŠKI VIDIKI OTROKOVE IGRE  

V zadnjih desetletjih je v kurikulih, ki se deklarirajo kot manj strukturirani oz. kot bolj odprti, 
prevladalo mnenje, da se otrok najbolje uči skozi igro in druge dejavnosti, za katere je 
motiviran. K temu so pripomogle tudi psihološke raziskave, ki igro povezujejo z razvojem 
predšolskega otroka na miselnem, jezikovnem in socialnem področju. Kot pravi Horvat (2001: 
XI), »je igra izredno primerna za divergentno vedênje, raziskovanje in preizkušanje … Na ta 
način postaja igra osnovno gibalo psihičnega razvoja v zgodnjem otroštvu ter osnova za 
primarne oblike učenja«.  

V Kurikulu za vrtce (1999: 19) je zapisano, da je igra »tista dejavnost, ki na najbolj naraven 
način združuje temeljna načela predšolske vzgoje in je v primeru, da je opredeljena dovolj 
široko ... razumljena kot način otrokovega razvoja in učenja v zgodnjem obdobju«. »V igri se v 
otrokovih dejavnostih prepletajo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno 
stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno« (prav 
tam: 20).  

S tem, kako vzgojitelj vključuje igro v posamezne vzgojne dejavnosti, se boste seznanili pri 
predšolski pedagogiki in metodikah, v tem tekstu pa je poudarek na psiholoških vidikih igre in 
o njeni povezanosti z različnimi področji razvoja. Kar nekaj slovenskih psihologov in psihologinj 
je preučevalo igro in pisalo o njej: Ivan Toličič, Slavica Pogačnik Toličič, Ljubica Marjanovič 
Umek, Petra Musek Lešnik, Tina Kavčič in Maja Zupančič. Sodoben in izčrpen pregled te 
problematike predstavlja delo Psihologija otroške igre (ur. Marjanovič Umek in Zupančič, 
2001). 

1. OPREDELITEV IGRE 

Horvat in L. Magajna (1987) pravita, da je igra zelo kompleksna aktivnost, ki jo lahko 
obravnavamo na zelo različne načine in še zdaleč ni v celoti raziskana. Znanstvena spoznanja o 
igri so pogosto zelo različna in tudi nasprotujoča, kar pomeni, da obstaja mnogo razlag in teorij 
igre.  

Igra je spontana, ustvarjalna aktivnost, ki jo zasledimo v različnih obdobjih človekovega 
življenja in ne le v otroštvu (Batistič Zorec in sod., 1996: 12), pri čemer je v predšolskem 
obdobju igra otrokova prevladujoča dejavnost. Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje 
same, je notranje motivirana, svobodna, odprta ter za otroka prijetna (Kurikulum za vrtce, 
1999: 19). Otrok se igra zaradi zadovoljstva, ki mu ga nudi igra in ne zaradi zunanje prisile. 
Potek in smisel sta v njej sami, zato otroku ni toliko važen končni rezultat, kot sam proces, 
uživanje in zadovoljstvo v igri (Horvat in Magajna, 1987: 86, 87). Kot taka ne služi prihodnosti, 
ampak je umeščena v sedanjost – zdaj in tukaj (Horvat, 2001). S. Toličič (1977: 42) pravi, da se 
v sleherni igri kaže tudi otrokova potreba, da bi na poseben način vplival na okolje in ga tudi 
spreminjal. V igri se otrok nauči biti neodvisen od svojega okolja, hkrati pa ga igra spodbudi, 
da je aktiven. 

Rubin, Fein in Vanderberg (nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996: 13) so postavili 
nekaj ključnih opisnih kriterijev  za prepoznavanje igre: 

 prostovoljnost, notranja motivacija in pozitivni občutki (užitek),  
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 usmerjenost pozornosti na igralne dejavnosti in ne na cilje (rezultate) teh dejavnosti 
(otrok npr. lahko med igro pozabi na svoj prvotni namen), 

 "preučevanje" igralnega materiala, 

 neresnično, nestvarno vedênje - v igri otrok je namreč veliko pretvarjanja, dejavnosti "če 
bi", "kot da bi", s katerimi otroci prikazujejo druge ljudi, njihove dejavnosti ali predmete, 

 fleksibilnost -  igra poteka po pravilih, ki jih postavljajo udeleženci igre sami in jih, če je 
potrebno, med igro tudi spreminjajo,10 

 aktivna udeležba - otroci v igri aktivno sodelujejo drug z drugim in so dejavni z različnimi 
predmeti. 

Posebno vprašanje zadeva odnos med igro in delom. Nekateri pravijo, da je »otrokovo delo 
igra« (npr. Isaacs, 1929, nav. po Smith in Cowie, 1993), spet drugi (npr. Montessori, 1990) 
ostro ločijo igro od dela. Horvat in L. Magajna (1989) delo opredeljujeta kot aktivnost z bolj ali 
manj določenim ciljem, ki stremi k doseganju nekega rezultata, medtem ko je igra svobodna in 
ni usmerjena v končni rezultat. Vendar avtorja dodajata, da je v praksi težko določiti kriterije, s 
katerimi bi natančno razmejili obe dejavnosti. Tudi dejavnosti, ki jih spodbudi vzgojitelj ali 
vzgojiteljica z namenom, da bi se otroci nečesa naučili oziroma z njihovo pomočjo osvojili 
določene sposobnosti in spretnosti, so za otroke igra, če jih svobodno izberejo in v njih z 
zadovoljstvom sodelujejo. Predšolski otroci v teh dejavnostih ne stremijo k določenemu 
rezultatu (npr. pridobitvi določene sposobnosti, ki si jo za cilj zastavi vzgojitelj, ko načrtuje 
dejavnost), ampak v njej predvsem uživajo in pri tem nenamerno ter spontano pridobivajo 
sposobnosti in znanja. Igre v širšem smislu, kot je opisana v Kurikulu za vrtce (1999), torej ne 
moremo ločevati od »dela« in od učenja. Res pa je, da že v predšolskem obdobju v vrtcih 
potekajo tudi dejavnosti, za katere ni mogoče reči, da so igra in da je v vrtcu potrebno 
nenehno prepletanje igre in drugih dejavnosti. L. Marjanovič Umek (2001: 50) zagovarja 
smiselno umeščenost igre v kurikulum za vrtce, hkrati pa opozarja na pomembnost vrste 
ostalih dejavnosti, ki so glede na cilje, ki jih zasledujejo, lahko enako ali bolj primerne in 
strokovno upravičene. Avtorica meni, da bi bila strokovno nesprejemljiva trditev, da se 
predšolski otroci lahko vsega naučijo skozi igro ter zagovarja različne dejavnosti ter različne 
metode in oblike vzgojnega dela. 

Igra je ne le osnovna dejavnost, ampak tudi potreba vsakega otroka in pogoj, da se 
normalno psihično in fizično razvija. Po eni strani so torej izbira in način otrokovega igranja 
odvisni od njegove trenutne razvojne stopnje (gibalnih in kognitivnih sposobnosti, 
emocionalne in socialne zrelosti), po drugi strani pa igra vpliva na to, da otrok v razvoju 
napreduje.  

Igra pomembno vpliva na vsa področja otrokovega razvoja, zlasti v predšolskem obdobju. 

 Razvoj gibalnih sposobnosti in spretnosti. 

 Spoznavni razvoj: razvoj občutenja in zaznavanja, razvoj govora, spoznavanje in 
raziskovanje okolja, reševanje problemov, razvoj domišljije in ustvarjalnosti, socialno 
kognicijo.  

                                                      
10

 Ko se na primer otroci igrajo družino, določijo pravila obnašanja, ki veljajo za mamo, očeta in otroke. Vse to se 
navadno dogaja v toku igre in pogosto se zgodi, da med udeleženci  igre prihaja do nesoglasij v povezavi s pravili. 
Običajno temu sledijo ponovna "pogajanja" oz. dogovori o tem, kakšna naj bodo pravila. 
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 Čustveni razvoj: sproščanje in izživljanje čustev (npr. doživljanje zadovoljstva, 
premagovanje strahu), premagovanje težav in konfliktov, uresničevanje želja …  

 Socialni in moralni razvoj: razvoj socialne kompetentnosti (sodelovanje, razumevanje in 
upoštevanje drugih), razvoj samokontrole (npr. impulzivnosti, agresivnosti), osvajanje 
družbenih pravil in norm. 

 Osebnostni razvoj: razvoj avtonomnosti, spoznavanje sebe (oblikovanje samopodobe) in 
sveta (spoznavanje različnih vlog in vstopanje v svet odraslih). 

2. RAZLIČNE TEORIJE O IGRI 

V zgodovini se je razvila vrsta teorij o igri, katere avtorji so bili filozofi, psihologi in drugi 
strokovnjaki. Starejše teorije11 so skušale razložiti, v čem je bistvo igre, npr.: 

 v sprostitvi odvečne energije, 

 v vzpostavljanju svežih sil (igra kot oblika aktivnega počitka), 

 v pripravi na kasnejše življenje, kot razlaga igro teorija Karla Groosa, 

 v igri se ponovi celotni zgodovinski razvoj človeka (igre zbiralca, lovca itd.), kot trdi Stanley 
Hall, 

 igre imajo simboličen pomen,  v njih se kažejo potlačene želje (psihoanalitične teorije). 

Starejše teorije so igro pojmovale kot izolirano aktivnost in so poskušale določiti bistvo igre 
neodvisno od drugih aktivnosti, zato jo razlagajo le z vidika posameznih psihičnih funkcij. 
Sodobne teorije igro bolj povezujejo z ostalimi vidiki posameznikovega vedênja in jo 
proučujejo v odnosu do drugih psihičnih funkcij (Batistič Zorec in sod., 1996: 12).  

Za kognitivne teorije otrokove igre je značilno, da obravnavajo igro kot specifično spoznavno 
aktivnost, ki je odločilna pri razvoju simbolnih funkcij. Ta pojmovanja se naslanjajo na teorijo 
Jeana Piageta, ki meni, da na igro vplivajo isti dejavniki kot na miselni razvoj. Igra je eden 
izmed procesov oblikovanja simbolov kot posrednikov med človekom in stvarnostjo, ki ga 
obdaja. V igri nastajajo sistemi simbolov, s pomočjo katerih spoznavamo in predstavljamo 
stvarnost. Z razvojem postaja igra vse bolj predelana in organizirana (Horvat in Magajna, 1989: 
95). V igri ima asimilacija prednost pred akomodacijo, saj otroci skozi igro predvsem 
prilagajajo realnost že obstoječemu védenju oziroma miselnim shemam. V razvoju se po 
Piagetovem mnenju najprej pojavi praktična igra (senzo-motorična ali funkcionalna igra), nato 
simbolna igra in nazadnje igre s pravili (Smith in Cowie, 1993: 176). 12 

Lev S. Vigotski  v svoji razlagi igre združuje čustveni in kognitivni vidik igre. Meni, da je 
otrokova igra praktična domišljija ali domišljija v dejstvih. Z igro otrok osmisli svoja čustva in 
oceni socialne izkušnje oziroma stvarnost, ki ga obdaja. Vigotski je proti intelektualizaciji igre 
in v nasprotju s Piagetom motivov za igro ne vidi v intelektualni radovednosti, temveč v 
čustvenih konfliktih, ki se pojavijo, ko otrok ne more zadovoljiti svojih želja. Meni, da otrok 
napreduje ob igralni aktivnosti, zato je igra »vodilna aktivnost« otrokovega razvoja. Zaposluje 
ga bolj kot realno življenje in v njej sodeluje celoviteje kot v katerikoli drugi aktivnosti. Vigotski 
pravi, da v igri otrok presega svoj dejanski razvoj za eno stopnjo (Horvat in Magajna, 1989: 95, 
96). Avtor poudarja napetost med ustvarjalnostjo in pravili v socialni igri. Po njegovem mnenju 

                                                      
11

 Več o starejših teorijah lahko preberete v Horvat in Magajna (1989: 92 –94). Izčrpen pregled teorij igre je v 
Marjanovič Umek in Zupančič (2001). 

12
 Vse navedene oblike bomo bolj podrobno pojasnili v poglavju o razvoju otrokove igralne aktivnosti. 
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otrok laže sprejme pravila v igri kot v realnem življenju (Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 
15). 

3.  VRSTE IGER GLEDE NA NJIHOVO VSEBINO  

V strokovni literature najdemo različne klasifikacije iger, ki se razlikujejo tudi glede na kriterije, 
po katerem jih  razvrščamo. Najpogostejši kriterij klasifikacije je vsebina igre, ki je povezana 
tudi s psihofizičnimi lastnostmi otroka na določeni stopnji razvoja.13 Ena najbolj poznanih je 
klasifikacija C. Bühler (nav. po Toličič in Smiljanid – Čolanovid, 1977), ki loči: funkcijske, 
domišljijske, dojemalne in ustvarjalne igre. 

Funkcijska igra obsega prakticiranje določenih funkcij (zlasti občutenja in zaznavanja ter 
gibanja) in ni povezana z značilnostmi gradiva ali izrazno vsebina igrač. Tipične take igre so: 
najrazličnejše vrste gibanja (plazenje, plezanje, guganje…), tipanje in okušanje predmetov, 
vlečenje in prenašanje stvari, odpiranje in zapiranje, presipanje in pretakanje snovi, gnetenje, 
mečkanje, trganje, čečkanje... 

Za simbolno (domišljijsko) igro je značilno, da si otrok predstavlja (mentalno reprezentira) 
stvari, ljudi ali dogodke, ki dejansko niso prisotni – uporablja torej simbole (Marjanovič Umek 
in Kavčič, 2001: 38).  

Toličič (1961) pravi, da dojemalna igra zajema poslušanje in opazovanje (npr. slik, zgodb, 
filmov, predstav) pa tudi posnemanje in branje.14 Izkustva, ki jih otrok v dobi v naštetih 
dejavnostih, uporablja v domišljijski in ustvarjalni igri.  

Ustvarjalne igre zajemajo konstruiranje (npr. graditi s kockami, sestavljati sliko iz delov), 
obdelovanje materialov (peska, gline, plastelina…), risanje, slikanje, pisanje, ročna dela, 
pripovedovanje, dramatiziranje, gibalno in glasbeno ustvarjanje… 

V. Smilanska (1968, nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 34, 35) se pri svoji klasifikaciji 
igre opira zlasti na njen kognitivni vidik. Kategorije, ki jih navaja, so odraz otrokovega 
napredovanja v procesu predmetnih aktivnosti (tj. v aktivnostih ukvarjanja in uporabljanja 
raznovrstnih predmetov). Razvoj namreč poteka od preprostih oblik manipuliranja s predmeti 
in njihove rutinske uporabe, kar je značilnost funkcijske igre, preko konstrukcijske igre, za 
katero je že značilno kombiniranje in oblikovanje različnih igralnih materialov ter 
predstavljanje, do dramske igre. Za dramsko igo (kot obliko simbolne igre) je značilno 
pretvarjanje in/ali igra vlog, otroke pa spodbuja k različnim gibalnim dejavnostim, miselni 
aktivnosti, iskanju novih povezav, večji socialni občutljivosti in kompetentnosti ter 
ustvarjalnosti. Zadnje v njeni klasifikaciji so igre s pravili (npr. družabne ter športne igre, igre 
spretnosti), v katerih otrok prepozna, sprejme in se podredi vnaprej določenim, dogovorjenim 
in sprejetim pravilom. 

                                                      
13

 Klasifikacije igre, ki so navedene v nadaljevanju, se prav zato ujemajo z značilnostmi razvoja otrokove igre, ki bo 
opisan v poglavju o razvoju otrokove igralne dejavnosti. 

14
 L. Marjanovič Umek in T. Kavčič (2001: 38) umeščata v dojemalno igro tudi poimenovanje, opisovanje, slednje 

navodilom, spraševanje in dajanje navodil. 
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4. VRSTE IGER GLEDE NA OTROKOVO SOCIALNO UDELEŽBO 

Toličič in V. Smiljanid-Čolanovid (1977) pravita, da se razvoj zmogljivosti posameznih funkcij in 
socialni razvoj v igri medsebojno prepletata in vplivata drug na drugega. Približno do drugega 
leta otroka bolj zanimajo pomembni odrasli kot vrstniki, zato v tem obdobju prevladuje 
individualna (samostojna) igra. Otrok še ni sposoben igrati z vrstniki, zasledimo le opazovanje 
drugih otrok.  

Med drugim in tretjim letom se pojavi vzporedna igra, kadar je skupaj več otrok. Otroku je 
všeč, da je skupaj z vrstniki, vendar sodelovanja z njimi še vedno ni zmožen. Otroci te starosti 
se torej še vedno igrajo vsak zase, vendar se že pojavljajo elementi  posnemanje igre drugega 
in jemanje igrač drugemu. Horvat in L. Magajna (1989) pravita, da pride do interakcije med 
otroki le, če jim je skupno zanimanje za isti igralni prostor ali igračo. Zato so za to obdobje 
značilni konflikti med otroki in tudi fizična obračunavanja. 

Po tretjem letu narašča zanimanje za vrstnike in igro z njimi. Otroci v vrtcu se najraje igrajo v 
manjših skupinah po dva ali trije, skupine pa se pogosto spreminjajo. Pojavi se skupna igra, saj 
otroci že zmorejo sodelovati med seboj, čeprav še vedno pogosto prihaja do konfliktov. 
Najprej je skupna igra asociativna, kar pomeni, da se otroci igrajo skupaj, vendar v igri nimajo 
skupnega cilja, nato pa postaja vse bolj sodelovalna. Pri sodelovalni igri otroci težijo k istim 
ciljem, četudi jih dosegajo z medsebojnimi trenji. Ta vrsta igre zahteva določeno stopnjo 
emocionalne in socialne zrelosti, da otrok lahko svoj delovanje uskladi z ravnanjem vrstnikov v 
igri in sklepa kompromise z njimi (Toličič in Smiljanid – Čolanovid, 1977; Casper in Thomas, 
1999). Dodamo naj, da je zlasti od mlajšega predšolskega otroka neupravičeno pričakovati, da 
bo vedno znal počakati na igračo, ki jo uporablja nekdo drug, da bo zmožen posoditi drugemu 
svojo igračo v zameno za njegovo in podobno. Dejanja nasprotna opisanim, ki si jih odrasli 
včasih razlagajo kot sebičnost, so logična posledica otrokove razvojne stopnje (egocentrizma).  

Toličič  (Toličič V. Smiljanid – Čolanovid, 1977) je v raziskavi, v kateri so opazovali igro otrok od 
štirih do sedmih let v zaprtem prostoru, ugotovil, da s starostjo upada delež individualne igre 
in narašča delež skupne igre. Šest do sedemletni otroci so kar trikrat več časa porabili za 
asociativno skupno igro kot štiri do petletni otroci. Podobno velja tudi za sodelovalno skupno 
igro, ki pa je pri predšolskih otrocih vseh treh starosti zajemala manjši delež kot asociativna 
skupna igra.  

L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2001: 17) pravita, da sodobni strokovnjaki postavljajo pod 
vprašaj navedeno delitev, ki ji očitajo, da je preveč statična. Menijo, da že najzgodnejša igra 
vsebuje socialne prvine, čeprav se z razvojem spreminjajo značilnosti socialne igra. Pod vprašaj 
postavljajo trditev, da je socialna (skupinska) igra povezana z višjo stopnjo kognitivnega 
razvoja kot osamljena (individualna) igra. G. Fein (nav. po Marjanovič Umek in Zupančič, 2001: 
16) npr. pravi, da je prehod na višjo stopnjo kognitivnega razvoja pogojen s spremembo 
socialne igre v osamljeno. 

5.  RAZVOJ OTROKOVE IGRALNE DEJAVNOSTI 

Horvat in L. Magajna (1989: 96) pravita, da prve oblike otrokove aktivnosti, to so predvsem 
refleksne reakcije in naključni gibi,  še ne moremo imenovati igra. Prava igra se pojavi med 3. 
in 4. mesecem starosti v obliki igre z lastnim telesom. V prvem letu je v otrokovi igri prisotna le 
ena oblika igra, to je FUNKCIJSKA IGRA, s pomočjo katere si otrok razvija zaznavne in gibalne 
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sposobnosti ter spoznava predmete in okolje. Posebno obliko te igra predstavlja tudi igranje z 
glasovi, ki je pomembna tako za razvoj govora kot za komunikacijo z okoljem.   

Otroci v prvih mesecih uporabljajo predmete na nespecifičen način, kot je npr. udarjanje in 
tresenje. Predmete raziskujejo s tipanjem, premikanjem in zlasti z usti. Otrokova igra je 
povezana s spoznavanjem predmetov in raziskovanjem tega, kaj je moč z njimi početi (Casper 
in Thomas, 1999: 211). Med 8. in 12. mesecem se pojavijo v igri praktične in raziskovalne igre, 
pri katerih se razvijajo nove motorične in zaznavne funkcije: tolčenje, spuščanje in porivanje 
predmetov, prijemanje stvari z vrhovi prstov, tipanje in ogledovanje predmetov in barv, 
polnjenje posod s predmeti itd. Ob koncu prvega leta se pričnejo razvijati različne socialne 
igre: skrivanje za zaslonom, iskanje skritega predmeta, posnemanje gibov in preprostih 
aktivnosti odraslega (Horvat in Magajna, 1989: 97). Pomemben dosežek otroka je, ko se začne 
zavedati sredstev za doseganje cilja (intencionalnost): npr. pritisne na gumb, ki povzroči zvok. 
S čutili še naprej raziskuje svet: npr. opazuje svoje prste, se dotakne obraza odraslega… 

V drugem letu še vedno prevladujejo razne oblike funkcijske igre, ki so v skladu z otrokovim 
gibalno – zaznavnim razvojem:  npr. začne prijemati stvari tako, da je palec ločen od ostalih 
prstov teka, se vzpenja po stopnicah, razvršča predmete po barvi, spušča predmete dane 
oblike skozi odgovarjajoče odprtine itd. Na podlagi igre s predmeti otrok pridobiva informacije 
in spoznanja o teh predmetih in njihovih lastnostih (npr. mečkanje papirja). Novost v igri je 
istočasna uporaba dveh predmetov hkrati, ko otrok sprva posnema odraslega, nato pa že 
samostojno deluje: npr. postavlja kocke eno na drugo, daje kroglice v posodo (prav tam: 98). Z 
zrelostjo se veča intencionalnost (namernost) igre, ki postaja vse bolj kompleksna.  

Pri približno letu in pol se pojavi SIMBOLNA IGRA, ko se otroci začnejo npr. pretvarjati, da z 
žlico jedo iz prazne skodelice, dajejo punčko spat (Casper in Thomas, 1999) – o tej igri bomo 
povedali več v naslednjem poglavju.  

V simbolni igri je zelo pomembna vloga govora, zato nekateri (Smith in Cowie, 1993) govorijo 
o jezikovnih igrah kot o posebni vrsti igralne dejavnosti. Avtorja omenjata, da se že dvoletniki  
pogovarjajo sami s seboj (pogosto npr. pred spanjem), govor pa spremlja zlasti igre vlog in igre 
s pravili. 

Zadnje v razvoju predšolskega otroka, med šestim in sedmim letom,15  se pojavijo IGRE S 
PRAVILI, ko otroci v igre vpeljujejo specifična pravila, povezana s posameznimi vlogami (npr. 
ve se, kaj se pričakuje od zdravnika in kaj od pacienta, čeprav se ta pravila lahko do neke mere 
tudi spreminjajo (prav tam.: 176). Otroci te starosti se že igrajo ti. »družabne igre«, kjer so 
pravila od zunaj določena (npr. Človek ne jezi se), čeprav imajo pogosto kar precejšnje težave z 
doslednim upoštevanjem teh pravil.16 

Vse predšolsko obdobje so še vedno prisotne funkcijske igre, ki so vezane na napredek v 
gibalnih sposobnostih (npr. tek, lovljenje ravnotežja, preskakovanje ovir, plezanje, igre z 
žogo… ) in postopamo preraščajo v bolj zahtevne športne aktivnosti. Vse večji pomen in obseg 
imajo raziskovalne in ustvarjalne igre, v katerih otrok eksperimentira z različnimi predmeti, 
materiali in situacijami, prek katerih pridobiva spoznanja o fizičnem in socialnem okolju (otrok 

                                                      
15

 Rezultati nekaterih naših raziskav (nav. po Marjanovič Umek in Kavčič, 2001: 42) kažejo, da se prve igre s pravili 
pojavijo že okoli tretjega leta, pravilom pri sodelovanju s starejšim partnerjem. 

16
 Več o tem glej v tekstu Moralni razvoj v nadaljevanju. 
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sprašuje npr. »Kaj je to?«, »Zakaj je tako« in tudi sam preizkuša, kaj se zgodi, če…).17 Otroci 
radi konstruirajo (npr. gradijo hišo iz lego kock) in so zelo dojemljivi tudi za različne didaktične 
igre, s pomočjo katerih se razvijajo njihove motorične in kognitivne sposobnosti. Za vse 
predšolsko obdobje so značilne tudi dojemalne igre (Horvat in Magajna, 1989). 

Na splošno lahko za razvoj igre predšolskega otroka rečemo, da poteka od preprostih in 
elementarnih oblik k vedno bolj kompleksnim in integriranim oblikam igralnih aktivnosti 
(Batistič Zorec in sod., 1996). Horvat in L. Magajna (1989) pravita, da se s starostjo veča 
zapletenost otrokove igre, zato jo vedno težjo uvrščamo le v eno od omenjenih kategorij.  

6. SIMBOLNA IGRA 

6.1. OPREDELITEV SIMBOLNE IGRE 

Simbolna igra je prevladujoča oblika igre v predšolskem in zgodnje šolskem obdobju. Pojavljati 
se začne ob koncu zaznavno-gibalne stopnje kognitivnega razvoja (po Piagetovi teoriji), torej 
že pred otrokovim drugim letom starosti. Pogoj zanjo je otrokova zmožnost simbolne 
reprezentacije; to je zmožnosti predstavljanja oz. zamišljanja stvari, ljudi, njihovih dejanj in 
različnih situacij, ki trenutno niso prisotni.  V simbolni igri se otrok poslužuje simbolov za 
prikazovanje različnih stvari, z njimi npr. označuje (Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996): 
- različne predmete (npr. lesena palčka postane v igri toplomer, injekcija ali flavta, metla 

postane konj), 
- osebe (npr. medvedek postane v igri dojenček),  
- različne dejavnosti (otrok npr. sedi na stolu tako, kot bi vozil avto, pestuje igračo tako, kot 

odrasli dojenčka).   

V tem obdobju je zelo pomembno, da ima otrok na razpolago ustrezne igrače in da se odrasli 
aktivno vključujejo v njegovo igro (Horvat in Magajna, 1989). 

6.2. RAZVOJ SIMBOLNE IGRE 

Prve otrokove simbolne igre so aktivnosti, v katerih otrok posnema odraslega, npr. odloženo 
posnemanje18. Po nekaterih klasifikacijah so prve oblike simbolne igre vezane na otrokovo 
lastno telo (t.i. avto-simbolne sheme),  npr. "kot da" sam sebe hrani z žlico. Kmalu pa se 
pričnejo njegove igralne dejavnosti usmerjati navzven, zlasti na predmete, ki ga obdajajo. 
Razvoj domišljijske igre je povezan z  osvajanjem ter oblikovanjem njegovih predmetnih 
aktivnosti, ki so najprej posledica posnemanja drugih – vrstnikov in odraslih. Preko skupne 
aktivnosti z odraslim lahko otrok odkriva in spoznava družbeno sprejete načine uporabe 
različnih predmetov. Šele kasneje se javljajo aktivnosti, ki se nanašajo tudi na nekatere druge 
funkcije predmeta in so odvisne od njegove oblike, velikosti ipd. Odrasli torej posreduje 
otroku »obrazec« aktivnosti ukvarjanja s predmetom, ki ga otrok postopno osvaja (Marjanovič 
Umek in Musek Lešnik, 1996). 

V drugem letu otrok uporablja predmete v njihovem tipičnem (konvencionalnem) pomenu 
(npr. žlico za hranjenje), čeprav se pri tem že pretvarja (npr. hrani punčko s prazno žlico). Med 

                                                      
17

 Smith in H. Cowie (1993: 172) pojmujeta igro ožje in pravita, da se igra razlikuje od raziskovanja (angl. 
exploratation), čeprav obe dejavnosti posebno pri mlajših otrocih (npr. funkcijska igra) težko ločimo. Za 
raziskovanje je bolj značilno konvergentno mišljenje, za igro pa divergentno mišljenje in ustvarjalnost.  

18
 Zmožnost odloženega posnemanje boste lahko preizkusili v eni od nalog pri vaji Mišljenje. 
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drugim in tretjim letom otrok začne objekte uporabljati v funkciji drugih predmetov (npr. 
podolgovata škatla mu služi kot telefon, kocka je avto…). Otroci lahko predmet nadomestijo 
tudi z deli lastnega telesa (npr. prst predstavlja glavnik) ali pa si ga le zamišljajo (npr. se dela, 
da je z namišljeno žličko) (Casper in Thomas, 1999). Sčasoma otrok  poveže več preprostih 
situacij (npr. nahrani punčko) v bolj kompleksno aktivnosti (se dela, da kuha, nahrani punčko, 
jo da spat). Značilnost uporabe predmetov v funkciji drugih predmetov je, da nadomestni 
predmet ni nujno podoben tistemu, ki ga zamenjuje; en in isti predmet je torej lahko 
zamenjava za najrazličnejše predmete (palička je npr. najprej glavnik, potem žlica). Velja pa 
tudi obratno: da se otrok v igri lahko poslužuje raznovrstnih predmetov za prikazovanje iste 
stvari (npr. za česanje enkrat uporabi paličko, drugič svoj prst) (Marjanovič Umek in Musek 
Lešnik, 1996). 

V razvoju aktivnosti s predmeti je torej moč slediti dvema vrstama prenašanj oz. zamenjav 
(Fredkin, nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996):  

 prenašanje aktivnosti, ki jih je otrok osvojil pod določenimi pogoji na druge pogoje (npr. 
otrok, ki je usvojil shemo česanja, z glavnikom prične česati medvedka ali punčko); 

 izvajanje iste dejavnosti, a s pomočjo nadomestnega predmeta (npr. otrok shemo česanja 
samega sebe ali punčke ne izvaja več z glavnikom, temveč z paličico, ki mu predstavlja 
glavnik). Do tega navadno pride v situaciji, ko predmeta, ki ga za igro potrebuje, nima na 
razpolago.  

V tem obdobju se prične javljati tudi imenovano zamišljanje stanj, v katerih se igrača nahaja 
(npr. "Punčka je bolna.") ter imenovanje predmetnih značilnosti (npr. "Juha je vroča.", 
"Mmmm, je kompot dober."...) (prav tam).  

Nekateri raziskovalci otroške igre so poskušali opredeliti stopnje razvoja simbolne igre. Tak 
primer predstavlja shema V. McLoyd (nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996) v 
nadaljevanju. Avtorica simbolno igro v situacijah, ko je igra odvisna oz. vezana na predmete, 
označuje kot predmetno transformacijo. Predstavna transformacija pa za razliko od 
predmetne ni več ozko vezana na predmete, pač pa bolj na predstave o predmetih samih. 
Vključuje abstrakcijo, idejo ali temo, ki je relativno neodvisna od katerega koli predmeta  
Razvoj torej poteka od kategorij z nižjo stopnjo abstrakcije do kategorij, ki zahtevajo višji nivo 
abstrakcije. 

Shema V. McLoyd (1980, nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 1996; Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2001): 

PREDMETNA TRANSFORMACIJA  

1. Animacija: neživim predmetom pripisuje človeške značilnosti, oz. značilnosti drugih živih bitij. Npr. otrok 
reče: "Moj psiček (igrača) gre na sprehod." Medtem, ko deklica drži punčko, reče drugi: "Moj dojenček se 
joka, zato ker noče spat."  

2. Materializacija-konkretizacija: materializira zamišljen predmet, ki je funkcionalno povezan z obstoječim. 
Npr. otrok se pretvarja, da pije tekočino iz prazne skodelice in reče: "Ta sok je res dober."Deklica se pretvarja, 
da preliva kavo iz skodelice, ki dejansko obstaja, v drugo skodelico in jo izroči drugemu rekoč: "Tukaj je nekaj 
kave, ki sem ti jo pripravila."  

3.    Pripisovanje lastnosti predmeta: lastnosti predmeta otrok pripisuje obstoječemu ali namišljenemu 
predmetu, ki je funkcionalno povezan z resničnim oz. dejanskim predmetom. Npr. otrok govori: "Bang, bang" 
in  strelja s plastično pištolo; spušča krike sirene in pri tem potiska pred seboj policijski avtomobilček. 

4.  Substitucija: obstoječemu predmetu pripiše novo identiteto. Npr. o  veliki leseni kocki reče: "To je moj avto.";  
potiska veliko leseno kocko k večjemu kupu igrač rekoč:" Potlačil bom vse te stvari z mojo kotalečo se žogo."  
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PREDSTAVNA TRANSFORMACIJA 

5. Predmetni realizem: pretvarja se, da namišljen predmet obstaja, čeprav ni niti malo podoben predmetu, s 
katerim se otrok igra. Npr. otrok reče: "Uporabljam tole ščetko, kot da je kosilnica  za rezanje trave."; dviguje 
sprednji del tovornjaka in se pretvarja, da popravlja gumo rekoč: "Tole je moja baterija, da lahko popravim 
gumo." 

6. Pripisovanje lastnosti neobstoječemu predmetu: Predmetu, ki ne obstaja, pripisuje določene lastnosti. Npr. 
otrok reče: "Jemljem vitamin" in se pretvarja, da je pojedel tableto; deklica premika roko naprej in nazaj 
preko punčkine obleke, pretvarjajoč se, da ji lika obleko. Gleda punčko in reče: "Ne dotakni se tega likalnika, 
ker je vroč." 

7. Pripisovanje situacije: pretvarjanje, da zamišljena situacija obstaja. Npr. "Prav, to je zdravniška ambulanta.";  
deklici sedita na mizi, v rokah držita krožnike in se pretvarjata, da vozita avto, ker gresta v trgovino. Po nekaj 
minutah, položita krožnike na stran in mlajša reče. "Zdaj sva v trgovini." 

8. Pripisovanje vlog: igranje domišljijskih vlog. Npr. "Jaz bom zdravnica."; deček vrže veliko leseno kocko v 
steno, pretvarjajoč se, da igra košarko. 

Empirične raziskave (McLoyd, 1980, nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996) kažejo, 
da z naraščajočo otrokovo starostjo postajajo konkretni predmeti vse manj podobni 
predmetom, ki jih v igri označujejo, vse pogosteje pa jih v igri zamenjajo predstave o 
predmetih, situacijah in dogodkih. Z razvojem se otroci vse bolj poslužujejo višjih oblik 
simbolne transformacije.  

Najbolj kompleksna oblika simbolne igre je igra vlog (socio-dramska igra). Najprej se otrok 
postavlja v vlogo najbližjih oseb (npr. mame) in nato drugih oseb, ki so mu zbudile zanimanje 
ali so ga čustveno vznemirile (npr. poštar, zdravnik). Preprosti igri vlog (npr. poštar prinese 
pismo) sledijo bolj sestavljene (sekvenčne) igre: npr. mama najprej skopa dojenčka, nato 
skuha kosilo. V domišljiji otrok svobodno spreminja tako vloge sebe in svojih soigralcev, kot 
tudi pomen predmetov (npr. škatla je lahko najprej ladja, nato npr. avto, postelja; če jo 
obrnemo, pa postane miza…). Pri tem  posnema osebe ali živali iz realnega življenja, a njihove 
vloge kombinira na svojstven način in jim dodaja tudi domišljijske elemente. Ta igra zrcali 
otrokova izkustva, želje, pa tudi stiske in napetosti, ki jih sprosti prek igre (Smith in Cowie, 
1993).  

L. Marjanovič Umek in P. Musek Lešnik (1996) po vsebini ločita naslednje vrste vlog: 

-     funkcijske, ki se navezujejo na dejavnosti, ki jih igralne situacije določajo (npr. otrok, ki se 
igra s tovornjakom, prevzame vlogo šoferja); 

- družinske vloge, kjer gre za prikazovanje družinskih članov (mame, očeta, otrok ...). 

- karakterne vloge so lahko stereotipne ali pa domišljijske: stereotipne so navadno bolj 
povezane z določenimi poklici, medtem ko so domišljijske vezane na različne junake iz 
stripov, televizijskih  nadaljevank ipd. 

Omeniti velja še delitev iger vlog z vidika kompleksnosti igre vlog po C. Howes (1985, nav. po 
Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996), ki razlikuje med enostavno in kooperativno 
simbolno igro. Za enostavno simbolno igro je značilno bodisi pojavljanje enostavnejših oblik 
pretvarjanj (npr. pitje iz prazne skodelice rekoč: "Dobro mleko!"), v katerih sodelujeta dva 
otroka, ali pa pojavljanje simbolnih aktivnosti, ki so časovno med seboj povezane (ko 
dejavnost drugega otroka sledi dejavnosti drugega). Otroci pri tem prevzemajo določene 
vloge, ki pa niso komplementarne. Za kooperativno simbolno igro  pa je značilno pojavljanje 
komplementarnih vlog (mama-otrok, šofer-potnik, prodajalec-kupec...). Zanje ni nujno, da so 
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eksplicitno poimenovane, a so iz aktivnosti otrok dovolj jasno in razločno prepoznavne (npr. 
deklica Urša hrani Katjino punčko, pri tem izvaja različne gibe hranjenja. Katja pri tem spušča 
različne glasove in se pretvarja, da joče kot dojenček). 

Smith in H. Cowie (1993) pravita, da je verjetno zadnja stopnja domišljijske igre v predšolskem 
obdobju, da si otrok predstavlja imaginarnega prijatelja, s katerim se npr. pogovarja, igra, ga 
vzame s seboj spat …19 

6.3. POMEN SIMBOLNE IGRE ZA OTROKOV RAZVOJ 

Raziskovalci najpogosteje izpostavljajo pomen simbolne igre za otrokov kognitivni in 
emocionalni razvoj. Vse več pa jih opozarja, da ima simbolna igra vpliv tudi na nekatere druge 
pomembne vidike otrokove osebnosti (Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996).  

Simbolna igra spodbuja gibalne spretnosti in vpliva na razvoj otrokovih čutil. Igra spodbuja 
razvoj govora in rast otrokovega besednjaka.20 Otroci se pogovarjajo z igračami, drug z drugim 
in tudi sami s seboj. V raznovrstnih igralnih situacijah se poraja potreba po raznoliki uporabi 
govora. Rezultati nekaterih raziskav kažejo, da se otroci v komunikaciji z vrstnikom poslužujejo 
drugačnega govornega izražanja kot v igri z mlajšimi ali starejšimi otroki. Domišljijska igra 
omogoča odkrivanje nove, otroku še malo znane realnosti. Otrok si s ponavljanjem nekaterih 
aktivnosti in situacij v igri utrjuje in preoblikuje miselne sheme (prav tam). Ker so otroci prav 
pri igri najbolj vztrajni, simbolna igra nedvomno pozitivno vpliva na njihovo sposobnost 
koncentracije (prav tam). 

Manipuliranje z raznovrstnimi predmeti vodi otroka k oblikovanju in zamišljanju raznovrstnih 
igralnih scenarijev in k igranju različnih vlog, pri čemer prihaja do izraza tudi njegova 
ustvarjalnost. V igro, ki izhaja iz realnosti, vnaša tudi nekaj imaginarnega. Tudi če je otrok v igri 
še tako čustveno angažiran, je v stanju razlikovati med domišljijskimi in realnimi aktivnostmi 
(ko npr. dela tortice iz mivke, se nikoli ne spozabi, da bi jih tudi pojedel). 

Otrok vnaša v igro svoja čustva, tako neprijetna (strah, sovraštvo, jezo, žalost...) kot prijetna 
(veselje, naklonjenost, navdušenje...). Preda se igri in je vanjo močno čustveno vpleten. Preko 
različnih aktivnosti pretvarjanja se uči kontrolirati svoje vedênje ob neugodnih čustva in 
odkriva sprejemljivejše načine njihovega izražanja.  

Simbolna igra, v kateri se otroci igrajo drug z drugim, pomembno vpliva na otrokov socialni 
razvoj, še zlasti na razvoj otrokove socialne kognicije in kompetentnosti: sposobnost 
prilagajanja svojega vedênja različnim socialnim situacijam in sposobnost upoštevanja 
specifičnih značilnosti partnerjev v igri (npr. spol in starost). Zlasti sodelovanje, pogajanje, 
zmožnost kontroliranja lastnega vedênja in čustev ter sočustvovanje, so tiste izkušnje, ki 
prispevajo k razvoju otrokove socialne kompetentnosti (prav tam).  

Nekatere raziskave se ukvarjajo s preučevanjem odnosa med pogostostjo domišljijske igre in 
nekaterimi dimenzijami otrokove osebnosti (ekstravertnost, natančnost, čustvena stabilnost 
ali nevrotičnost, radovednost, miselna togost ali fleksibilnost, domiselnost). V eni od raziskav 
(Singer, 1994, nav. po Marjanovič Umek in Musek Lešnik, 1996), v kateri so 3 in 4-letne otroke 
spremljali eno leto, so pri otrocih, ki so se pogosteje igrali domišljijske igre ali imeli namišljene 

                                                      
19

 Naše izkušnje kažejo (diplomska naloga S. Rožanc, 2001), da se »namišljeni prijatelj« pojavlja že prej, lahko že 
pred 3. letom otrokove starosti. 

20
 Več o tem glej v Marjanovič Umek (2001). 
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prijatelje, ugotovili, da se v njihovi igri javlja več prijetnih (smeh, navdušenje) in manj 
neprijetnih čustev (jeze, žalosti). Ti otroci so bili tudi bolj  vztrajni, sodelovalni in manj 
agresivni do drugih.   

7. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA IGRO 

Otroci se med seboj razlikujejo glede na: vsebino in način igre; vrsto iger in igrač; čas, ki ga 
preživijo v različnih igrah itd. Poleg otrokove razvojne stopnje, o katere vplivu smo že govorili, 
na igro posameznika vpliva še več drugih dejavnikov: 

 osebnostne značilnosti: npr. živahnost, družabnost, vztrajnost, samozaupanje…, 

 spol otroka: vprašanje je, koliko so razlike genetsko pogojene in koliko nanje vpliva okolje 
s kulturnimi stereotipi o ženski in moški vlogi; dejstvo pa je, da se med spoloma že zgodaj 
kažejo različne preference v zvezi z izbiro iger in igrač, ki so skladne s stereotipno vlogo 
moškega in ženske v družini in družbi,21 

 trenutno fizično in emocionalno stanje otroka, npr. utrujenost, bolezen, razigranost, jeza, 
žalost itd.., 

 trenutna situacija, npr. letni čas, prostor (velikost, zunaj – notri…), vrsta in količina igrač, 
možni soigralci, količina prostega časa (zlasti pri šolskih otrocih)… 

 ožje okolje: otroke pri igri lahko spodbujajo odrasli (glej naslednje poglavje) in igralni 
materiali (npr. oblačila za preoblačenje, nestrukturiran material kot npr. velike škatle…), 
na njihovo ustvarjalnost pa vlivajo tudi vse druge izkušnje, ki jih dobijo v okolju (npr. obisk 
živalskega vrta, čevljarja, letališča; kar je videl v knjigah ali filmih…) 

 kultura: vpliva na razlike v možnostih in vrsti iger, ki so značilne za  različna zgodovinsko – 
kulturna okolja.22 Psihologi ugotavljajo, da otroštvo traja vse dalj časa; v preteklosti je bilo 
bistveno krajše, obseg igre pa skromnejši (Horvat, 2001). 

8. VLOGA ODRASLIH V OTROKOVI IGRI 

Poleg tega, da je igra otroku življenjsko pomembna, je pomembna tudi za odrasle, ki se z 
otrokom ukvarjajo, v predšolskem  obdobju zlasti za starše in vzgojitelje v vrtcu. Odrasli prav s 
pomočjo igre najlažje ustvarjajo stik in čustven odnos z otrokom, z opazovanjem otroka pri igri 
pa spoznajo njegove razvojne značilnosti (sposobnosti, spretnosti), čustva in osebnostne 
lastnosti. V opisanem smislu lahko govorimo o diagnostični vrednosti igre (Toličič in Smiljanid 
– Čolanovid, 1977).  

Ker je igra po definiciji spontana in svobodna aktivnost, je zelo pomembno, da je odrasli ne 
skušajo pretirano usmerjati z nenehnimi navodili in poskusi spreminjanja (popravljanja) 
otrokove aktivnosti (Casper in Thomas, 1999). Menimo pa, da so vzgojiteljice v naših vrtci 
pogosto preveč usmerjene v načrtovanje dejavnosti za otroke in premalo fleksibilne, da bi 
dopustile, da se pri dejavnostih uveljavljajo ideje in želje otrok. Verjetno še vedno velja že dve 
desetletji stara ugotovitev (De Batistič, 1990): vzgojiteljice bodisi vodijo dejavnost (izvajajo ti. 
usmerjene zaposlitve) bodisi prepuščajo otroke samim sebi (ti. spontana igra, med katere sodi 
tudi večina dejavnosti na prostem), pri čemer le »pazijo« otroke (so pozorne na nevarnosti, 

                                                      
21

 Ugotovitve raziskav o razlikah med igro dečkov in igro deklic si lahko preberete v L. Marjanovič Umek in T. 
Kavčič (2001: 42-44), ugotovitve o razliki v uporabi igrač med spoloma pa v U. Fekonja (2001: 101-104). 

22
 Igro otrok v različnih kulturah opisuje M. Zupančič (2001). 
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konflikte ipd.), med obema skrajnostma pa je zelo malo aktivne udeležbe vzgojiteljic v 
spontanih igrah otrok.  

M. Zupančič (2001: 107) pravi, da ima v tehnološko razvitih družbah vključevanje odraslih v 
otrokovo igo posebno pomembno vlogo. Otroci po njenem mnenju dobijo najbolj optimalne 
spodbude za razvoj v igralni interakciji z mentalno razvitejšim partnerjem, ki je lahko eden od 
staršev, vzgojiteljica ali starejši vrstnik (heterogene skupine!). S pomočjo partnerjevega 
besednega ali čustvenega tolmačenja si otrok razvija lastno razlago sveta in svojega delovanja 
v njem. Partner med interaktivno igro »analizira« predmete in dejavnosti, jih označuje, 
kategorizira in poenostavlja. Hkrati otroku služi kot model za posnemanje dejavnosti, ki je sam 
še ne more izvesti. Avtorica vlogo odraslega v otrokovi igri razlaga z uporabo Vigotskijevega 
koncepta »območje bližnjega razvoja« (več o tem glej v: Batistič Zorec, 2006). Partner je 
najbolj učinkovit, kadar njegovo usmerjanje, spodbuda in demonstracija predstavljajo izziv 
otrokovim dejavnostim. Igralni partner lahko s predlogi, besednim komentarjem in dejavnim 
vključevanjem v igro dvigne otrokovo igro nad raven, ki jo je sposoben otrok doseči sam. S 
pomočjo in podporo bolj kompetentnega partnerja v dejavnosti otrok postopoma napreduje 
do samostojnega obvladovanja te dejavnosti (Zupančič, 2001). 

Oerter (nav. po Zupančič, 2001: 120) navaja konkretne primer, s katerimi partner ohranja 
igralni okvir in spodbuja otrokovo igro: 

 ilustrira dejanja (npr. srka, ko otrok daje namišljeno pijačo medvedku), 

 sprašuje po dejanju (npr. ga vpraša, ali bo medvedku kaj skuhal), 

 jezikovno dopolnjuje (npr. ko otrok da medvedka spat, ga vpraša »Ali boš medvedka še 
pokril?«), 

 jezikovno opisuje dejanja (npr. »Malo še začiniva, da bo zrezek bolj okusen!«), 

 poziva k dejanjem (Npr. »Poglej, ali je treba dojenčku že zamenjati plenico?«), 

 razlaga dejanja ali stanje stvari (npr. »Si videl, ko punčko skopava, je mokra in jo zebe, 
zato jo morava obrisati.«), 

 pomaga pri izvedbi dejanja (npr. pri oblačenju punčke), 

 usmerja pozornost na dejanje (npr. »Ali vidiš, kako je medvedek zaspan?«). 

Iniciativo za igro lahko da odrasli ali otrok. Pri malčkih je navadno učinkovitejša iniciativa 
odraslega, pri starejših otrocih pa je zlasti pomembno spodbudno okolje in igralni materiali. 
Vendar L. Marjanovič Umek in P. Lešnik Musek (2001: 128) pravita, da igra v vrtcu pogosto 
postane ponavljajoča se (iste igralne dejavnosti, vloge ter oblike vedênja), zato je vloga 
vzgojiteljice pri oblikovanju in poteku otrokove igre zelo pomembna. Vzgojiteljica lahko 
spodbudi, usmeri in vodi otrokovo igro k razvojno višjim in zahtevnejšim ravnem igralnih 
dejavnosti.  

Konkretni načini, ki jih predlaga Smilansky (nav. po Marjanovič Umek in Lešnik Musek, 2001: 
128, 129), so:  

 vzgojiteljica se aktivno vključi v igro tako, da prevzame določeno vloge, pri čemer otrokom 
demonstrira, kako jo lahko igrajo;  

 vzgojiteljica spremlja igro in daje otrokom določene sugestije (npr. predlaga materiale in 
rekvizite, dejanja …) ter s tem pomaga oblikovati njihove vloge; 

 vzgojiteljica pomaga otrokom odigrati znano zgodbo ali pravljico; 

 vzgojiteljica  otroke uči različne spretnosti, povezane z dejavnostmi pretvarjanja (npr. jih 
uči igranja z prstnimi lutkami). 
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Zelo pomembna je tudi pomoč odraslega pri igri: npr. predlaga ideje za igro, pomaga otroku 
pri vključitvi v igro (npr. »Tine, ali želiš tudi ti biti kmet? Tu je lopata, le pojdi in koplji z 
drugimi!«), pomaga rešiti spor (npr. če gre za spor za igračo, doda še eno enako igračo) in 
spodbuja k pogajanju (npr. »Obe ne moreta biti mami. Če je Pia mama, si ti lahko starejša 
sestra in ji pomagaš.«). Avtorici dodajata, da se otroci v vrtcu igrajo dalj časa, če so odrasli 
blizu, kot če so povsem pasivni in niso v stiku z otroki (prav tam). Poudarjata, da morajo imeti 
otroci za igro poleg primernega okolja in podpore odraslih tudi dovolj časa. 

Igra lahko služi tudi kot terapevtsko sredstvo ne le poklicnim terapevtom ampak tudi 
vzgojiteljem, ki z njeno pomočjo otroku pomagajo, da premaguje čustvene težave in stiske 
(Toličič in Smiljanid – Čolanovid, 1977). L. Marjanovič Umek (2001:73) pravi, da otroci v igri 
pogosto pretiravajo s čustvi (npr. jezo, ki se kaže kot nasilje do punčk, medvedkov), kar 
nikakor ne pomeni, da imata otrok ali njegova družina socialno-čustvene probleme. Podobno 
velja tudi za vojne in agresivne igre. Otroci jasno ločujejo igro od resničnosti: čeprav se igrajo 
borbene ali vojne igre, odločno povedo, da ne marajo vojne. Raziskave niso dokazale, da bi 
vojne igre vplivale na pojav agresivnega vedênja (Fekonja, 2001: 93). 

Ne smemo pozabiti, da je za igro bolj bistven proces kot končni produkt. Horvat in L. Magajna 
(1989: 166) pravita, da je v sodobnem storilnostnem svetu vse bolj pogosto, da se že 
predšolski otroci vključujejo v različne oblike izobraževanja, kot so učenje tujih jezikov ali 
glasbenih instrumentov. Menita, da je v programih za predšolske otroke, ki trdijo, da temeljijo 
na metodi igre, glede na način in oblike dela ter nivo in obseg vsebin pogosto zelo malo 
tistega, kar lahko resnično opredelimo kot igro.  
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MORALNI RAZVOJ 

1. MORALA, PRAVILA IN MORALNI RAZVOJ 

Morala je povezana s sklopom principov in idealov, ki se nanašajo na odnose z drugimi ljudmi. 
Za preživetje posameznika in družbe je nujno, da obstajajo pravila in standardi o odnosih med 
ljudmi, ki določajo, katera vedênja so zaželena, katera nezaželena in katera prepovedana 
oziroma sankcionirana. Bistvo moralnosti je ponotranjenje teh standardov in pravil, ki tako 
postanejo notranji etični principi posameznika. 

Funkcija moralnosti je (Lefrancois, 1990):  

 da pomaga regulirati socialne odnose in  

 da nudi posamezniku orientacijo za delovanje v kulturi oziroma socialni skupini, ki ji 
pripada. 

Nekateri (npr. Turiel in Tisack, 1988, nav. po Lefrancois, 1990) poudarjajo razliko med 
moralnimi in socialno konvencionalnimi pravili. Socialno konvencionalna pravila se nanašajo 
na pravila obnašanja v določeni družbi: npr. pravila vedênja pri jedi, oblačenju, komuniciranju 
(zahvaljevanje, pozdravljanje …) itd. Gre torej za navade in pravila, ki so lahko od kulture do 
kulture zelo različna in se jih posameznik nauči že relativno zgodaj v razvoju. Moralna pravila 
pa zadevajo pravice drugih ljudi, kot so npr. vrednost življenja, poškodovanje drugega ali 
odtujitev tuje lastnine, zaupanje in odgovornost do drugih… Tudi ta pravila zmorejo upoštevati 
že majhni otroci, vendar se po njih ravnajo predvsem zato, da bi se izognili neodobravanju ali 
kazni s strani pomembnih odraslih, šele pozneje pa pride do njihovega ponotranjenja, ki je, kot 
smo že rekli, bistvena značilnost moralnosti. 

Psihologije ne zanima presojanje, ali je neko vedênje dobro ali slabo, ampak raziskuje in 
ugotavlja, na osnovi katerih psiholoških procesov se posameznikov odnos, sodbe in vedênje 
do soljudi v procesu razvoja spreminjajo, kako doživlja svojo moralnost in kako lahko vplivamo 
na dinamiko moralnega razvoja (Zupančič, 1991: 17). Zanima jo torej moralni razvoj, ki ga 
lahko definiramo kot proces, v katerem posameznik osvoji (ponotranji) družbeno sprejete 
standarde o pravilnem oziroma napačnem ravnanju v družbi. Moralni razvoj najpogosteje 
pojmujemo kot enega od vidikov socializacije, ki v najširšem smislu predstavlja proces, v 
katerem se otroci naučijo prilagajanja kulturi, v kateri odraščajo (Thomas, 1992: 498). 

Lefrancois (1990) pravi, da se psihološko raziskovanje osredotoča na tri osnovne  komponente 
moralnosti: 

 emocionalno, npr. občutek krivde (psihoanaliza), 

 kognitivno, ki vsebuje prepoznavanje moralnih problemov, moralne sodbe in vrednote ter 
razumevanje pravil (Piaget, Kohlberg), 

 vedenjsko, to je ravnanje posameznika v situacijah, ki zahtevajo moralno odločanje 
(teorije socialnega učenja, Gilliganova). 

V življenjskih situacijah, ki od nas zahtevajo moralno presojanje in vedênje, so prisotne vse tri 
komponente. Od naših moralnih vrednot, socialne občutljivosti in kognitivne zrelosti je 
odvisno, kako bomo presodili določeno situacijo (kognitivna komponenta). Na osnovi te 
presoje potem ravnamo (vedênje, akcija), čeprav ne nujno vedno v skladu z osebnimi 
moralnimi standardi. V primeru, da ravnamo v skladu z lastnimi moralnimi standardi, to sproža 
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pozitivna čustva (samospoštovanje), v nasprotnem primeru pa doživljamo negativna čustva 
(občutki krivde). 

2. POJMOVANJE MORALNEGA RAZVOJA V RAZLIČNIH TEORIJAH 

2.1 PSIHOANALIZA 

Freud23 pravi, da je posameznik ob rojstvu amoralen. Edina komponenta osebnosti, ki je 
prisotna že ob rojstvu, je id, katerega osnovna funkcija je zadovoljevanje potreb. Kasneje se 
pojavi ego, ki skrbi za usklajevanje zahtev ida z realnostjo. O začetku razvoja moralnosti pa 
lahko govorimo šele v faličnem obdobju (od 3. do 5. leta), ko se izoblikuje superego, moralna 
komponenta osebnosti. Nastanek superega je povezan z razrešitvijo Ojdipovega kompleksa, to 
je identifikacijo z istospolnim staršem, ki prinaša tudi ponotranjenje njegovih moralnih 
standardov. Funkcija superega je, da v osebnosti deluje kot notranji in moralni »sodnik«, iz 
katerega izvirajo občutki krivde ob neupoštevanju moralnih pravil. Freudove razlage, da se pri 
deklicah zaradi drugačnega načina razrešitve Ojdipovega kompleksa razvije šibkejši superego, 
novejše raziskave o moralnem razvoju ne potrjujejo (Shaffer, 1989: 529). 

Erikson je v nasprotju s Freudom verjel, da otroci v starosti od treh do petih let (obdobju 
iniciativnosti nasproti občutkom sramu) ponotranjijo moralne standarde obeh staršev, ker si 
želijo njihovega odobravanja in se hočejo izogniti izgubi njune ljubezni. Po njegovi teoriji sta za 
razvoj moralnosti pomembna tako ego kot superego. Superego določa egu moralno 
sprejemljive standarde obnašanja, ego pa mora biti dovolj močan, da se upre težnjam ida 
(prav tam: 530). 

2.2 TEORIJE SOCIALNEGA UČENJA 

Po mnenju teoretikov socialnega učenja je moralno vedênje tisto, ki je socialno sprejemljivo. 
Tega vedênja se posameznik nauči zato, ker dobi nagrado  oz. se izogne kazni in občutkom 
krivde. Uči se ga bodisi z direktnim pogojevanjem (nagrajevanjem, kaznovanjem) ali z 
opazovanjem modelov. Teoretiki socialnega učenja menijo, da moralno vedênje posameznika 
ni konsistentno in da na moralno vedênje pomembno vpliva situacija: otroci npr. goljufajo v 
šoli (prepisujejo), ne pa pri tekmovalni igri z vrstniki (prav tam: 541 - 543). 

2.3 KOGNITIVNE TEORIJE 

Za te teorije je značilno, da proučujejo moralno razsojanje, to je odločanje in utemeljevanje 
posameznika o pravilnosti oziroma napačnosti dejanja. Njihovo izhodišče je, da je moralno 
razsojanje v veliki meri odvisno od kognitivnega razvoja posameznika. 

Piaget se je ukvarjal z upoštevanjem pravil pri igri. Na osnovi teh proučevanj je ugotovil, da se 
otrokovo razumevanje pravil razlikuje od upoštevanja teh istih pravil; kot kaže tabela spodaj je 
razumevanje praviloma korak višje kot ravnanje v praksi. 

 

 

 

                                                      
23

 Več o tem glej v Teorije v razvojni psihologiji (Batistič Zorec, 1999: 12 - 15). 
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Tabela 1: Piagetov opis razumevanja in upoštevanja pravil pri igri (Lefrancois, 1990: 439) 

STAROST RAZUMEVANJE PRAVIL UPOŠTEVANJE PRAVIL 

do 3. let Ne razume pravil Ne upošteva pravil 

do 8 let Pravila so nespremenljiva Krši in spreminja pravila 

do 11. let Razume socialno naravo 
(spremenljivost) pravil 

Se rigidno drži pravil 

po 12. letu Povsem razume pravila Je zmožen na osnovi skupnega dogovora 
spreminjati pravila 

Kohlberg, katerega teorijo bomo predstavili v nadaljevanju, je pri proučevanju moralnega 
razvoja izhajal iz Piagetove teorije kognitivnega razvoja in iz teorij socialnega učenja (Kroflič, 
1997: 45). Na osnovi svojih dognanj je postavil stadijsko teorijo moralnega razvoja. 

3. RAZVOJ MORALNOSTI 

Čeprav se razlage razvoja moralnosti med teorijami razlikujejo, pa se glede nekaterih bistvenih 
značilnosti moralnega razvoja, ki jih bomo opisali v nadaljevanju, precej ujemajo. 

Vse teorije se strinjajo, da je otrok prvo leto po rojstvu amoralen (brez moralnosti) in teži 
predvsem k zadovoljevanju svojih potreb. Prvih oblik socialnega vedênja, kot so nasmeh in 
druga odzivanja na ljudi še ne moremo povezovati z moralnostjo (Zupančič, 1991: 18). Kljub 
temu pa se že v tem obdobju oblikujejo osnove za nadaljnji moralni razvoj, saj je od 
emocionalnega odnosa do otroka in odzivanja na njegove potrebe s strani odraslih, ki zanj 
skrbijo, v veliki meri odvisno, kakšen bo kasnejši otrokov odnos do sveta (npr. Erikson: bazično 
zaupanje). 

O začetkih moralnega razvoja lahko govorimo v obdobju od prvega do tretjega leta. Pri otroku 
so še vedno v ospredju lastne potrebe (egocentrizem), vendar že upošteva tudi pravila in 
zahteve odraslih. Pravila pa upošteva zaradi lastne koristi, da bo ljubljen, pohvaljen in ne 
zaradi notranje potrebe. Če ugotovi, da lahko brez neprijetnih posledic svoje potrebe zadovolji 
na način, ki ni v skladu z normami odraslih, bo to tudi storil (prav tam: 19). 

Med tretjim in petim letom starosti že lahko govorimo o ponotranjenju moralnih norm (npr. 
psihoanaliza: superego), kar povzroča, da ima otrok občutek krivde, kadar krši moralna pravila 
in norme. Vendar je v tem obdobju vezan na konkretne izkušnje oziroma situacije, zato še ni 
zmožen posplošitve moralnih pravil. Uči se zlasti s posnemanjem odraslih in vrstnikov ter na 
osnovi lastnih izkušenj, predvsem s pomočjo nagrajevanja oziroma neodobravanja kot 
posledicami določenih vedênj. Možni vzroki za nespoštovanje družbenih pravil in norm so 
lahko v tem, da ne razume in pozna vseh vidikov situacije, da ni zmožen predvideti vseh 
posledic svojega vedênja, se vživeti v položaj in stališča drugih oseb in podobno.  Ob koncu 
predšolske dobe se je že zmožen odpovedati trenutni želji ali koristi na račun doseganja 
dolgoročnih ciljev. Začenja razumevati, da pri ravnanju ni pomembna le posledica, ampak tudi 
namen, lahko že razume tudi motive drugih in se zaveda, da so lahko drugačni od njegovih. 
Upoštevati začne tudi olajševalne okoliščine za neko vedênje (prav tam: 21). 



61 

 

V šolskem obdobju do adolescence otrok spoštuje norme in pričakovanja socialne skupine in 
avtoritet. Za otroke v tem obdobju je značilno, da pojmujejo pravila in zakone kot dane, 
nespremenljive in absolutne24. Razvoj abstraktnega mišljenja v adolescenci omogoča, da 
mladostnik posplošuje, si oblikuje in zagovarja bolj splošna moralna načela. 

4. KOHLBERGOVA TEORIJA MORALNEGA RAZVOJA  

4.1 IZHODIŠČA IN METODA 

Lawrence Kohlberg (1927 – 1987) je bil psiholog in profesor pedagogike, ki se je ukvarjal z 
moralnim razvojem in z razvojem osebnostne identitete. Glede razvoja moralnosti je menil, da 
se resnično moralne sodbe razvijejo postopoma z diferenciacijo od drugih vrst sodb. Po 
njegovem mnenju se moralne sodbe, ki izhajajo iz idealov posameznika,  razlikujejo od drugih 
sodb po tem, da so univerzalne in se nanašajo na vse situacije. Najvišji nivo moralnosti, ki ga 
razvijejo le nekateri posamezniki proti koncu adolescence, temelji na konceptu pravic 
posameznika, ki vključuje enakopravnost in recipročnost med ljudmi (Thomas, 1992). 

V svoji doktorski dizertaciji je proučeval moralno razsojanje dečkov od 10 do 16 let. Metoda, ki 
jo je pri raziskovanju uporabil, so zgodbe z moralno dilemo. Otroke in mladostnike je 
spraševal, kakšna razrešitev dileme je po njegovem mnenju najboljša in zakaj. Odgovore je 
nato razvrstil v tri nivoje oziroma šest stadijev moralnega razsojanja. Primer zgodbe z moralno 
dilemo in za vsak stadij tipični odgovori so predstavljeni v Prilogi 1. 

Pri razvrščanju odgovorov ni bila važna vsebina razmišljanja, niti posameznikova odločitev 
(npr. odgovor da ali ne), ampak način (miselna struktura) moralnega presojanja in 
utemeljevanja odgovorov (Shaffer, 1989;Horvat in Magajna, 1989). Pozneje je s sodelavci 
raziskoval isti problem tudi pri predstavnikih  različnih kultur in na osnovi svojega raziskovanja 
zaključil, da je zaporedje stadijev v vseh kulturah stalno (medkulturno neodvisno), vsebina 
utemeljitev in delež oseb25, ki dosežejo posamezni stadij, pa so različni med kulturami 
(Thomas, 1992). 

4.2 STADIJI V RAZVOJU MORALNOSTI26 

I. PREDMORALNI (PREDKONVENCIONALNI) NIVO: predšolski otroci 

V tem obdobju otroci upoštevajo socialna pravila zaradi tega, ker je to zanje koristno: so 
deležni odobravanja in ljubezni, so pohvaljeni ali nagrajeni, se izognejo kazni.  

1.stadij: orientacija k uboganju in izogibanju kazni 

Otroku na tej stopnji ni mar za interese drugih ljudi in še ni sposoben dojeti, da se ti lahko 
razlikujejo od njegovih. Menijo, da je pravilno tisto vedênje, ki je nagrajeno in napačno tisto, ki 

                                                      
24

 Če otroke v tej starosti vprašamo, ali lahko voznik, ki pelje v bolnišnico hudo ranjeno žrtev nesreče, prekorači 
dovoljeno hitrostno omejitev, bodo najpogosteje odgovorili, da ne, ker se zakonov ne sme kršiti. 

25
 Na to vpliva dominanta moralna stopnja družbe, ki pa jo posameznik lahko seveda preseže (Thomas, 1992: 

505) . V večini kultur sta dominanta 3. in 4. stadij moralnega razvoja (Shaffer, 1989: 537). 

26
 Povzeto po: Shaffer (1989), Lefrancois (1990), Thomas (1992), Kroflič (1997). 
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je kaznovano s strani avtoritet. Upoštevajo predvsem posledice vedênja, ne pa namena 
(intence) tistega, ki je nekaj storil27. 

2. stadij: instrumentalno - relativistična orientacija (naivni hedonizem) 

Za to stopnjo je značilno individualistično stališče, čeprav se otrok že zaveda, da imajo tudi 
drugi svoje potrebe. Otroci na tej stopnji moralnega razvoja upoštevajo pravila z namenom, da 
bi bili nagrajeni oziroma da bi zadovoljili svoje osebne potrebe. Menijo, da je pravilno tisto 
ravnanje, ki zadovoljuje lastne potrebe (koristoljubnost) in redkeje potrebe drugih. Za ta stadij 
je značilna recipročnost v smislu »ti meni, jaz tebi« (npr. »če si ti udaril mene, bom tudi jaz 
tebe«). Delno so otroci že sposobni upoštevati intence, prepričani so tudi  v nezmotljivost 
odraslih. Ne razumejo pa univerzalnosti in vzajemnosti moralnih načel. 

 II. KONVENCIONALNI (DOGOVORNI) NIVO: šolarji  

Predpogoj za ta stadij je otrokova sposobnost, da je zmožen stvari dojemati iz perspektive 
drugega (Piaget) oziroma prevzemati vloge. Posameznik na tej stopnji razvoja strmi k 
spoštovanju pravil predvsem zato, da bo deležen nagrade ali priznanja pomembnih odraslih in 
socialne skupine (družine, vrstnikov…), ki ji pripada.  

3. stadij: »priden otrok«: šolarji do 12., 13. leta      

Za to stopnjo je značilna usmerjenost k medsebojnemu ujemanju, to je vzajemnim 
medsebojnim pričakovanjem, odnosom in prilagajanju. Otrok te starosti že upošteva namen 
dejanja oziroma vedênja, rečejo npr. »ni mislil nič slabega«. Vendar je njegov kriterij, da je 
prav to, kar pomembnim odraslim ugaja oziroma odobravajo in slabo tisto, česar ne 
odobravajo.  

4. stadij: orientacija k redu, zakonom in avtoriteti: mladostniki po 13. letu 

Predpogoj za moralno razsojanje na tem stadiju je zmožnost abstraktnega mišljenja. Za ta 
stadij je značilno absolutno spoštovanje avtoritet, družbenih pravil, norm, zakonov. Bistveno 
je podrejanje zahtevam socialnega reda, o katerih smislu se posameznik še ne sprašuje ne 
glede na okoliščine.   

III. POSTKONVENCIONALNI (AVTONOMNI) STADIJ: nekateri odrasli 

Zadnja dva stadija po Kohlbergovih ugotovitvah dosežejo le nekateri odrasli, teh je po njegovi 
oceni približno 10 % in imajo pretežno višjo izobrazbo. Razvijejo lastne avtonomne etične 
principe, ki izhajajo iz univerzalnih etičnih načel, vendar so neodvisni od avtoritet in zakonov. 
Posameznik na tem stadiju je sposoben svobodnega, kritičnega in odgovornega moralnega 
razsojanja, ki spoštuje pravice drugega.  

5. stadij: socialni dogovor 

Posamezniki, ki dosežejo ta stadij, se zavedajo, da lahko pravila in zakone s socialnim 
dogovorom tudi spreminjamo (zavedanje fleksibilnosti pravil), pri čemer je potrebno 
demokratično dogovarjanje in upoštevanje individualnih pravic. V utemeljevanju odgovora na 
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 Otroku povemo naslednjo zgodbo. »Mojca je mamici pomagala brisati posodo, pri tem pa ji je po nesreči na tla 
padlo pet krožnikov. Urška je bila jezna, ker ji mamica ni hotela kupiti nove punčke. V besu je iz pulta vzela 
krožnik in ga vrgla na tla. Katera deklica je po tvojem mnenju naredila večji prekršek?« Otroci, ki še ne upoštevajo 
namena dejanja, ampak le njegove posledice, bodo odgovorili, da je bolj kriva Mojca, ker je razbila več krožnikov.  



63 

 

zgodbe z moralno dilemo poudarjajo relativnost vsake odločitve in splošno družbeno 
koristnost. 

6. stadij: univerzalni etični princip 

Pri utemeljitvah na tem stadiju je poudarjena odločitev po lastni moralni (za)vesti. V ospredju 
ni ne lastna korist, ne zakoni, ampak upoštevanje višjih, univerzalnih etičnih principov, ki 
zadevajo spoštovanje pravic in individualne integritete posameznika. Ko pride do konflikta 
med zakonom in lastnim načelom, posameznik upošteva lastno načelo. 

4.3 KAJ VPLIVA NA RAZVOJ MORALNOSTI 

Kohlberg je menil, da na razvoj moralnosti vplivajo (Thomas, 1992): 

 Raven kognitivnega razvoja (logičnega mišljenja) je pogoj za določeno raven moralnega 
razsojanja, kar pomeni, da je kognitivni razvoj lahko pred moralnim, medtem ko obratno 
ni mogoče. 

 Motivacija in volja: možno je, da posameznik razsoja na višjem nivoju, kot ga kaže v 
danem socialnem okolju, v katerem bi bilo izražanje takih stališč tvegano. 

 Prevzemanje socialnih vlog: prevzemanje socialnih vlog ali identifikacija z drugimi in 
empatija do njih posameznika usposobita, da postane socialno kompententen. Različna 
socialna okolja (kulture, socialni razredi, družinski vzgojni stili…)28 v različni meri 
spodbujajo prevzemanje vlog. 

 Struktura pravic v socialnih skupinah in institucijah: na razvoj moralnosti pozitivno 
vplivajo tiste skupine in institucije, ki otroka spodbujajo k odločanju in odgovornosti in v 
katerih je prisotna visoka raven upoštevanja principov enakopravnosti in recipročnosti.  

4.4 VREDNOST IN KRITIKE KOHLBERGOVE TEORIJE 

Kohlbergova teorija je najbolj poznana in pogosto navajanja razlaga moralnega razvoja, ki nudi 
tudi napotke za praktično ravnanje na področju moralne vzgoje.  

Precej kritik pa je bila deležna njegova metoda in sicer, da je razvrščanje odgovorov v stadije 
razvoja subjektivno in da ni postavil jasnih kriterijev za ločevanje med formo in vsebino 
utemeljitev. Vprašanje je tudi, koliko vpliva narava dileme, oziroma ali posamezniki res 
dosežejo isti stadij moralnega razsojanja pri reševanju različnih moralnih problemov.29 
Najpogosteje izražena kritika Kohlbergove teorije pa je, da je proučeval le moralno razsojanje 
v hipotetičnih situacijah, ki se pogosto ne ujema z vedênjem posameznika (ne/moralnim 
ravnanjem) v realnih življenjskih situacijah. Očitajo mu tudi pretirano poudarjanje 
kognitivnega razvoja pri moralnem odločanju in zanemarjanje osebnostnih lastnosti, čustev 
ter medosebnih odnosov med vpletenimi v moralni problem (Thomas, 1992). E. Singer (1999) 
pravi, da njegov kognitivni model, ki daje prednost racionalnosti, ne more teoretizirati odnosa 
med razumom in čustvi, razen tako, da so emocije podrejene čustvom. Meni, da so moralne 
dileme, ki jih je postavil poskusnim osebam, izjemne, nedomače in daleč od situacij, s katerimi 
se največkrat srečujemo v realnem življenju.  
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 Kohlberg se ni strinjal z mnenjem, da je ljubeča atmosfera v družini edina pomembna za razvoj moralnosti. Je 
sicer pomembna, vendar na moralni razvoj bolj vplivajo možnosti za sprejemanje vlog v socialnih skupinah. 

29
 Naše ugotovitve iz vaj in diplomske naloge (Antončič, 2003) kažejo, da ni tako! 
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Nekatere raziskave Kohlberga in drugih raziskovalcev so pokazale, da pri zgodbah z moralno 
dilemo ženske dosežejo v povprečju nižje stopnje moralnega razvoja kot moški. To  je 
spodbudilo C. Gilligan (nav. po Shaffer, 1989: 452) k raziskovanju moralnega razvoja pri 
ženskah. Opozorila je,  da pogosta ženska rezerviranost do kraje v primeru Heinzove zgodbe 
izvira iz njihovega upoštevanja konteksta, kot je npr. vprašanje, kaj se bo zgodilo z ženo, če 
Heinza zaprejo. V nasprotju s Kohlbergom je C. Gilligan pri svojem raziskovanju uporabila 
metodo raziskovanja moralnosti v resnični življenjski situaciji. Najprej je mladostnice in 
mladostnike soočila z za to obdobje aktualno dilemo o seksualnem vedênju, nato pa je v 
dejanski situaciji proučevala odločanje žensk o prekinitvi nosečnosti. Prišla je do ugotovitve, 
da se moralnost žensk razlikuje od moralnosti moških. Moški bolj poudarjajo upoštevanje 
zakonov in pravil, ženske pa so bolj socialno odgovorne, zanimajo jih socialni odnosi in 
socialne posledice vedênj, bolj izražajo sočutje in empatijo, zato se v realnih življenjskih 
situacijah na splošno bolj zrelo moralno odločajo kot pri reševanju hipotetičnih moralnih 
dilem. Zaključila je, da zaradi tradicionalnih razlik med moškimi in ženskami, lahko govorimo o 
dveh različnih moralnostih, ki pa sta po njenem mestu komplementarni; ne strinja se torej, da 
je moška moralnost na višjem nivoju od ženske. 

E. Singer (1999) opozarja tudi na problem medkulturnih primerjav z metodološkimi postopki, 
ki jih konstruirajo raziskovalci ene, praviloma seveda zahodne kulture. Pri Kohlbergovi teoriji 
kot tudi v drugih takih primerih (npr. Piagetova teorija) rezultati praviloma pokažejo, da so 
predstavniki drugih kultur na nižji razvojni ravni. 

5. MORALNI RAZVOJ IN VZGOJA 

Kohlberg je iz Piagetove teorije prevzel tudi princip ekvilibriuma oziroma uravnoteženja. Ko 
otrok doseže določeno kognitivno zrelost in ima ustrezne izkušnje s prevzemanjem vlog v 
socialnih skupinah, ga lahko spodbudimo v razvoju moralnosti s tem, da ga soočimo s 
problemi, ki vsebujejo moralne konflikte. V skladu s tem ni naloga moralne vzgoje, da otrokom 
na besedni ravni posreduje (»vceplja«) moralne vrednote kulture, ampak da jih spodbuja v 
reševanju moralnih problemov in njihovemu argumentiranju ob soočanju z mnenji drugih. 
Razlike in nasprotja v argumentih med člani socialne skupine povzročajo, da se pri 
posameznikih, ki so dovolj blizu naslednjemu stadiju v razvoju moralnosti, pojavi neravnotežje, 
ki postopoma privede do višjega stadija v razvoju moralnosti, torej  k bolj kompleksnemu in 
kompetentnemu moralnemu razsojanju (Thomas, 1992). V vzgojni praksi je neproduktivno 
tudi pretirano uveljavljanje zunanjih avtoritet, ki v prvih obdobjih sicer pomagajo otroku 
preseči egoistična moralna stališča, vendar kasneje ovirajo ponotranjenje moralnih pravil in 
uporabo lastnega refleksivnega razmišljanja, ki je pogoj za razvoj postkonvencionalne 
moralnosti (Kroflič, 1997: 50). Končni cilj moralne vzgoje pa ni le naučiti se z razumom reševati 
moralne dileme, temveč doseči tudi njihovo upoštevanje v realnem življenju. 

Kohlberg je poskušal uvesti svoja načela tudi v prakso; v alternativni šoli30 z demokratičnim 
vodenjem, naj bi učenci in učitelji presegali tradicionalno avtoritarno prakso in se naučili 
delitve odgovornosti in odločanja v nenehnem procesu medsebojnega dogovarjanja.  

V zvezi z moralno vzgojo v vrtcih moramo omeniti, da je nekaj let nazaj pri nas potekal 
enoletni razvojni projekt, katerega namen je bilo oblikovanje sodobnega modela moralne 
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 Več o tem glej v Kroflič (1997: 52 - 54). 
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vzgoje. Projekt je potekal v Vrtcih Nova Gorica, njegov strokovni nosilec dr. Robi Kroflič pa je 
teoretična izhodišča in rezultate objavil v knjigi Med poslušnostjo in odgovornostjo (1997). 
Avtor zagovarja razvojno – procesni model moralne vzgoje, pri čemer meni, da je Kohlberg 
eden prvih mislecev, ki so začeli z uvajanjem tega pristopa (prav tam: 45). 

V zadnjih tekstih se Kroflič (2010) zavzema za t.i. metodiko induktivnega pristopa, ki se 
naslanja na koncept L. Hoffman ter katerega Kroflič nadgrajuje z vrsto drugih sodobnih teorij 
in konceptov.31  L. Hoffman izhaja iz prevladujoče klasifikacije vzgojnih stilov (avtoritarni, 
avtoritativni in permisivni), pri čemer je že v 60-ih letih ugotavljala, da je klasični avtoritarni tip 
vzgoje v ameriških družinah zelo redek, pojavljajo pa se novi vzgojni stili: čustveno 
pogojevanje in induktivni pristop. Kroflič (prav tam: 34) nove vzgojne stile ponazori s 
primerom (etnografski zapis) iz vrtčevske prakse: Matic in Matija se igrata z lego kockami. 
Matija sestavlja ladjo, Matic letalo. Matiji pri delu zmanjka kock, zato Maticu razdre letalo. 
Nastane prepir in jok in Matic poišče pomoč pri vzgojiteljici. Možne reakcije vzgojiteljice so: 

- avtoritativno-asertivni pristop: odrasli omejujejo ali sankcionirajo otrokovo neprimerno 
ravnanje tako, da se sklicujejo na lastno avtoriteto in/ali družbene norme. Reakcija 
vzgojiteljice: »Matija, saj veš, da pri nas velja pravilo, da drug drugemu ne jemljemo igrač.« 

- čustveno pogojevanje: zanj je značilno odtegovanje čustvene naklonjenosti, ki je ena od 
najbolj razširjenih (prikritih) oblik discipliniranja v permisivnih vzgojnih pristopih. Reakcija 
vzgojiteljice: »Matija, s svojim obnašanjem si me zelo razžalostil.« 

- induktivni pristop: zanj je značilno, da vzgojitelji osvetlijo perspektivo drugega, izpostavijo 
njegov distres in jasno pokažejo, da je otrokovo ravnanje povzročilo distres drugega 
otroka. Reakcija vzgojiteljice: »Matija, poglej, kako si prizadel Matica.« Tako ravnanje 
spodbuja občutenje empatične krivde in s tem razvoj prosocialnih čustev in moralnega 
razvoja, otroku pa daje tudi možnost, da popravi krivico, ki jo je prizadejal drugemu. 

Več o moralni vzgoji pa boste izvedeli pri predmetu predšolska pedagogika. 
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Priloga 1: ODGOVORI NA KOHLBERGOVO ZGODBO Z MORALNO DILEMO32 

STADIJ: orientacija k uboganju, izogibanje kazni 

DA Saj je hotel plačati. Ukradel ne bo nič drugega oz. povzročil škode. 
Zdravilo je vredno le 200 $, ne 2000 $. 

NE Ne sme se krasti. Zdravilo veliko stane, zato bi bila kraja velik prestopek. 

STADIJ: instrumentalno - relativistična orientacija 

DA Heinz ne dela nič hudega lekarnarju, plača mu lahko kasneje. Če ne želi 
izgubiti žene, mora krasti. 

NE Lekarnar ne dela nič narobe, le zaslužiti hoče, to pa je normalno za vsak 
posel. 

STADIJ: medsebojna usklajenost  

DA Krasti ni lepo, toda gre za izjemno situacijo. Ker Heinz ljubi ženo, ga ne 
moremo kriviti za krajo - naredi, kar mora dober soprog narediti. 

NE Če Heinz ne ukrade zdravila, ga ne moremo obtožiti, saj je vse poskušal, 
da reši ženo. lekarnar je tisti, ki je sebičen in brezsrčen. 

STADIJ: orientacija k redu in zakonom   

DA Mora rešiti ženo, vendar mora lekarnarju pozneje vrniti denar in sprejeti 
kazen. 

NE Normalno je, da hoče rešiti ženo, vendar se krasti ne sme. Zakone je 
potrebno upoštevati ne glede na situacijo in čustva. 

STADIJ: socialni dogovor 

DA Preden zaključimo, da je kraja protizakonita, moramo proučiti situacijo. 
Čeprav to ni legalno, je razumljivo, da bi v taki situaciji vsak ukradel 
zdravilo. 

NE Ne moremo reči, da bi bilo narobe ukrasti zdravilo v taki situaciji. Vendar 
situacija ne more biti razlog, da je kraja upravičena. 

STADIJ: univerzalni etični princip 

DA Pri izbiranju med kršitvijo zakona in rešitvijo človeškega življenja, je 
slednje višji princip, zatorej je kraja v tem primeru moralno upravičena. 

NE Zaradi velikega števila rakavih obolenj in pomanjkanja zdravil, teh ni 
dovolj za vse, ki jih potrebujejo. Heinz ne sme ravnati le v skladu s čustvi 
ali zakoni, ampak se mora odločiti glede na lastno presojo, kaj je bolj 
moralno. 
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 Primer moralne dileme  je predstavljen v  navodilih za 5. vajo: Moralni razvoj. Povzeto po: Shaffer (1989: 534, 
536, 537). 
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PRIKRITI KURIKULUM V VRTCU 

1. OPREDELITEV POJMOV: PROGRAM, KURIKULUM  

Program v pomenu vzgojni program v vrtcu ali učni program oz. učni načrt predmetov v šolah: 

 je formalni, zapisani del kurikuluma (npr. Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih 
otrok, 1985); 

 tradicionalno so progami v tem pomenu osredotočeni na znanja (vsebine) ter na 
konkretne (operativne) cilje (smotre), ki naj bi jih vzgojiteljica oz. učiteljica dosegla pri vseh 
otrocih;  

 poudarja vzgojo in izobraževanje kot namerno (načrtovano) dejavnost oz. vplivanje, ki vodi 
k vnaprej določenemu cilju (znanju, osebnostnim lastnostim ...), prezre pa nenačrtovane, 
slučajne okoliščine in kontekst, v katerem se vzgoja odvija. Kljub deklarirani individualizaciji 
zanemarja individualne razlike med otroki; 

 se bolj osredotoča na produkt oz. rezultate (kaj doseči s poučevanjem) kot na proces (kako 
ravnati, da bomo dosegli zaželene cilje), 

 v ospredju je načrtovanje dejavnosti, po izvedbi pa preverjanje realizacije, ne pa evalvacija. 

V kurikularni prenovi v 90-ih letih prejšnjega stoletja je prišlo do odločitve, da dosedanje (učne 
oz. vzgojne) programe nadomestimo s kurikuli. »Pojem kurikulum je v vrtcu vpeljan zato, ker 
je širši in celovitejši od pojma program in s seboj nosi tudi premik od tradicionalnega poudarka 
na vsebinah oz. snovi k poudarku na sam proces (podčrtali avtorici) predšolske vzgoje, na 
celoto interakcij in izkušenj, iz katerih se otrok v vrtcu uči.« (Kurikulum za vrtce, 1999: 7) 

Pojem program je po kurikularni prenovi ostal v uporabi, vendar ima drugačen (omejen) 
pomen. V Zasnovi javnih vrtcev (1995) in Zakonu o vrtcih (1996) ločimo programe glede na 
trajanje (dnevni, poldnevni, krajši) in ciljno skupino (npr. otroke z motnjo v razvoju, 
nadarjene). V vrtcih uporabljajo pojem program tudi v naslednjih pomenih: (letni) program 
vrtca, program praznovanj, program sodelovanja s starši ...  

Beseda kurikulum (lat. curriculum) pomeni »tek« pa tudi »kroženje« oz. »obtok«( Bradač, 
1980). Dokaj razširjen pomen izpeljanke te besede je tujka »curriculum vitae«, ki pomeni 
»potek življenja«, kratek življenjepis avtorja (Verbinc, 1970). Kot razlaga K. Bregar Golobič 
(2004), ima beseda kurikulum zelo kompleksen pomen, zato je ne kaže na silo prevajati v bolj 
domač izraz; nenazadnje so se tudi v anglo-ameriškem prostoru odločili za to - latinsko - 
različico. 

2. VRSTE KURIKULOV 

Pomembno je, da se zavedamo, da obstajajo različne vrste kurikulov in da pri uporabi tega 
pojma jasno povemo oz. zapišemo, kaj mislimo. Naše in tuje (npr. Blaise in Nuttall, 2011) 
izkušnje namreč kažejo, da študenti in strokovni delavci vrtcev pogosto uporabijo besedo 
kurikulum v pomenu formalnega kurikula (pri nas Kurikula za vrtce , 1999), ne da bi, če iz 
konteksta to ni razvidno, pojasnili, kaj imajo v mislih.  
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Vrste kurikula (Miljak, 1993; Kurikularna prenova - gradivo 1, 1995; Kroflič 1997; Blaise in 
Nuttall, 2011): 

 formalni (uradni, predpisani) 33 kurikulum (npr. Kurikulum za vrtce, 1999). Narejen je na 
ravni lokalne oz. regionalne enote, države (= nacionalni) ali posebnega pedagoškega 
koncepta. Je uradna osnova za  

 načrtovani (zapisani, nameravani) 34 kurikulum vzgojiteljice oz. oddelka, ki se nanaša na to, 
kaj vzgojiteljica želi, da otroci izkusijo, se naučijo … Odvisen je od tega, kako vzgojiteljica 
razume (interpretira) uradni oz. formalni kurikulum; 

 izvedeni kurikulum35 se lahko razlikuje od načrtovanega, zajema pa to, kar vzgojiteljica 
dejansko zagotavlja; 

 prikriti kurikulum,36 ki se nanaša na nezapisana, nenačrtovana in nenamerna ravnanja 
vzgojiteljic ali učiteljic pogojena z implicitnimi zahtevami institucije oz. družbe ter z 
njihovimi subjektivnimi teorijami;  

 nulti kurikulum37 se nanaša na tisto, kar vzgojiteljice ne želijo, da bi se otroci naučili oz. 
teme, ki se jih zaradi različnih razlogov izogibajo (npr. seksualnost, smrt, 
multikulturalnost); 

 dejanski (realni, izvedbeni…)38 kurikulum zajema izvedeni kurikulum in nenačrtovano 
dogajanje (vključno s prikritim in nultim kurikulom) v skupini. Kar otroci dejansko izkusijo: 
celota izkušenj in interakcij, iz katerih se otrok uči.39 

3. KAJ JE PRIKRITI KURIKULUM 

E. Bahovec in Kodelja (1996: 44) pravita, da gre kljub različnim razlagam pri prikritem oziroma 
nenapisanem kurikulu za vse, česar se otrok nauči v vrtcu ali šoli in ni načrtovano ali 
nameravano. Opozarjata tudi, da razlike med eksplicitnim (napisanim) kurikulom in prikritim 
kurikulom ne smemo zamenjevati z razliko med formalnim, uradno potrjenim in dejanskim 
oziroma realnim kurikulom.  

                                                      
33

 Angl.: curriculum framework. 

34
 Angl.: intended curriculum. 

35
 Angl.: enacted curriculum. 

36
 Angl.: hidden curriculum. 

37
 Angl.: null curriculum. 

38
 Angl.: lived curriculum. 

39
 Navajamo dva primera definicij, ki se nanašata na dejanski kurikulum. M. O'Hagan in M. Smith (1993: 63) 

pravita, da kurikulum v vrtcu vključuje vse dejavnost, interakcije in izkušnje, iz katerih se otrok uči, in zajema 
celoto nege, vzgoje in dejavnikov okolja, ki jih je otrok v vrtcu dnevno deležen. D. Selleck in S. Griffin (1996: 154) 
pravita: »Kurikulum vsebuje vse aktivnosti in izkušnje, ki jih zagotavljajo vzgojiteljice; aktivnosti, ki si jih izmislijo 
otroci sami; verbalno in neverbalno komunikacijo otrok in odraslih; vse, kar otroci vidijo, slišijo, okusijo, vonjajo 
in česar se dotaknejo. V tem smislu kurikulum zajema načrtovane in nenačrtovane dejavnosti in je lahko osnovan 
na določenih teorijah o učenju otrok, opazovanju ali idejah pedagoškega kolektiva.« V Kurikulu za vrtce (1999) je 
v tem pomenu uporabljen pojem izvedbeni kurikulum, ki pomeni izpeljavo na nacionalni ravni določenega 
kurikula v prakso. 
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M. O'Hagan  in M. Smith (1993) pravita, da se termin prikriti kurikulum nanaša na tiste vidike 
kurikula, iz katerih se otroci lahko naučijo vedênj ter osvojijo stališča, vrednote in stereotipe, 
ki na splošno niso sprejeti kot zaželeni oziroma pozitivni. Prikriti kurikulum je povezan s 
posrednimi sporočili, ki jih otroci dobijo o sebi in drugih, s tem, kako odrasli vidimo in sodimo 
otroke ter z našimi stališči in predsodki, ki se, pogosto povsem nezavedno, zrcalijo v ravnanju z 
otroki. Avtorici kot primere navajata zlasti stereotipe in predsodke, ki se v ravnanju kažejo kot 
dajanje prednosti večinski kulturi in jeziku (neupoštevanje multikulturalnosti), in primere 
seksističnega ravnanja v vzgoji. Pogosto taki primeri niso le stereotipi in predsodki vzgojiteljev, 
ampak tudi vrtca in širša družbe in jih lahko najdemo tudi v vzgojnih materialih in knjigah za 
otroke.  

Navedena opredelitev prikritega kurikula je ozka v primerjavi z opredelitvami nekaterih drugih 
strokovnjakov, saj spregleda, da prikriti kurikulum proizvaja družba in ne posameznik. Prikriti 
kurikulum deluje tako, da se na osnovi skupnih institucionalnih danosti izoblikujejo določeni 
stereotipni načini vedênja, ki se vtisnejo v osebnostno strukturo posameznikov in posameznic. 
Prikriti kurikulum institucije je povezan z družbeno strukturo oziroma kulturnimi vzorci in 
pravili v dani družbi, »sestoji se iz simbolnega okvira socialnega reda« (Gerbner, 1974, nav. po 
Ule, 1988: 115). 

Apple (1992: 8) pravi: »Kar velja v naših izobraževalnih institucijah za legitimno znanje, je bilo 
vedno tesno povezano tako s skupinami, ki imajo ekonomsko, politično in kulturno oblast, kot 
tudi z boji, da bi te oblastne odnose spremenili. Posledice razredno, spolno in rasno 
stratificiranega znanja ter kulturno ideoloških postopkov, ki ga obkrožajo, so več kot vidne v 
mnogih državah: vendar pa so v vsakodnevnem življenju prikrite.« V tekstu Kaj šole učijo (King 
in Apple, 1992), avtorja pravita, da šole učijo prikriti kurikulum, ki se zdi edino primeren za 
vzdrževanje ideološke hegemonije najmočnejših razredov v družbi. Ideološka in družbena 
stabilnost namreč temeljita na ponotranjenju načel in pravil zdravega razuma, ki obvladujejo 
obstoječi družbeni red (prav tam: 43).  

K. Špoljar (1993: 14) v opredelitvi prikritega kurikula poudarja nenamerne, a učinkovite 
institucionalne dejavnike, kot npr. opremljenost ustanov, organizacija prostora, število otrok 
v skupini itd., ki bistveno določajo vzgojno-izobraževalni proces, vlogo otroka v njem, vplivajo 
pa tudi na interakcije med vzgojitelji in otroki. Ti vidiki se v klasičnih programih popolnoma 
ignorirajo, čeprav vsi skupaj tvorijo učinkovitejši program (kurikulum) od uradno 
predpisanega.  

E. Bahovec in Kodelja (1996: 11) prav tako opozarjata, da prikriti kurikulum »ne zadeva zgolj 
bolj ali manj ideološko obarvanih vsebin in učnih predmetnikov, ampak tudi, včasih celo 
predvsem, organizacijo vsakdanjega življenja in način komunikacije v vrtcu … Sem sodi vse, 
kar je v vrtcu samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in 
urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj.« 
Vse to predstavlja skupek vsakdanjih navad, ki so lahko potrebne ali koristne, lahko pa se v 
njih skriva tudi presežek, ki ovira spremembe in uveljavljanje pravic otrok. Otroci te navade 
prevzamejo zelo hitro, pri čemer prve izkušnje z institucionalno vzgojo odločilno vplivajo tudi 
na vsa nadaljnja leta šolanja.  
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4. ODKRITJE PRIKRITEGA KURIKULA - EPISTEMOLOŠKI PROJEKT 

Kot piše K. Bregar Golobič (2004), je najditelj prikritega kurikula P. W. Jackson,40 ki je, nekoliko 
naveličan klasičnega empiričnega raziskovanja in pod vplivom socialnih antropologov začel 
opazovati šolske razrede kot antropolog. Dogajanje v učilnicah je opazoval, kot da bi bile 
oddaljene kulture: brez ideje, kaj bo opazoval, je le sedel in gledal, kaj se dogaja in pri tem 
pazil, da ni »kvaril kulture« (kakorkoli posegal v dogajanje). Namesto na vsebino oz. to, kar 
navadno preučujejo raziskovalci, se je osredotočil predvsem na fizične dogodke, npr. na število 
stikov učitelj – učenec, na čas, ki ga učitelj prebije v nekem delu sobe itd. Pri tem se je veliko 
pogovarjal z učitelji, učenci in starši pa tudi  sam s sabo, ko je brskal po spominih iz lastnega 
otroštva (prav tam).  Kot pravi K. Bregar Golobič (prav tam: 22) je za ta način raziskovanja 
bistveno, da se je raziskovalec postavil za ogrado vseh svojih dotedanjih znanj, konceptov in 
prepričanj, raziskovalno metodo pa je izumljal sproti. Naredil je prelom oz. korak tja, od koder 
je lahko zagledal stvari drugače, si začel postavljati drugačna vprašanja o tem, kaj se zares 
dogaja v vrtcih in šolah. Pozoren je postal na najbolj utečeni, ritualiziran in rutiniran del 
pedagoške situacije, ki ga v vrtcih in šolah tiho privzemajo tako strokovni delavci kot otroci. 
Tiho prevzemanje pa pomeni, da ga posamezniki ne doživljajo (le) kot zunanjo nujnost, ki se ji 
je »pač treba« podrediti, temveč nasprotno – kot nekaj najbolj subjektivnega, notranjega, 
naravnega in zato nevprašljivega in neproblematičnega (prav tam: 31). 

Vsakodnevno ponavljanje prav določenih praks, ritualov, navad … je tisto, po čemer so si vse 
šolske učilnice in vrtčevske igralnice podobne, je skupna značilnost institucij, ki drži pokonci 
institucijo kot institucijo (prav tam: 24). Otroci pa se spopadejo z dejstvi institucionalnega 
življenja tako, da čim bolj zgodaj41 razvijejo strategije prilagajanja. Po mnenju različnih 
raziskovalcev so bistvene socializacijske sestavine, ki jih uči prikriti kurikulum ubogljivost, 
marljivost, pridnost, poslušnost, pasivnost, vdanost v usodo, podrejanje … (prav tam: 26). 

Po avtoričinem mnenju (prav tam: 18) prikriti kurikulum v prvi vrsti zadeva vprašanje 
spozna(va)nja, interpretacije, ne pa vprašanje odgovorov na praktične probleme v vsakdanjem 
življenju vrtcev in šol. Potemtakem gre za epistemološki42 projekt, katerega temeljna 
značilnost je vztrajati pri neki osnovni napetosti v pomenu, interpretaciji, teoriji …, pri 
napetosti in dvoumnostih. V tem smislu je kritičen koncept, o katerem je pomembno, da 
odgovorita »teorija« in »praksa« skupaj (prav tam: 20). 

5. ŠTUDIJA APPLA IN N. KING 

N. King in Apple (1992) sta analizirala delo v enem oddelku vrtca v državni šoli. Ugotavljata, da 
bo ideološko zasičenje nedvomno bolj učinkovito, če pride do njega zgodaj v življenju, 
pravzaprav od prvega dne v vrtcu. Po mnenju avtorice in avtorja vrtec zavzema ključno mesto, 
v katerem postanejo učenci kompetentni za pravila, norme, vrednote, ki so potrebne za 
delovanje znotraj obstoječega institucionalnega življenja. Otroci se v stalni interakciji z 
institucionalnimi pričakovanji predvsem učijo vloge učenca. Pravita (prav tam: 53): »Pomeni 

                                                      
40

 Pojem je vpeljal že davnega leta 1968 v svojem delu Life in the classroom (nav. po Bregar Golobič 2004). 

41
 Kot ugotavljata N. King in Apple (1992) - več o tem bo v naslednjem poglavju, otroci prevzamejo tipične vloge 

učencev že v vrtcu. 

42
 Epistemologija je v filozofiji znanost o človekovem spozna(va)nju, pri Francozih filozofija znanosti (Verbinc, 

1970). 
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predmetov in dogodkov postanejo otrokom jasni, ko sodelujejo v družbenem okolju. Uporaba 
(igralnih in učnih) pripomočkov, narava avtoritete, kakovost osebnih odnosov, spontane 
pripombe kot tudi drugi vidiki dnevnega življenja v razredu, vse to prispeva k rastoči otrokovi 
zavesti o njegovi ali njeni vlogi v razredu in k njegovem ali njenem razumevanju družbenega 
okolja.« Kot pravi E. Bahovec (1992), vrtec in šola nista le prenašalca znanja, temveč tudi in 
predvsem mesto izvajanja oblasti. 

N. King in Apple (1992) sta s pomočjo neposrednih opazovanj in razgovorov v enem od 
predšolskih oddelkov v okviru državne šole ugotavljala, kaj od tega, kar vrtec oziroma šola uči, 
je najpomembnejše. Kot v večini primerov, je bila na začetku šolanja jasna prioriteta 
socializacija otrok, ki vključuje učenje norm in definicij družbene interakcije. Posredovanje 
pomenov predmetov in dogodkov v vrtčevski skupini, ki se ustvarjajo v družbeni interakciji, 
pomeni kritično obdobje v socializaciji otrok (prav tam: 53). Štiri najpomembnejše veščine, ki 
naj bi se jih otroci po pričakovanju vzgojiteljice naučili, so bile: deliti, poslušati, pospravljati in 
slediti razredni rutini. Vzgojiteljica je otrokom dopovedovala, da so dobri otroci v vrtcu tihi in 
pripravljeni na sodelovanje. Otroci niso bili udeleženi pri organizaciji aktivnosti in 
pripomočkov, temveč so se jim morali prilagoditi. Hitro so se morali naučiti zadržanosti, npr. 
da ne smeš vzeti privlačne igrače, če ti vzgojiteljica tega ne dovoli. »Otroci so bili razmeroma 
nemočni pri vplivanju na tok dnevnih dogodkov in ubogljivost je bila bolj cenjena kot 
bistroumnost.« (prav tam: 58). 

Apple in N. King (prav tam: 56) pravita, da so se otroci že v nekaj tednih naučili ločevati 'delo' 
in 'igro'. Tudi predmeti (igrače in vzgojni pripomočki) so pri otrocih kmalu dobili svoj pomen 
glede na navedeno delitev: nekateri so bili namenjeni za 'delo', drugi za 'igro'. 'Delo' je 
vključevalo vse aktivnosti, ki jih je vodila vzgojiteljica, so bile obvezne, so jih morali vsi otroci 
početi ob istem času z enakimi pripomočki in so bile usmerjene k istemu cilju. Avtorja pravita, 
da je 'delo' pomenilo »početi nekaj, kar se nekomu reče, naj stori, ne glede na naravo 
določene aktivnosti«. Tako so k 'delu' sodile vse naslednje aktivnosti: barvanje, risanje, 
poslušanje pravljic, gledanje filmov, petje in pospravljanje. 'Igralne aktivnosti' pa je 
vzgojiteljica dovoljevala le, če je čas to dopuščal in če so otroci končali svoje delovne 
obveznosti. Z 'delom' so povezani tudi izdelki otrok. Vzgojiteljica je zahtevala podobne ali 
enake izdelke oziroma spretnosti, razstavljeni pa so bili samo tisti izdelki, ki so bili skoraj 
identični izdelku, ki ga je naredila vzgojiteljica za demonstracijo. Kriterij pri sprejemanju 
izdelka ni bil kakovost dela, temveč to, da je otrok zanj porabil dovolj časa. »Nagrajena je bila 
marljivost, vztrajnost, ubogljivost in udeležba. To so značilnosti otrok, ne njihovega dela«, 
pravita avtorja (prav tam: 58). Vsebina je bila razmeroma manj pomembna kot 'izkušnja biti 
delavec'. 

Vzgojiteljica je svoj način dela utemeljevala s pripravo otrok na osnovno šolo in odraslost. 
Avtorja opozarjata, da moramo paziti, da vzgojiteljic, ki ravnajo na opisan način, nimamo za 
nezadostno usposobljene, neuspešne ali neskrbne in poudarjata, da je opazovana vzgojiteljica 
pri upravi, sodelavcih in starših veljala za kompetentno. Menita, da je treba vzgojiteljeve 
aktivnosti razumeti ne le kot  vzorce družbene interakcije, ki prevladuje v učilnicah, ampak kot 
širši vzorec družbenih in ekonomskih razmerij v družbeni strukturi, katerih del sta ona ali on in 
šola. 



72 

 

6. PRIKRITI KURIKULUM V NAŠIH VRTCIH 

Kurikulum za vrtce (1999: 20) za razliko od starega vzgojnega programa (Vzgojni program za 
vzgojo in varstvo otrok, 1979) upošteva tudi prikriti kurikulum: »Demokratizacija kurikula v 
vrtcu, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, pomeni tudi sistematično rahljanje in 
odstranjevanje ovir, povezanih s prikritim kurikulom, ki jih je treba iskati ne le v vsebinah in 
dejavnostih, temveč tudi v drugih elementih kurikula.« 

K. Bregar Golobič (2004: 16) pravi, da »približati se pojmu prikritega kurikula pomeni oddaljiti 
se od nekaterih utečenih, navajenih miselnih predstav, prebiti nek utečen, spontan, 'naraven' 
miselni tok …«. Avtorica (prav tam: 28) poudarja, da ga ne gre razumeti v pomenu nečesa 
nujno negativnega in vrednega spremembe, ampak bolj kot prezrto, protislovno in prav zato 
še posebej premisleka vredno. Za študenta ali strokovnega delavca v vrtcu se nam zdi odličen 
njen nasvet, da naj s kritičnim premislekom ne začnemo tam, kjer (že) dvomimo, temveč 
nasprotno tam, kjer smo najbolj prepričani in je naša gotovost največja (prav tam: 32). 

Poskušajmo navesti področja, na katerih se najbolj kaže prikriti kurikulum in kjer je še posebej 
pomembna (samo)refleksija, če ga želimo rahljati, kot nam narekuje nacionalni kurikulum. 

1. Organizacija vsakdanjega življenja (prostora in časa): 

 oprema in organizacija prostora: kako je razporejeno pohištvo (nadzor oz. možnost umika 
v intimnost) in ali je premično, red in pospravljanje;  

 dnevni red in sledenje skupinski rutini: spanje, hranjenje, toaletne navade, prehodne 
dejavnosti, prekinjanje igre in čakanje (npr. vrste); 

 možnosti izbire dejavnosti, materialov in soigralcev. 

2. Komunikacija in načini discipliniranja otrok:  

 kako odrasli vidimo in sodimo otroke: stališča in predsodki, kot npr. dajanje prednosti 
večinski kulturi, spolni stereotipi; 

 načini discipliniranja otrok: nagrajevanje, kaznovanje, moraliziranje (npr. ravnanja v 
primerih agresivnega vedenja), podkupovanje otrok (npr. sladkarija za sodelovanje pri 
pospravljanju), rutinsko hvaljenje, konkretne informacije o pričakovanem vedênju in drugi 
načini spodbujanja prosocialnega vedênja. 

3. Institucionalni dejavnikih, na katere vzgojiteljica le malo vpliva: 

- normativi o številu otrok v skupini in otrok na odraslega ter opremi vrtca (določa državna 
zakonodaja); 

- lokalni pogoji, npr. struktura otrok, finančne in materialne možnosti …;  

- vodenje: sestava skupin (starostno homogene skupine – sholarizacija), možnostih 
odločanja (avtonomije vzgojiteljic, npr. izbira sodelavke, opreme in materialov, iniciative 
glede vzgojnega dela), timsko delo in vzdušje v kolektivu …  

Prikriti kurikulum vsebuje sporočila - s strani okolja (institucije), odraslih ali vzgojnih 
materialov - ki jih dobijo otroci:  

 pomen in uporaba (igralnih ter učnih) pripomočkov,   

 pomen dogodkov,  
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 sporočila o sebi in drugih: pričakovanja (kaj je prav in kaj narobe), kako te drugi vidijo in 
cenijo (kritike, pohvale, spontane pripombe). 
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