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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava tabu temo smrt in raziskuje, kako se predšolski otrok sooča z njo. 

V teoretičnem uvodu je predstavljena smrt kot tabu tema, predstavljene so otrokove predstave 

o smrti, doživljanje smrti bližnjih oseb in žalovanje za umrlim. Nadaljujem s tem, kako otroku 

pomagati ob izgubi, in z vprašanji, ki jih otroci najpogosteje zastavljajo. Predstavljena je tudi 

literatura za pomoč vzgojiteljem, vzgojiteljicam pri obravnavi teme v vrtcu. 

Raziskovalni del temelji na analizi podatkov, pridobljenih z anketnim vprašalnikom, v katerem 

so sodelovale vzgojiteljice petih različnih vrtcev v Pomurju. Pri načrtovanju raziskovanja me 

je zanimalo, ali vzgojiteljice v svojem oddelku obravnavajo tabu temo smrti, kako jo 

obravnavajo (če jo) in pri kateri starosti otrok ter koliko se vzgojiteljice čutijo usposobljene za 

obravnavo te teme. Podatki so pokazali, da je po mnenju večine vzgojiteljic tema primerna za 

obravnavo v vseh starostnih obdobjih, a jo kljub temu večinoma obravnavajo le v primerih, 

kadar otroci o tem sprašujejo. Večina vzgojiteljic se za obravnavo te teme počuti le delno 

strokovno usposobljene, kar pa lahko vpliva tudi na to, da jim dogodek ne predstavlja pobud za 

nadaljnje načrtovanje dela na to temo.  

 

Ključne besede: tabu tema, smrt, predšolski otrok, vzgojitelj 

 

 

 



 

 

  



 

 

SUMMARY 

This Bachelor's thesis explores and discusses the taboo issue of death, focusing on how 

preschool children cope when faced with mortality. Death is presented as a taboo topic and 

child's interpretation of it, followed by different types of child's experiences of death of 

mourning for the death of loved ones. Then we proceed with different coping mechanisms for 

the child and their concerns. Literature containing coping methods for teachers in kindergarten 

is also presented in this thesis.    

The research part of the thesis is based on the analysis of the data obtained from a questionnaire 

in which preschool teachers from five different preschools in Pomurje participated. When 

designing research for thesis, attention was drawn to the nature in which educators are face and 

discuss taboo issues with children, and at what age they think is appropriate. Further, it was 

highlighted how they felt dealing with this topic. The data shows that, according to most 

preschool teachers, this topic is appropriate for all ages. However, in most cases, they are merely 

discussing the death children when question about it. To summarise, teachers feel only partially 

qualified to deal with topic of death, which can be also a key factor to not take an initiative to 

plan future assignment on pointed out issue. 

 

Keywords: taboo issue, death, preschool children, preschool teacher 
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UVOD 

»Vse, kar mislimo o smrti, je brez pomena; 

izjema je, da nas smrt spominja na življenje.« 

(Charles de Gaulle) 

Smrt je ena izmed tabu tem, o kateri se odrasli ne pogovarjamo pogosto, še manj pogosto pa se 

o njej pogovarjamo z otroki. Je ena izmed najhujših stvari na svetu, ki se lahko pripeti človeku, 

a je hkrati tudi neizogibna. S smrtjo se srečujemo vsakodnevno, zato pravimo, da smrti ne 

moremo napovedati, prav tako pa ji tudi uiti ne moremo. Nekateri se s smrtjo soočijo, spet drugi 

si pred njo zatiskajo oči. Ampak zakaj? Saj je samo beseda oz. pojav, ki je del življenjskega 

kroga. Zakaj je potem ljudem predvsem z otroki težko govoriti o tej temi? Zakaj ljudje smrt 

dojemajo kot tabu temo, o kateri se naj ne bi govorilo? Ravno ta vprašanja so se mi pojavila v 

vrtcu, ko sem se znašla v krogu petih vzgojiteljic, ki so se med seboj spogledale, katera bo 

otrokom predstavila vsebino ogledane risanke (na temo smrti) in jim odgovorila na morebitna 

vprašanja, ki so se jim pojavila ob gledanju. Ravno zaradi tega sem se odločila, da podrobneje 

raziščem to temo. 

Vsi ljudje, pa naj bo to otrok ali odrasla oseba, na našem planetu tekom svojega življenja 

doživimo izkušnjo izgube bližnje osebe. Ob izgubi ljubljene osebe se pojavi čustvo žalosti, z 

njim pa še proces žalovanja. Ta proces pri vsakem posamezniku traja različno dolgo, a 

pomembno je, da se oseba z bolečino in žalostjo spoprime in jo premaga. Pri tem je pomembno, 

da se zavedamo, da oseba pri žalovanju potrebuje našo pomoč še toliko bolj, ali je ta oseba 

otrok.  

V teoretičnem delu diplomskega dela sem se osredotočila na otrokovo predstavo, kaj je smrt in 

njeno dojemanje glede na razvojno stopnjo otroka. V nadaljevanju sem se posvetila temu, kako 

otrok doživlja smrt bližnjih oseb, kako žaluje in kako mu pri tem lahko odrasli pomagamo. V 

pomoč odraslim, bodisi staršem bodisi vzgojiteljem, sem zapisala tudi otroška najpogostejša 

vprašanja in odgovore na njih. 

V empiričnem delu sem raziskovala, ali vzgojiteljice v svojem oddelku obravnavajo tabu temo 

smrti in če da, kako in pri kateri starosti otrok ter koliko se predšolske delavke čutijo 

usposobljene za obravnavo te teme.  
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1 SMRT KOT TABU TEMA 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2016) je zapisano, da tabu pomeni neko zapoved, 

prepoved in skrito ali prikrito stvar. Poleg tega je še zapisano, da je tabu nekaj, česar se ne sme 

kritično obravnavati. To so torej teme, s katerimi se ljudje srečujemo vso življenje, a jih zaradi 

različnih razlogov odrivamo, se izogibamo razmišljanju in pogovoru o njih. Med najpogostejše 

tabu teme v predšolskem obdobju uvrščamo temi smrti in spolnosti. Za ti dve temi otroci po 

navadi kažejo največ zanimanja, saj jih zanima, kako so prišli na svet in kaj se zgodi z nekom, 

ko umre. Vendar pa vprašanja otrok ne predstavljajo tabujev, težava se pokaže pri odraslih, ki 

se na vprašanja otrok ne znajo odzvati oziroma ne znajo najti pravih besed za razlago in pogosto 

preslišijo otrokova vprašanja oziroma njegovo pozornost preusmerijo drugam (Hmelak, 

Lepičnik Vodopivec in Vöröš, 2013). O tem govori tudi I. Matko Lukan (1999), ki pravi, da so 

tabu teme tiste teme, o katerih se odrasli ne pogovarjamo pogosto, še manj pogosto pa se o njih 

pogovarjamo z otroki.  

Smrt je nekaj naravnega in je del življenjskega procesa. Smrti ne moremo napovedati in ne 

moremo ji uiti (Dodič, 2014). Če pogledamo okoli sebe, vidimo veliko živih bitij. Vsako je bilo 

rojeno in bo tudi nekega dne umrlo. Drevo, ki lahko živi več sto let, bo mogoče nekega dne 

izruval veter in bo umrlo. Tudi igrača, s katero se otrok igra, bo nekega dne prenehala delovati 

in je ne bo mogoče več popraviti, ker se bo izrabila. Enako kot pri igrači je tudi pri človeku. 

Tako tudi človek lahko umre, ker je njegovo telo prestaro, da bi lahko še naprej delovalo, ali pa 

so nanj vplivali tako močni dejavniki (bolezen, nesreča), ki so telesu onemogočili bitko za 

življenje (Levete, 1998: 5).  

V slovenski družbi je odnos do smrti in umiranja še vedno prikrita tema, ki vsebuje veliko 

predsodkov. To lahko sklepamo po tem, da so pogovori o tej temi po navadi nenavadni in 

predvsem neprijetni. Vendar pa je čas, da se o tej temi spregovori, tako med odraslimi osebami 

kot tudi v pogovoru odraslih z otroki. Problem se večkrat pojavi, ko se odrasli soočamo z 

vprašanjem: ››Naj otroku povem ali naj mu raje prikrojim resnico in ga tako obvarujem pred 

tako rekoč slabim?‹‹ Ampak ali je pogovor o smrti res nekaj, pred čimer je otroka treba 

obvarovati oz. zaščititi? Glede ščitenja otroka pred tabu temami se strinjam z M. Batistič Zorec 

(2006), ki pravi, da je zelo pomembno, da se ne pretirava s ščitenjem otroške nedolžnosti in da 

se je treba spopasti s t. i. problematičnimi temami, kot so smrt, spolnost itn. Tudi K. Miller 

(2000) piše o tem, da je otroke pred smrtjo skoraj nemogoče zaščititi, saj je smrt nekaj, s čimer 

se otroci srečujejo v vseh kulturah. Pogosto se prvič z njo srečajo, ko opazujejo mrtve hrošče, 
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vidijo povožene živali na cesti ali ko jim umre hišni ljubljenček. Včasih pa se zgodi, da se otrok 

prvič sreča s smrtjo ob smrti prijatelja, sorojenca, staršev ali starih staršev. V teh situacijah 

otroku lahko zelo pomaga odrasla oseba, ki ji otrok zaupa in mu lahko zrelo odgovori na 

njegova vprašanja, strahove in dvome, saj se mora otrok z bolečino spoprijeti na zdrav način.  

Menim, da je zelo pomembno, da je vsak otrok uslišan in da dobi odgovor na postavljeno 

vprašanje. Pomembno pa je, da je odgovor primeren njegovi starosti, razumevanju in stopnji 

razvoja. Tako otroka soočimo s tabu temo in s tem pripomoremo k vpeljavi ››prikritih‹‹ tem v 

vsakdanje življenje in govorjenje o njih. 

2 OTROKOVA PREDSTAVA O SMRTI 

››Otroci dojemajo smrt drugače kot odrasli. Imajo svoje predstave o smrti in prav je, da jih 

odrasli poznamo.‹‹ (Borucky, Križan-Lipnik, Perpar, Štadler in Valenčak, 2004) 

Da bi si otrok ustvaril predstavo o tem, kaj sploh smrt je, mu moramo ponuditi vso paleto 

informacij, da si bo lahko ustvaril lastno predstavo o tej stvarnosti. Informacije o smrti otrok 

prejme iz različnih virov (Dodič, 2016): 

 od oseb, ki ga obkrožajo: to so odrasli, starši, bratje, sestre, prijatelji, sovrstniki itn. Pri 

tem je pomembno, kakšno predstavo o smrti imajo starši in kakšni so čustveni odzivi na 

smrt iz okolja. Otroci imajo v tej situaciji močno težnjo po identifikaciji s psihološkim 

obnašanjem svojih bližnjih z njihovim trpljenjem, tišino, žalostjo, zanikanjem …  

 iz medijev: to so televizija, radio, časopis, internet, knjige itn. Majhen otrok še ni 

sposoben ločevati med izmišljeno smrtjo (v filmih) in resnično smrtjo (naravne 

katastrofe, poročila o vojni, teroristični napadi), zato se lahko ob pogledu na mrtve ljudi 

ali živali zelo vznemiri. Mediji lahko na otroka močno vplivajo predvsem v primerih, 

če jih gleda in v njem povzročajo čustven naboj. V primeru, da se otrok sreča s 

podobami smrti, mu dovolimo, da nas vpraša vse tisto, kar želi in ob tem izrazi svoja 

čustva. Odrasli mu moramo razložiti, da v filmih igralci smrt zaigrajo in da ni vse 

resnično. 

 osebne izkušnje: otrok jih doživi v vsakdanjem življenju s svojimi čuti. To so izkušnje, 

iz katerih si otrok ustvari kognitivne in čustvene povezave v spominu.  

Vse te informacije, ki jih otrok pridobi iz različnih virov, postopoma nabira in iz njih gradi 

svojo predstavo o smrti. Če se o smrti odrasli z otrokom ne želijo pogovarjati in smrt tabuizirajo, 

otrok dobi občutek, da je to nekaj neprimernega, negativnega in slabega. Če na njegovo 
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vprašanje odgovorimo z zavrnitvijo ali lažjo, se otrok umakne in umolkne. Takšen odziv lahko 

poveča njegovo občutenje strahu pred smrtjo. Otroka pa kljub različnim odzivom odraslih ta 

tema zanima, vendar se na njih ne bo več obračal z vprašanji, temveč bo v prihodnje odgovore 

iskal drugje (prav tam). 

Mislim, da je ravno s tega vidika dobro, da se z otrokom pogovarjamo o smrti. Dodič (2016) 

pravi, da s pogovorom o smrti otroku prihranimo morebitne zastrašujoče in grozljive predstave, 

hkrati pa sebi prihranimo veliko težav, ki bi jih zaradi neodkritih pogovorov lahko imeli v 

prihodnosti.  

Razumevanje smrti se s starostjo otroka spreminja. Ko z otrokom razmišljamo in se 

pogovarjamo o smrti, moramo upoštevati njegovo raven razumevanja in našo razlago temu 

primerno prilagoditi (Borucky idr., 2004). Po zgledu Jeana Piageta, ki se je ukvarjal s človeškim 

psihološkim razvojem, so mnogi avtorji prišli do ugotovitve, da so predstave, ki si jih otrok 

izdela o smrti, povezane s stopnjo otrokovega kognitivnega razvoja. Otroci preidejo od 

nezavedanja stvarnosti smrti do njenega zrelega dojemanja po doseženih stopnjah logičnega, 

racionalnega in abstraktnega mišljenja (Hofer, 2012). 

Avtorji, ki so se ukvarjali z opredelitvijo stopenj, po katerih gredo otroci med razvojem njihove 

predstave o smrti, so vsak na drugačen način zapisali število stopenj in let, kdaj katera stopnja 

nastopi oziroma kako dolgo traja. Vendar so si kljub različnim zapisom avtorji skupni v 

določitvi dveh glavnih obdobjih, ki sta pomembni za razvoj te predstave. Hofer (2012) je zapisal 

ti dve stopnji in vsako posebej opredelil. Prva stopnja tako poteka pri približno petih letih, ko 

se v otroku razvije zavest o obstoju smrti in njenih značilnostih. Druga stopnja pa nastopi med 

desetim in dvanajstim letom, ko otrok razume biološka pravila smrti, t. j. otrok smrt razume kot 

neizogibno in dokončno. Leta, ki se odvijajo med prvo in drugo fazo (od petega do desetega ali 

dvanajstega leta), so namenjena temu, da otrok postopoma odkriva različne relativne pojme o 

smrti, ki mu dopuščajo razumevanje njenih posledic. Avtorji so si prav tako enotni v tem, da se 

pri desetih letih ali dvanajstih letih na kognitivni ravni pričakuje takšna predstava o smrti, 

kakršno imajo odrasli.  

2.1 Vpliv kognitivnega razvoja na predstavo o smrti 

Jean Piaget, oče genetske in razvojne psihologije, je ugotovil, da otroci razmišljajo drugače kot 

odrasli. V svoji teoriji kognitivnega mišljenja je predpostavil, da razvoj mišljenja poteka v štirih 

stopnjah, vsaka stopnja pa predstavlja otrokovo razumevanje stvarnosti v tistem obdobju 
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(Dodič, 2016). V nadaljevanju bom po Hoferju (2012) in drugih avtorjih, ki se z njim strinjajo, 

zapisala stopnje razvoja in kako se ta predstava o smrti v vsaki stopnji razvija.  

 Senzomotorična stopnja (0–2 let): na tej stopnji je pojem smrti povezan z ločitvijo in 

odsotnostjo. Dodič (2016) piše, da kadar kakšne osebe ni v otrokovem vidnem polju, 

zanj ne obstaja več.  

 Predoperativna stopnja (2–7 let): otrokovi odgovori na vprašanje, kaj pomeni to, da 

umreš, bodo obarvani z egocentrizmom, animizmom in magičnim razmišljanjem. Na tej 

stopnji se otrok ne zaveda dokončnosti smrti. Zanj je značilno t. i. magično mišljenje – 

otrok misli, da lahko s svojo željo ali z neko obliko vedenja prikliče mrtvo osebo nazaj. 

Vsekakor pa to ne zmanjša otrokove prizadetosti zaradi izgube. Otrok žalost izraža z 

jokom in s spremenjenim vedenjem (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Prav tako otrok na 

tej stopnji še ni dojel koncepta reverzibilnosti in ohranjanja. Tako predstavo o smrti in 

o magičnem ter cikličnem življenju, v katerem je smrt samo drugačen način bivanja, 

ima otrok nekje do petega ali do sedmega leta. Otrok misli, da je mrtev človek odšel na 

potovanje in se bo posledično tudi vrnil. Za otroka je smrt pri teh letih prehodna in šele 

od sedmega leta naprej otrok besedo ››smrt‹‹ dojame kot nasprotje od besede ››živ‹‹ 

(Hofer, 2012). 

 Stopnja konkretnih operacij (7–11 let): otrokov egocentrizem se zmanjša in pojavijo se 

oblike logičnega razmišljanja. Otrok pride do ugotovitev z neposrednim opazovanjem 

(prav tam). Pri otroku se tako postopoma razvija razumevanje smrti kot trajne in 

dokončane. Začne se ukvarjati z vprašanji, kaj se zgodi s telesom po smrti, kam gre 

človek po smrti itn. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Na začetku te stopnje otrok verjame, 

da smrt povzročijo zunanji vzroki, predvsem nasilje. Med desetim letom in dvanajstim 

letom pa otrok razume, da je smrt lahko tudi posledica notranjih vzrokov in da je to 

biološki proces. Smrt za otroka ni samo strašna, ampak tudi privlačna. Na tej stopnji so 

otroci pogosto smrt predstavljajo v obliki okostnjaka ali okostnjaka s koso. Zanimanje 

za biološke posledice smrti je pri otrocih zelo veliko in se kaže tako, da otroci izkopljejo 

mrtvo žival, da bi videli, v kakšnem stanju je. Med drugim otroci čutijo, da se smrt 

bližnjega njih močno tiče (Hofer, 2012). 

 Stopnja formalnih operacij (od 11. leta naprej): otrok na tej stopnji pri naštevanju 

vzrokov za smrt poda logične in abstraktne razlage in njegovo sklepanje je enako kot 

pri odraslem človeku (prav tam). Otrok smrt razume kot nekaj, kar bo doletelo tudi 

njega. Ob smrti določene osebe je na tej stopnji za otroka zelo pomembno sporočilo, da 
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so čustva žalosti, jeze in strahu sprejemljiva in dovoljena. Doživljanje smrti in žalovanje 

postaneta vse bolj podobna dogajanjem pri odraslih osebah (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000). 

3 OTROKOVO DOŽIVLJANJE SMRTI BLIŽNJIH OSEB 

3.1 Smrt starih staršev 

Otroci so bitja, ki zahtevajo oz. si želijo veliko bližine, ljubezni in zaupanja, še posebej od oseb, 

s katerimi preživijo veliko časa. Včasih otroci živijo v isti hiši kot njihovi stari starši ali jih 

občasno varujejo, zato je navezanost med babicami, dedki in otroci po navadi zelo močna. Ker 

pa se ljudje staramo in zaradi starosti umremo, se predšolski otrok največkrat sreča prav s smrtjo 

svojega starega starša. K. Miller (2000) pravi, da je za številne otroke prva izguba družinskega 

člana smrt enega od starih staršev. Kako bo otrok odreagiral na ta dogodek, je pa odvisno od 

tega, kako močno je bil otrok navezan na babico ali dedka.  

3.2 Smrt mame ali očeta 

Smrt enega izmed staršev je za predšolskega otroka ena izmed najbolj tragičnih izgub v 

njegovem življenju. V takšnih primerih je zaželjeno, da ima otrok podporo ostalih družinskih 

članov in bližnjih sorodnikov. Vsekakor pa na nenadno in zgodnjo smrt enega izmed staršev ni 

nikoli nihče pripravljen. 

Ko umre kateri od staršev, bodisi mama bodisi oče, je zelo pomembno, da drugi starš čustva 

deli z otrokom. V primeru, da starš svoja čustva pred otrokom skriva, je to lahko slabo, saj vsak 

otrok čuti, kdaj so starši potrti ali v stiski (Berry Brazelton, 1999). Arnstein (1982, v Hofer, 

2012) pravi, da ni treba, da majhen otrok izve za resnico o smrti starša. Pomembno pa je, da 

otrok ve, da se starš ne bo več vrnil in da drugi člani družine ostajajo z njim, zato da ga lahko 

vsak trenutek varujejo in skrbijo zanj. Mlajši otrok pa mora vedeti ravno toliko kot starejši 

otrok. To pomeni, da moramo otroku povedati, da on nima nič opraviti s to smrtjo bodisi zaradi 

dejanj bodisi zaradi svojih želj. 

Ob smrti matere ali očeta otrok izgubi nekoga, ki ga je imel zelo rad, nekoga, ki je bil z njim 

od njegovega rojstva, in nekoga, ki mu je dal vso ljubezen in naklonjenost. Ravno zaradi teh 

dejavnikov, ki jih starš nudi otroku, otroka njegova smrt močno prizadene in zamaje njegovo 

psihično ravnotežje. Ta dramatični dogodek lahko otroku povzroči hude strahove, kar pomeni, 

da se otrok začne bati, da bo izgubil še drugega starša. Pri tem lahko drugi starš odigra 



 

7 

 

pomembno vlogo in otroku razloži, da ga bo kljub temu dogodku še vedno imel rad in da ga ne 

bo nikoli zapustil (prav tam).  

V primeru, da mati umre po porodu svojega otroka, da starš umre v prometni nesreči ali zaradi 

drugih dejavnikov umre in zapusti majhnega otroka, je zelo pomembno, da otrok posluša, ko 

se drugi pogovarjajo o njegovem staršu in o smrti starša. Ko se z otrokom lahko že 

pogovarjamo, mu odgovorimo tudi na vsa zastavljena vprašanja, ki ga zanimajo o umrlem 

staršu. Če želimo, da otrok dobi kakšen spomin na mamo oziroma očeta, mu lahko izročimo 

kakšno neoprano oblačilo (ruto, šal), ki ga je oseba nosila in ima njen vonj. Tako je otrok lahko 

vedno v stiku z vonjem osebe, ki je umrla (prav tam). 

3.3 Smrt sorojenca 

Ob smrti sorojenca se odrasli včasih ne odzovejo zadostno na bolečino, žalost in stisko 

sorojencev. Kadar otrok izgubi brata ali sestro, je nadvse pomembno, da ga vključimo v 

družinsko žalovanje. Otrok pa se popolnoma vključenega v družino počuti šele takrat, ko lahko 

sprejme svoje žalovanje in se nauči pokazati čustva, ne da bi jih moral potlačiti. To je za otroka 

pomembno tudi za kasnejše situacije, ki jih bo doživel v življenju, saj se bo že zdaj naučil 

obvladovati in se soočiti s težkimi razmerami (Hofer, 2012).  

Otroku se ob smrti sorojenca pojavlja globok strah, ob tem pa različna vprašanja, kot so: ››Ali 

bom jaz naslednji? Zakaj so starši pustili, da je umrl? Je umrl zato, ker je bil poreden in je to 

bila kazen? Je umrl zaradi tega, ker se do njega nisem lepo vedel? Se bo isto zgodilo tudi 

meni?‹‹ (Brazelton, 1999) Otroka ob teh strahovih lahko pomirimo z razlago, da to, da pripada 

isti družini, še ne pomeni, da bo tudi on zbolel za enako boleznijo ali da bo tudi on žrtev enake 

nesreče (Hofer, 2012). Prav tako lahko otroku pojasnimo, da imamo sami podobna čustva kot 

on in se z otrokom o tem tudi pogovarjamo.   

Otroci ob smrti sorojenca doživljajo žalost in pogrešanje umrlega brata ali sestre, veliko tesnobe 

in vznemirjenja, imajo težave z izražanjem čustev žalosti in občutijo krivdo v odnosu do 

umrlega. Prav tako se pa lahko pojavi tudi (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000: 73): 

 jeza na umrlega, ker jih je zapustil, ker je s svojo smrtjo poslabšal njihovo življenje; 

 zaskrbljenost zaradi lastnih bolezni, razmišljanja o lastni smrti; 

 strah pred smrtjo staršev; 

 občutek, da starši idealizirajo umrlega ali umirajočega sorojenca; 

 prikrajšanost za pozornost in pomoč s strani staršev; 
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 občutek zapostavljenosti, pomanjkanja interesa zanje pri starših ali drugih odraslih 

osebah v družini; 

 pretirano omejevanje in zaščita s strani staršev; 

 preživeli otrok včasih postane črna ovca družine; 

 sorojenci včasih prevzemajo vlogo zdravilca ali pomočnika v odnosu do staršev. 

3.4 Smrt sovrstnika 

Otrok se identificira s svojim prijatelji v vrtcu ali pri igri. Če se zgodi, da eden izmed njih umre, 

postane otroka strah, da bo umrl tudi on sam. Otroka v takem primeru soočimo s smrtjo (mu 

odgovorimo na vprašanja, mu povemo še kaj, česar ne zna) in ga potolažimo, da smrt izjemoma 

nastopi v otroštvu, da nastopi le v primeru hude bolezni ali nesreče. Otroku povemo tudi, da 

ljudje običajno umrejo, ko so stari in oslabeli. Torej, soočimo ga s tem, da se le redko zgodi, da 

umre otrok in da se ničesar ne rabi bati (Hofer, 2012).  

3.5 Smrt hišnega ljubljenčka 

Pogosto se zgodi, da se otrok najprej sreča s smrtjo živali, preden doživi smrt bližnjih oseb, 

bodisi da jo najde mrtvo na cesti bodisi da je to njegov hišni ljubljenček. Povsem logično je, da 

bo otrok bolj čustveno prizadet, če gre za njegovo hišno ali družinsko žival.  

Vsaka žival, še posebej hišna, se pogosto precej dotakne našega življenja in kar hitro osvoji 

naša srca. Za mnoge ljudi hišna žival predstavlja pomembno vlogo v družini. Nekateri ljudje se 

s hišno živaljo razumejo bolje kot pa s kakšnim družinskim članom. Vse to pa izhaja iz odnosa, 

ki ga imamo z živaljo, in sicer živali nikoli ne kritiziramo ali obsojamo, žival nam ne odgovarja 

in pa najpomembnejše, kar pri ljudeh pusti močan vtis, da nas vedno veselo pričakajo, ko se 

vrnemo domov. S hišnimi živalmi se ljudje igramo, pogovarjamo, potujemo … In z njimi 

stkemo močne vezi, ki nam prinašajo veliko zadovoljstvo (Dodič, 2016). Tako kot vsak človek 

ali rastlina je tudi hišna žival v življenjskem krogu, ki se konča s smrtjo.  

Ko otrok izgubi hišno žival, je to zanj zelo boleč dogodek, saj je izgubil nekoga, ki mu je bil 

zelo blizu, in nekoga, s katerim je preživel veliko časa in kateremu je zaupal svoje največje 

skrivnosti (Hofer, 2012). Zato je v odnosu do otroka zelo pomembno, kar je zapisal Brazelton 

(1999: 341): ››Izgubo živalskega ljubljenčka je treba jemati tako zelo resno, kot da bi umrl 

človek.‹‹ Smrt hišne živali, ki jo je otrok vzljubil in jo je imel zelo rad, lahko na še tako 
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majhnem otroku pusti močne posledice. Otrok se ob smrti njegovega ljubljenčka zave tega, kaj 

pomeni biti mrtev in se sooči z žalovanjem (Hofer, 2012).  

Za otroka je pomembno, da mu omogočimo, da za svojo živaljo žaluje, mi pa ga ob tem 

poslušamo in spodbujamo njegovo čustvovanje. Med drugim je tudi pomembno, da ko otrok 

izraža svoja čustva, mu teh ne smemo prepovedovati, in ga siliti, da žival preboli (Dodič, 2016). 

Da spodbudimo otrokovo žalovanje, mu dovolimo, seveda če sam želi in poda pobudo, da 

priredi obred in/ali pokop živali. Če otrok želi, mu lahko damo tudi fotografijo živali, ki jo bo 

imel v svoji sobi. Predvsem pa moramo paziti in biti pozorni, da smo otroku vedno na voljo, 

kadar želi govoriti o dogodku, ki se je zgodil in se pogovoru ne izmikamo (Hofer, 2012). 

Po nekem času si običajno vsaka družina v dom pripelje novega ljubljenčka. D. Dodič (2016) 

pravi, da morajo starši s prihodom novega ljubljenčka počakati tako dolgo, dokler otrok ne 

preneha žalovati za prejšnjim ljubljenčkom. Ker je staršem ob pogledu na otroka, ki žaluje, zelo 

težko, se pogosto prehitro odločijo za novega hišnega ljubljenčka in tako pri otroku prekinejo 

proces žalovanja, kar ni ravno koristno za dober potek otrokovega žalovanja. Pravzaprav je zelo 

pomembno, da otroku omogočimo žalovanje za umrlo živaljo, saj se bo tako lahko od nje 

poslovil in ko bo začutil, da je pravi čas, si bo zaželel in izbral novega hišnega ljubljenčka.  

4 ŽALOVANJE ZA UMRLIM 

Dejstvo, da ne moremo živeti, ne da bi se navezali na osebe, ki so nam blizu, v nas vzbudi 

trpljenje v trenutku, ko se te vezi pretrgajo. Pravzaprav se vse naveze v življenju enkrat končajo. 

Prekinitev naveze pa vsak človek doživlja drugače, pri nekaterih se pojavi žalost, pri drugih 

jeza in agresivnost, tretjim pa prekinitev naveze ne pomeni ničesar. Dejstvo pa je, da vsakega 

človeka prekinitev naveze čustveno potre, čeprav vsi tega ne pokažejo ali si priznajo. Hofer 

(2012) pravi, da nas izkušnja žalovanja, torej izkazovanje čustev ob prekinitvi naveze, 

počloveči in nas tako opominja na to, da ne obvladujemo vsega oziroma da nismo vsemogočni, 

da bi lahko tak dogodek preprečili.  

Žalovanje je trenutek regresije. To nas pripelje do tega, da pri taki preizkušnji najbolj 

potrebujemo to, da nas nekdo potolaži, objame in varuje (prav tam). Našteti odzivi so 

najpomembnejši, ko se otrok sreča s prekinitvijo naveze.  

Ko otrok doživi izgubo ljubljene osebe, se v njem sproži reakcija, ki jo poimenujemo žalovanje. 

Žalovanje je lahko dolgotrajen proces, ki se pa pri različno starih otrocih izraža drugače, prav 

tako tudi pri odraslih. Vsem pa je skupno doživljanje bolečine in žalosti. Pomembno je, da 
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otroku omogočimo in mu pomagamo, da se z bolečino sooči na njemu najbolj primeren način 

(Borucky idr., 2004). Da otrok opravi proces žalovanja, mu lahko pomagamo s tem, da z njim 

odkrito govorimo o dogodku in mu odgovorimo na zastavljena vprašanja. Tako otrok lažje 

sprejme stvarnost smrti in lažje razume povezavo med dogodkom in svojimi čustvi (Mikuš Kos 

in Slodnjak, 2000). V primeru, da je žalovanje nedokončano ali nerazrešeno, lahko slednje 

povzroči resne psihične težave v vseh starostnih obdobjih. Ravno zaradi tega razloga je zelo 

priporočljivo, da odrasli otroka že ob prvih srečanjih z izgubo in žalovanjem razumemo in mu 

ustrezno pomagamo, da izživi svojo žalost v procesu žalovanja (Borucky idr., 2004).  

4.1 Faze žalovanja po Hoferju 

Žalovanje je individualno in pri vsakem posamezniku poteka drugače. Faze žalovanja si lahko 

sledijo v različnem zaporedju in trajajo različno dolgo. Osebe, ki žalujejo, so običajno v eni 

prevladujoči fazi, vendar pa je pogosto tudi prekrivanje več faz naenkrat.  

Kadar se otrok sooči s smrtjo, se v njem zrušijo prepričanja o zaščitenem svetu. Do tega trenutka 

je otrok verjel v varnost in zaščito, ki sta se mu zdeli povsem naravni, ob tem dogodku pa se v 

otroku pojavijo vprašanja o tem.. Osebe, ki za otroka skrbijo, po navadi so to starši, v otrokovem 

pogledu izgubijo tisto magično moč, ki jim jo je otrok pripisoval. Ob tem je ogroženo tudi 

zaupanje, ki ga je otrok vložil v starše. V takih primerih se v otroku porodijo misli, da njegovi 

starši niso močnejši od njega, saj nimajo nobenega sredstva, da bi smrt preprečili. Od tega 

trenutka naprej bo otrok šel skozi različne faze žalovanja. Da bi otrok svoje žalovanje preživel 

tako, da bi prehodil vse faze, mora najprej usvojiti pojem ireverzibilnosti smrti (Hofer, 2012). 

V nadaljevanju bom predstavila faze po Hoferju (2012) in vključila še preostale avtorje, ki 

imajo podobno mišljenje. Ob vsaki fazi bom pripisala, kako se odrasli lahko na vsako posebej 

odzovejo in tako pomagajo otroku. 

4.1.1 Faza šoka in zanikanja 

Ob naznanitvi smrti je otrok v fazi šoka. Otrok odklanja novico o smrti, njegova čustva so 

paralizirana, počuti se kot omrtvičen. Ne glede na to, ali je smrt nenadna ali je posledica dolge 

bolezni ali nesreče, šok ostaja enak. Človek se v takem primeru sploh ne zaveda, kaj se 

pravzaprav dogaja (Dodič, 2016). Nasprotovanja otroka dogodku so toliko močnejša, če je bil 

otrok v trenutku smrti osebe odsoten, kar pa po navadi tudi je. Otrok si takrat še težje prizna 

izgubo, saj je prizadetost, ki jo ta povzroča, prehuda. Otrok tako zavrača izgubo, kar pa lahko 

opredelimo tudi kot zanikanje smrti (Hofer, 2012). Čustva, ki jih otrok izraža, so jeza, občutek 
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krivde, pojavi se lahko tudi čustvena otopelost. Vedenjske značilnosti so jok, telesne težave, 

pogosto vzdihovanje, težave s koncentracijo, čustveni izbruhi itn. (Mikuš Kos in Slodnjak, 

2000). V tej fazi lahko otroku pomagamo tako, da ga poslušamo, mu nudimo oporo in mu damo 

mesto v žalujoči družini. Otroku je treba povedati, da je oseba umrla in da je ne bo več spet 

videl tako, kot jo je videval prej. Otroku omogočimo, da sodeluje pri pogrebu, če seveda želi, 

saj bo tako lažje sprejel resničnost smrti. Če je mogoče in če otrok želi, mu prav tako 

omogočimo, da še zadnjič uzre truplo umrle osebe, kar spodbuja potek žalovanja in prehod na 

naslednjo fazo. V primeru, da je otrok udeležen pogreba, je zelo pomembno, da je ob otroku 

oseba, ki ji otrok zaupa in mu je blizu. Namen vsega tega je, da se otrok zave resničnosti ločitve. 

Ko je družina doma, mora otroku omogočati toplo in pomirjajoče okolje, ki bo otroku 

pomagalo, da bo spoznal, da ga družina ne bo zapustila in da se v njej lahko počuti sprejetega 

(Hofer, 2012). 

4.1.2 Faza idealiziranja 

Takoj po smrti ali pa po določenem času, ima otrok fazo idealiziranja. Otrok hrepeni po umrlem 

na določenih krajih, na katerih ga je srečeval (če so to stari straši, prijatelji), na fotografijah ali 

da začne zbirati stvari, ki so mu pripadale. Otrok se prav tako spominja vseh dobrih lastnosti in 

dogodkov, ki sta jih z umrlo osebo preživela skupaj. Ta faza je za otroka nujno potrebna, saj se 

otrok sooči s spomini in povezavami na umrlo osebo, vse to pa mu omogoča tudi integracijo 

izgube (prav tam). V tej fazi so prevladujoča čustva obup, depresivnost, jeza, dvom, velika 

občutljivost na dražljaje itn. Pojavljajo se vedenjske značilnosti, kot so nemir, nestrpnost, 

socialna izolacija, težave s koncentracijo itn. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Otroku v tej fazi 

omogočimo, da izrazi in obuja spomine ter trenutke, ki jih je doživel s pokojnim. Pri tem mu 

ne smemo ovirati pozitivnih spominov in mu v ospredje postavljati realistično podobo osebe 

kot tako, da otroka z njo opominjamo, da ima vsaka oseba dobre in slabe lastnosti. Otroku 

pustimo, da se pokojne osebe spomni v najlepši luči (Hofer, 2012). 

4.1.3 Faza čustev 

Ob vsaki izgubi se v vsaki osebi pojavijo neugodna čustva, kot so jeza, občutek krivde, žalost 

in strah. Vsa navedena čustva doživljajo tudi otroci. Otrok se ob vsaki izgubi njemu bližnje 

osebe močno čustveno zlomi, zato ob sebi potrebuje osebo, ki ga bo poslušala, ki ji lahko zaupa 

in je empatična ter sočutna, da bo lahko sprejela otrokova čustva s spoštovanjem in sočutjem. 

Da bo otrok sposoben preživljati žalovanje, ga moramo naučiti, kako občutiti, imenovati in 

izraziti svoja čustva. Hofer (2012) našteva naslednja tipična čustva: 
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 Jeza: otrok velikokrat pokaže čustvo jeze, saj z njim želi doseči, da se umrli vrne. Otrok 

jezo občuti do umrlega, ki ga je nepričakovano zapustil. Ob dogodku je otrok razočaran 

in jezen. Za jezo in razočaranjem pa se skriva obup, ki sta ga povzročila izguba in strah 

pred zapuščenostjo. 

 Krivda: otrok običajno krivdo prevali nase, saj misli, da je oseba umrla zaradi njegovih 

besed, misli ali dejanj. Če starši odklonijo pogovor o smrti, otrok dobi še večji občutek 

krivde. Zato je zelo pomembno, da otroku povemo, da ni on kriv za smrt pokojnega in 

da je to del življenjskega kroga. 

 Žalost: to je značilno čustvo žalovanja. Otrok se bo na izgubo odzval z žalostjo, ki jo 

lahko izrazi s solzami, tišino, agresivnim obnašanjem … Za vsem tem obnašanjem se 

skrivata žalost in razočaranje, ki ju je povzročila izguba. Če otrok joka, ga moramo 

spodbujati, da izrazi svojo žalost in to moramo sprejeti z nežnostjo in sočutjem. Otroka 

lahko spodbudimo, da svoja čustva izrazi na papirju. 

 Strah: Žalujoči otrok se včasih boji, da bo ostal čisto sam in da bo izgubil še druge, ki 

jih ima rad in od katerih je odvisen. To je pri otroku zelo močno čustvo, ki v njem vzbudi 

misli, da bo tudi on umrl. Otroku lahko pomagamo tako, da mu damo vedeti, da smo 

tukaj in zdaj z njim, da bo tako ostalo še zelo dolgo in da ga imamo radi ter da ga bomo 

vedno tudi imeli radi. 

4.1.4 Faza pogajanja 

To je faza, v kateri otrok išče dejavnosti, s katerimi bi lahko umrlega priklical nazaj. Otrok 

meni, da oseba ne bi umrla, če bi ravnal kako drugače. Otrok poizkuša racionalizirati 

spremembo, ki pa žal ni mogoča (Dodič, 2016). Ta faza je prehodna faza pri delu žalovanja. 

Otrok si zastavlja vprašanja, kot je npr.: ››Če bi naredil to, se bo mogoče vrnil?‹‹ Ko otroku v 

tej fazi pomagamo, moramo paziti, da mu med pogovorom ne dajemo lažnih upanj (Hofer, 

2012). 

4.1.5 Faza sprejetja in novega odnosa do sebe in do sveta 

Konec žalovanja se začne bližati takrat, ko otrok lahko izrazi svoja čustva in ko se zave 

stvarnosti izgube in vseh njenih posledic. V vseh prejšnjih fazah je žalujoči otrok očistil svojo 

rano, se je zavedel njene obsežnosti in je iskal pot do ozdravitve oz. do cilja (konca žalovanja). 

Otrok rano zaceli tako, da sprejme praznino, ki jo je povzročila izguba. Takrat otrok uvidi, kaj 

je v odnosu z umrlo osebo dobrega prejel in kakšen dar je bila oseba zanj (prav tam). V tej fazi 

otrok začne urejati spomine, fotografije, predmete itn. V vedenju otroka lahko opazimo več 
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energije, boljše spanje, boljše prehranjevanje itn. (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Ko je otrok v 

tej fazi, mu moramo pomagati, da si izdela načrt za sedanjost in prihodnost. Skupaj z otrokom 

poiščemo aktivnosti, ki mu bodo v užitek in mu bodo omogočale, da se bo veselil. V tej fazi 

otroku uspe oprostiti pokojnemu, da ga je zapustil (Hofer, 2012). 

Vsekakor pa v literaturi lahko zasledimo različne razlage različnih avtorjev. Avtorici M. 

Devidse-Nieslsen in N. Leick (2003, v Jensen in Jensen, 2011) poimenujeta faze žalovanja kot 

obdobje premagovanja izgube, ki jo tudi po svoje opredelita. 

4.2 Premagovanje izgube po M. Davidsen-Nielsen in N. Leick 

Če smo doživeli izgubo, jo moramo tudi ustrezno premagati oziroma preboleti. O ustreznem 

premagovanju izgube in žalosti preko različnih nalog, sta pisali M. Davidsen-Nielsen in N. 

Leick (2003, v Jensen in Jensen, 2011). Znanstvenici sta premagovanje izgube in žalosti 

razdelili na štiri obdobja, ki zajemajo štiri naloge: 

1. Spoznanje izgube: to je prvi del procesa, ki je sestavljen iz dveh delov. Prvi del je 

spoznanje izgube, ki lahko traja od nekaj minut do nekaj dni, drugi del je spoznanje, da 

je izguba nepovratna. Pogosto se zgodi, da se žalujoči nekaj časa povsem zaveda izgube, 

nato pa se v nekem trenutku zave, da še izgube sploh ni dojel. To nihanje je značilno za 

prvo fazo, v kateri si oseba dogodka še ne prizna. 

2. Sproščanje občutkov žalosti: ta naloga je prisotna kar nekaj časa. Občutki žalovanja so 

številni, med drugim pa tudi zelo različni. Velikokrat teh občutkov sploh ne znamo 

opredeliti kot eno. V tem obdobju se pojavijo jeza, žalost in pogrešanje preminulega.  

3. Pridobivanje novih spretnosti: v primeru, da otroku umre mati, ki je v družini edina, ki 

kuha, se v očetu pojavi potreba, da se tega nauči, saj je do sedaj to stvar prepuščal 

partnerici. Mnogim je ob izgubi osebe težko prositi prijatelje ali svojce za pomoč, a je 

pomembno, da dojamejo, da obstajajo ljudje, ki jim bodo pomagali v težkih trenutkih. 

Prav tako je to pomembno tudi za otroka. Tudi otrok mora dojeti, da ni sam in da mu bo 

oseba, ki mu je blizu, pomagala premagati krizo, v kateri se je znašel. 

4. Reinvesticija emocionalne energije: v zadnjem obdobju in pri zadnji nalogi je v ospredje 

postavljena emocionalna vez s tistim, ki smo ga izgubili. Mnogi se nočejo prepustiti 

žalovanju, saj menijo, da bi s tem izdali pokojno osebo, vendar pa tukaj ne gre za to, 

ampak da prekinemo vez, ki nas je povezovala. V tem obdobju na žalost obtiči kar nekaj 

ljudi. To lahko opazimo npr. takrat, ko starši svojo emocionalno energijo vlagajo v 

umrlega otroka, ostali otroci pa so ob tem prikrajšani za pozornosti in ljubezen. V 
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primeru, da se starši tako odzovejo, pomeni, da so se v procesu žalovanja zataknili, to 

pa lahko pusti ogromne posledice na ostalih otrocih. Zato strokovnjaki v takih primerih 

predlagajo pomoč psihoterapevta. Ta pomoč lahko staršem pomaga, da pridejo iz zadnje 

faze in drugim otrokom, ki so prej bili zapostavljeni, nudijo tisto, kar jim je prej bilo 

odvzeto in namenjeno umrlemu (prav tam). 

5 POMOČ OTROKU OB IZGUBI 

››Povejte otroku, kaj se dogaja. Če otroku ne boste povedali, da se dogaja nekaj hudega, bo vse 

skupaj še slabše.‹‹ (Templar, 2011: 201) 

Osnovno podporo ob izgubi določene osebe ali živali otroku nudi njegovo naravno okolje. 

Težava se pojavi v tem, da je po navadi tudi otrokovo naravno okolje travmatizirano, zato v 

mnogih primerih ne zadosti otrokovim potrebam po dodatni varnosti in podpori. Zato je 

zaželjeno oziroma priporočljivo, da se izvedejo ukrepi pomoči s strani sorodnikov, učiteljev, 

vzgojiteljev ali drugih strokovnjakov. Kako se ukrepi pomoči izvedejo, je odvisno od okoliščin, 

lastnosti, zmogljivosti in pripravljenosti posamičnih odraslih oseb, ki lahko otroku pomagajo 

(Mikuš Kos in Slodnjak, 2000).  

V vsaki situaciji, pa naj bo za otroka ugodna ali neugodna, je zelo pomembno, da ima otrok ob 

sebi osebo, ki ji lahko zaupa in jo ima rad. Ljudje smo po naravi taki, da smo med seboj 

povezani in si znamo priskočiti na pomoč, ko je to potrebno. Varga (2003) izhaja iz hierarhije 

potreb po Maslowu, med katerimi je najpomembnejša prav potreba po varnosti. Otroku potreba 

po varnosti pomeni ogromno, predvsem ko je zagotovljena s strani družine, prijateljev in ljudi, 

ki ga imajo radi. Otrok se varnega počuti, kadar ni večjih sprememb v njegovem življenju in 

vse poteka rutinsko, da je navajen nekega ustaljenega ritma. V. Borucky in sodelavci (2004) so 

zapisali nekaj napotkov, kako lahko otroku pomagamo, da se bo počutil dovolj varno. Bližino 

in varnost lahko otroku izkažemo na različne načine. Večkrat ga spomnimo, da je ljubljen in da 

bo zanj vedno poskrbljeno, ne vnašamo nepotrebnih sprememb v njegovo življenje in s tem 

vzdržujemo stabilnost v njegovem svetu. Prav tako je treba, da otroku namenimo dodatno 

pozornost ne glede na to, kako se vede. Otroku dovolimo, da izrazi svoja čustva in ga pri tem 

ne ignoriramo. Zelo pomembno, je da otroku dovolimo, da nas vpraša, kar ga zanima in mu 

odgovorimo na zastavljeno vprašanje. Pri vsem tem so nam lahko v pomoč tudi otroške knjige, 

ki govorijo o smrti (Priloga 2). 
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Vsekakor pa je najprej treba prisluhniti otrokovim specifičnim potrebam, povezanim z 

njegovimi osebnimi lastnostmi in doživetjem travmatičnega dogodka. Ob tem je pomembno, 

da znamo zaznati otrokovo lastno zmogljivost in strategije obvladovanja, jih krepimo in 

dopolnjujemo z novimi. Eno izmed glavnih vodil je, da razvijamo in krepimo otrokove lastne 

sposobnosti in zmogljivosti obvladovanja travmatskega dogodka, s katerim se je srečal (Mikuš 

Kos in Slodnjak, 2000).  

5.1 Vloga staršev 

Starši so prvi, ki so dolžni in imajo največ možnosti pomagati otroku. Pri predvidevanju 

pomoči, ki bi jo naj otrok pridobival s strani staršev, je najprej treba ugotoviti, ali starši sami ne 

potrebujejo pomoči zaradi hude depresije ali potrtosti. To je predvsem pomembno, ko govorimo 

o dogodku oziroma o smrti v družini (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Starši se naj z otrokom 

pogovorijo, ko čutijo, da so sami dovolj čustveno močni in stabilni. Ker se v otroku ob takem 

dogodku preliva mnogo čustev, predvsem negativnih, je prav, da mu odrasli pomagajo na tak 

način, da ga razbremenijo. Kako bodo starši otroku svetovali oz. se z njim pogovorili, je odvisno 

od situacije in od otrokove starosti. Pomembno je, da odrasli otroku povedo to, kar se jim zdi 

pomembno, nato pa odgovarjajo na otrokova vprašanja (Templar, 2011). Čim starejši je otrok, 

tem več ga zanima in posledično tudi več sprašuje, predvsem o temah, o katerih se ne govori 

vsak dan ali zelo pogosto.  

N. Durjava (2019) je v članku, namenjenem staršem, zapisala nekaj smernic, kako lahko starši 

pomagajo žalujočemu otroku. Starši po navadi otroku pomagajo s pogovorom, zato je 

pomembno, da pazijo na barvo glasu, nebesedno komunikacijo, otrokovo starost in zmožnost 

razumevanja kompleksnih pojmov. Če otrok starše vpraša, ali bodo tudi oni umrli, mu morajo 

povedati iskreno in tako, kot je dejstvo, torej da bodo nekega dne umrli tudi oni in da upajo, da 

bodo živeli še dolgo, da bodo lahko skrbeli za svojo družino. Prav tako morajo otroku dati 

vedeti, da nikoli ne bo ostal sam. Če otrok čuti potrebo po igri, mu to omogočimo. To seveda 

ne pomeni, da osebe, za katero žalujejo, niso imeli radi. S tem, da otroku omogočimo igro in 

zabavo, ga spodbudimo k temu, da se zabava, tako kot se je, preden je oseba umrla. Templar 

(2011) pravi, da se moramo ob travmatičnih dogodkih zavedati, da je vsak človek, in sicer tako 

odrasli kot tudi otrok, individuum zase.  
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5.2 Vloga vzgojiteljev 

Vzgojitelji predšolskih otrok so poleg odgovornosti in dolžnosti, ki jim jih nalaga vodenje 

skupine otrok, srečujejo tudi z mnogimi drugimi nalogami, za katere pa pogosto niso 

pripravljeni ali jim celo niso kos. Vzgojitelji morajo obvladati različne svetovalne spretnosti, 

čeprav se zanje niso usposabljali ali pa so o njih dobili le okvirno znanje. Ravno iz tega razloga 

se vzgojitelji odločajo za dodatna strokovna izpopolnjevanja, na katerih si pridobijo manjkajoče 

znanje (Kottler in Kottler, 2001).  

Vzgojitelji lahko veliko storijo za otroke ob individualnih nesrečah ali množičnih katastrofah. 

Otroku, pri katerem se pojavijo moteče oblike vedenja, lahko vrtec zelo pomaga z 

razumevanjem in ustreznim ravnanjem, ki omili moteče vedenjske oblike (Mikuš Kos in 

Slodnjak, 2000). Tudi E. Jensen in H. Jensen (2011) pišeta o tem, kako lahko vzgojitelji 

pozitivno prispevajo predvsem pri tistih ljudeh, ki doživljajo naraven proces žalovanja. Pri tem 

ne gre za to, da bi vzgojitelji prevzeli terapevtsko vlogo, temveč da si upajo biti navzoči kot 

povsem običajni ljudje, ki jih zaradi njihovega poklica s starši povezuje njihov otrok. 

Kot sem omenila že prej, delo z žalujočimi postavlja pred pedagoge velike zahteve. Verjamem, 

da si teh sposobnosti ne moremo pridobiti z branjem, pa čeprav je nekaj teoretične podlage v 

vsakem primeru dobro imeti. E. Jensen in H. Jensen (prav tam) pravita, da se mora vzgojitelj 

ne glede na znanje ali neznanje, ki ga ima, najprej spoprijeti s svojimi lastnimi izgubami in 

strahovi pred izgubo. To namreč predstavlja temelj za vsako tolažbo, ki jo nudimo drugim. Pri 

tem se srečamo z izrazom ››stati ob strani‹‹, kar pomeni, da smo nekomu vedno na voljo. Prav 

to pa žalujočemu daje mirnost, ki jo potrebuje, da se lahko sreča z bolečino. Za vzgojitelje je to 

zelo težko, saj so navajeni, da se z ukrepanjem reši vsak problem. Ker v tem primeru ne morejo 

ukrepati, lahko osebi pomagajo samo s tem, da so mu kadar koli na voljo. 

V žalovanje so vpeti tako starši kot otrok, zato menim, da je treba, da vzgojitelj opazi tako starše 

kot tudi otroka in jim ponudi pomoč. A. Mikuš Kos in V. Slodnjak (2000) sta zapisali nekaj 

napotkov, kako lahko vzgojitelji pomagajo žalujočemu otroku:  

 zelo pomembno je, da otroku pokažejo svoje sočutje in žalost zaradi izgube in njegovega 

trpljenja;  

 otroka je treba poslušati, saj so po navadi v takih situacijah v družini zapostavljeni 

oziroma so starši tako zelo prežeti z žalostjo, da ga preslišijo; 
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 če otrok želi izraziti svoja čustva, mu to dovolijo in so pozorni ter so sočustvujoč 

poslušalec; 

 otroku zelo pomaga, da mu vzgojitelj ponudi besede za izražanje čustev, kot so hudo mi 

je, žalosten sem, strah me je itn.;  

 z otrokom se je treba pogovarjati o osebi, ki jo je izgubil, o njenih lastnostih, o tem, kaj 

je s tem izgubil … v primeru, da otrok za tak pogovor poda pobudo sam; 

 če je otrok nervozen, sam sebe krivi za smrt osebe, ga je treba pomiriti in mu povedati, 

da je storil vse, kar je bilo v njegovi moči, in da ni on kriv za to, kar se je zgodilo; 

 vzgojitelj mora otrokov način odzivanja opaziti in do njega biti razumevajoč; 

 otroka je treba spodbuditi, da vzdržuje in vzpostavlja dobre odnose z vrstniki; 

  prav tako je treba spodbuditi tudi otrokove sovrstnike, da mu pomagajo. 

Vsak vzgojitelj se v situaciji, ko želi otroku pomagati, včasih sreča tudi z dilemami, kaj otroku 

reči, kaj storiti, kako se odzvati … Zato je zelo pomembno, da smo spoznali nekaj napotkov, 

kaj vzgojitelj lahko stori, da bo pomagal otroku. Sedaj bom po K. Miller (2000) zapisala še 

nekaj napotkov, česa vzgojitelj ne sme narediti: 

 ne sme se izogibati pogovorom o smrti, ampak se mora z otroki o tem  pogovarjati; 

 vzgojitelj naj ne predpostavlja, da bodo otroci razumeli pojem smrti, tudi če jim bo 

natančno predstavil vsa dejstva; 

 otroku naj ne govori, kako se naj počuti ali odziva; 

 zelo pomembno je, da otroku ne vsiljuje svojih verskih prepričanj; 

 otroku nikoli ne sme govoriti, da je nekdo umrl zaradi tega, ker je bil bolan, saj 

otrok lahko bolezen poveže s smrtjo in se boji, da bo vsak, ki bo zbolel, tudi umrl; 

ob tem je v primeru, če oseba umre zaradi bolezni, pomembno, da mu pojasni, da 

velika večina bolnih ljudi ozdravi;  

 otroku prav tako nikoli ne sme reči, da je nekdo umrl, ker je bil star, saj se mlajšim 

otrokom že starejši bratje/sestre ali starši zdijo stari; 

 nikoli ne smejo otroku reči, naj v teh težkih časih pomagajo staršem. 

Po tragičnem dogodku so nekateri otroci v vrtec vključeni takoj, nekateri pa šele po nekem 

določenem času. Ker imajo otroci v vrtcu prijatelje, ki lahko po določenem času otrokove 

odsotnosti po njem sprašujejo, lahko vzgojitelji to izkoristijo kot dobro priložnost za obravnavo 

teme smrti in otroke s tem soočijo še preden se bo komu to zgodilo. Mislim, da je to zadnji čas, 
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ko otroke seznanimo s to temo. Menim, da bi otroke bilo o tem treba seznaniti, še preden se 

komu to zgodi.  

Pravzaprav pogovor o smrti z otrokom ni nič kaj težavnega ali takega, česar bi se morali bati. 

Vendar pa moramo odrasli izpolniti en in edini pogoj, to je zaupati otroku in ga spoštovati. Za 

odraslega zadošča, da sprejme otrokova čustva in vprašanja takrat, ko se ta pojavijo, in da nanje 

ljubeznivo, prijazno in po resnici odgovori (Hofer, 2012). To je sicer ključ za pogovor o vsaki 

temi, tako tudi o temi smrti, ki jo imamo v današnji družbi za tabu temo. 

6 NAJPOGOSTEJŠA OTROKOVA VPRAŠANJA 

››Ko otrok začne spraševati o smrti, se tej temi ne smemo izogniti, pač pa moramo izbrati 

primerno priložnost, ki bo otroku omogočala spraševanje.‹‹ (Borucky idr., 2004: 19) Večini 

odraslih povzroča pogovor o smrti velike težave. Odrasli se bojimo govoriti z otrokom o smrti, 

saj ga ne želimo prizadeti, poleg tega pa se bojimo biti tudi sami prizadeti zaradi njegove žalosti 

ali drugih reakcij. Največkrat se zgodi, da odrasli ne najdemo ustreznih besed, s katerimi bi 

otroku podali njemu razumljive odgovore. Vendar pa je kljub vsemu temu pomembno, da z 

otrokom govorimo o minljivosti, umiranju in da se odgovorom na njegova vprašanja ne 

izogibamo (prav tam). 

Poleg izbiranja primernih priložnosti za pogovor o tej temi z otrokom je pri takem pogovoru 

pomembno vzdušje, ki naj bi ga spremljale naklonjenost, odkritost in resnicoljubnost. 

Naklonjenost v pogovoru predstavlja nekaj, kar otrok čuti od odrasle osebe in mu to predstavlja 

neko vez med njima in gotovost, da se je odrasla oseba z njim pripravljena pogovarjati. 

Odkritost otroku sporoča, da ne obstajajo neprimerna vprašanja in da lahko kar koli vpraša 

mirne vesti. Resnicoljubnost otrok najbolj ceni. S tem, da otroku govorimo resnico, se v njem 

povečuje zaupanje v nas. Otrok bo sprejel tudi odgovor, da česa ne vemo, če bo ta iskren 

(Schuster-Brink, 1994). 

Hofer (2012) in D. Dodič (2016) sta v svojih knjigah zapisala nekaj najpogostejših vprašanj, ki 

jih otroci zastavijo odraslim, in napotke, kako naj odrasli odgovorimo na ta vprašanja. 

1. Vprašanje: ››Ali je babica zaspala?‹‹ 

Odgovor: ››Ne, babica je umrla. Ko spimo, dihamo, naše telo še deluje, srce bije … Ko 

umremo, pa telo ne deluje več, mrtev človek se ne more več gibati, dihati, njegovo srce 

se ustavi.‹‹ (Dodič, 2016) 
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2. Vprašanje: ››Zakaj je oseba umrla?‹‹ 

To vprašanje se nanaša na vzročnost smrti. Pri tem lahko gre za biološke dejavnike ali 

občutke krivde, ki jih ima otrok. Smrt zaradi bioloških dejavnikov lahko razumemo kot 

smrt zaradi zastoja vitalnih funkcij (dihanja, bitja srca, delovanja možganov). Otroku 

lahko razložimo, da je zastoj teh življenjskih funkcij povzročila starost, bolezen ali 

nesreča, v kateri je bil udeležen (Hofer, 2012). Ko pa govorimo o občutkih krivde, se 

osredotočimo predvsem na otrokova čustva. Otrok krivdo občuti zaradi tega, kar je storil 

oz. ni storil (npr. se je grdo obnašal, ni naredil nečesa, kar mu je oseba, ki je umrla 

naročila). Otroku je vedno znova treba ponavljati, da ni kriv za smrt osebe. Otroku to 

ponavljamo tako dolgo, dokler tega zares ne sprejme (Dodič, 2016).  

Odgovor 1: ››Oseba je umrla zato, ker je imela hudo bolezen, raka. To, da se ti zdi, da 

nisi bil priden, ni povezano s smrtjo. Ljudje se včasih tudi skregamo, si rečemo stvari, 

ki jih ne mislimo resno, vendar zaradi tega ljudje ne umrejo. Za njegovo smrt nisi ti 

kriv.‹‹ 

Odgovor 2: ››Ljudje umrejo iz različnih razlogov, nekaterim se zgodi nesreča, npr. 

prometna nesreča, kot se je zgodila očetu tvojega prijatelja, se spomniš? Nekateri 

umrejo, ker so že zelo stari in telo opeša, nekateri umrejo zaradi težkih bolezni, npr. 

zaradi raka, odpovedi srca …‹‹ (prav tam).  

3. Vprašanje: ››Kaj se zgodi z umrlo osebo?‹‹ 

Odgovor: ››Nekatere ljudi pokopljejo s krsto v grob na pokopališču. Telo ne deluje več, 

ne diha, srce ne dela, umrli ne misli, ne čuti in telo začne razpadati in se sčasoma 

spremni v prah. Nekateri želijo, da jih po smrti sežgejo, njihov pepel dajo v posodo, 

imenovano žara, in to posodo zatem zakopljejo v grob na pokopališču. Na grob 

postavijo nagrobni kamen, na katerem je zapisano ime umrlega, njegov datum rojstva 

in smrti, nekateri pa imajo poleg imena še fotografijo.‹‹ (prav tam) 

4. Vprašanje: ››Kdaj bom jaz umrl?‹‹ in ››Kdaj boš ti umrl/-a?‹‹ 

Ko otrok vpraša, kdaj bo umrl on ali njegovi bližnji, mu razložimo, da nihče ne ve, kdaj 

bo umrl. Da ga pomirimo, mu lahko rečemo, da umremo takrat, ko nehamo živeti, 

vendar nam od tukaj naprej lahko postavi novo vprašanje, ki se nanaša na to, kdaj 

nehamo živeti. Najboljše je, da otroku razložimo, da večina ljudi umre takrat, ko se 

postarajo, zgodi pa se tudi, da nekateri ljudje umrejo, še preden postanejo stari, zaradi 

bolezni ali nesreče. Otroku skušamo razložiti, da je najpomembnejše, da živimo tako, 

da vsak dan ljubimo drug drugega in sebe, saj je to tisto, kar nas osrečuje. Vsak pa lahko 

upa, da bo živel dolgo, kot si želi (Hofer, 2012). 
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Odgovor: ››Vsi umremo, vendar mislim, da bomo še dolgo časa skupaj, da se bomo 

igrali, peli, hodili na sprehode itn.‹‹ (Dodič, 2016) 

7 TEMA SMRTI V KURIKULUMU ZA VRTCE 

V Kurikulumu za vrtce (1999) je zapisano, da je nacionalni dokument, ki na eni strani spoštuje 

tradicijo slovenskih vrtcev, na drugi strani pa z novejšimi teoretskimi pogledi na zgodnje 

otroštvo in iz njih izpeljanimi drugačnimi rešitvami in pristopi dopolnjuje, spreminja in 

nadgrajuje dosedanje delo v vrtcu. Kurikulum zajema šest različnih področij, in sicer: gibanje, 

jezik, umetnost, družbo, naravo in matematiko. Na vsakem izmed teh področij so zapisani cilji 

in primeri dejavnosti. 

Po pregledu vseh področij Kurikuluma za vrtce (prav tam) sem ugotovila, da tabu teme znotraj 

teh področij niso posebej predstavljene, le pri področjih družbe in narave najdemo nekaj na 

kratko zapisanega v zvezi s tem.  

V povezavi s tabu temo smrti je na področju družbe zapisano (prav tam: 50): ››Družbena 

vprašanja niso vrednostno nevtralna, temveč se tu srečujemo tudi z etičnimi dilemami, 

povezanimi z distribucijo moči, nasprotji, krivicami, konflikti v naši družbi in na svetu ter s 

človekovim odnosom do življenja in smrti (nasilje, volje, destruktivnost, revščina itn.).‹‹ Med 

primeri dejavnosti na tem področju so zapisani primeri (prav tam: 53): 

 otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja, rojstva, smrti, 

življenjskih ciklih itn.; 

 otrok ima možnost obujati določene dogodke in se spominjati, načrtovati in predvidevati 

prihodnost. 

Obujati določene dogodke lahko v tem primeru razumemo kot dogodke, v katerih je bil otrok z 

umrlo osebo. Na področju narave (prav tam: 57) pa je med vsemi cilji (okoli 40) na to temo 

zapisan samo eden: ››Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo.‹‹ Medtem 

ko so na področju družbe zapisani primeri dejavnosti, jih na področju narave na to temo (smrti) 

ni. 

Povzamem lahko, da o tem ni dosti zapisanega, in sicer da je v Kurikulumu za vrtce (1999) 

zapisan samo en cilj in dva primera dejavnosti. Menim, da bi bilo treba Kurikulum za vrtce 

obnoviti in vanj zapisati več ciljev in primerov dejavnosti na to temo. Med drugim bi bilo treba 
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zapisati tudi smernice, kdaj in kako z otrokom navezati pogovor o določeni tabu temi (ne samo 

o smrti, tudi o drugih). 

7.1 Literatura za pomoč vzgojiteljem 

K. Miller (2000) je zapisala, da moramo z otroki o smrti govoriti še preden se ta zgodi, da lahko 

npr. sprehode v naravi izkoristimo kot možnost za pogovor o smrti in kar je najbolj pomembno, 

otrokom naj beremo otroške knjige s to tematiko.  

V veliko pomoč vzgojiteljem pri obravnavi tabu teme smrti so tudi knjižnice. S pomočjo 

knjižnic lahko odrasli lažje približajo pojem izgube in odgovarjajo na številna vprašanja, ki se 

jim ob tem porajajo (Dodič, 2016).  

D. Dodič (prav tam) je zbrala literaturo, namenjeno vsem otrokom, še posebej pa žalujočim, in 

jo zapisala v svoji knjigi z naslovom Smrt in žalovanje. Ker menim, da je v veliko pomoč 

vzgojiteljem pri obravnavi teme smrti, sem jo dala v povzetek virov v Prilogo 2. 

8 OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI RAZISKOVANJA 

V vrtcu se z otroki pogovarjamo o rojstvu, zato menim, da bi bilo primerno, da bi se pogovarjali 

tudi o smrti, saj je smrt prav tako del življenja kot rojstvo. S smrtjo se prej ali slej sreča vsak 

posameznik, pa naj bo to otrok ali odrasla oseba. 

D. Dodić (2014) je dejala: ››Odrasli imamo drugačen pogled na smrt, otroka želimo poučiti, 

kako naj se počuti, menimo, da vemo, kaj je najboljše za otroka. Včasih bi nas presenetilo, kako 

otrok gleda na celotno stvar, če bi mu pustili, da sam pove, kaj čuti in kaj potrebuje. Težava 

pogosto ni v otroku, temveč v starševskih napačnih vzorcih ob smrti, ki jih je pridobil ob izgubi 

njemu ljubljene osebe.‹‹ Problem so prepričanja številnih staršev, ki želijo otroku prihraniti 

neprijetne in žalostne plati življenja, ker menijo, da bo bolje, če se bodo z njimi soočili, ko bodo 

dovolj stari. Menim, da pri ozaveščanju staršev lahko odigrajo pomembno vlogo vzgojitelji 

predšolskih otrok, ki starše spodbudijo, da se z otrokom pogovorijo. Predvsem pa se mi zdi 

pomembno, da bi bila tema smrti zastopana v izvedbenem kurikulumu vsakega oddelka vrtca, 

saj bi tako otroke bolje »opremili« na morebitno soočanje z njo v predšolskem obdobju ali 

kasneje. Vzgojitelj je oseba, ki je z otrokom v stiku polovico dneva, in oseba, kateri otrok zaupa. 

Vzgojitelj lahko otroku na tej poti pomaga in mu stoji ob strani tudi v tistem delu dneva, ko 

otrok ob sebi nima staršev.  
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Cilj raziskave je ugotoviti, ali vzgojiteljice obravnavajo v svojem oddelku tabu temo smrt ter 

če da, kako in pri kateri starosti otrok ter koliko se čutijo usposobljene za obravnavo te teme. 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

RV 1: Kakšna so stališča vzgojiteljic do obravnave teme smrti v predšolskem obdobju (je 

primerna za predšolske otroke, pri kateri starosti …)?  

RV 2: Ali vzgojiteljice obravnavajo tabu temo smrti v svojem oddelku in če da, kako jo 

obravnavajo (povezano z dogodkom, s pomočjo strokovne literature …)?  

RV 3: Ali se vzgojiteljice čutijo dovolj strokovno usposobljene za obravnavo tabu teme smrti 

v vrtcu, kakšne dileme imajo in kaj si v zvezi s tem želijo (strokovno podporo, izobraževanje 

…)? 

10 RAZISKOVALNA METODA 

Uporabila sem deskriptivno metodo, in sicer kvantitativno raziskovanje. 

10.1  Raziskovalni vzorec 

Vzorec zajema vzgojiteljice petih različnih pomurskih vrtcev, in sicer: vrtec Ljutomer, Stročja 

vas, Križevci, Radenci in Apače. Razdelila sem 46 anketnih vprašalnikov, vrnjenih sem dobila 

41 vprašalnikov, kar je 89,13 %.  
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Graf 1: Delovne izkušnje vzgojiteljic 

Tretjina oz. največ anketiranih vzgojiteljic (36,6 %), ima 11–15 let delovnih izkušenj. Več je 

vzgojiteljic s 15–26 let delovne dobe kot pa začetnic z manj kot deset let delovne dobe. 

10.2  Pripomočki 

Za pridobivanje podatkov sem uporabila anketni vprašalnik, ki sem ga sestavila sama s pomočjo 

mentorice. Vprašanja v anketnem vprašalniku so odprtega, zaprtega in kombiniranega tipa 

(Priloga 1).  

10.3  Postopek zbiranja in obdelave podatkov 

V raziskavi sem uporabila kvantitativno tehniko. Podatke sem zbirala meseca aprila leta 2019. 

Pri razdeljevanju vprašalnika so mi pomagale ravnateljice in vodje vrtcev, ki so vprašalnike 

razdelile vzgojiteljicam. Vzgojiteljice so vrnjene vprašalnike vrnile v mapo ali škatlo (odvisno 

od vrtca), ki je bila v pedagoški sobi. 

Podatke sem analizirala in odgovore s pomočjo programa Microsoft Word prikazala v tabelah.  
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

11.1  Stališča vzgojiteljic o primernosti teme smrti za predšolske otroke 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kakšna so stališča vzgojiteljic do 

obravnave teme smrti v predšolskem obdobju, ali menijo da je primerna za predšolske otroke 

in za katero starost.  

Tabela 1: Primernost teme smrti in starost otrok 

Trditev f % 

Ta tema po mojem mnenju ne spada v vrtec, ker predšolski otroci še ne 

razumejo smrti. 

1 2 

Temo smrti bi v vrtcu obravnavala le, če bi zanjo dali pobudo otroci (bi 

npr. spraševali o smrti). 

22 54 

Tema se mi zdi primerna in pomembna za otroke v drugem starostnem 

obdobju. 

6 15 

Tema se mi zdi pomembna in primerna za predšolske otroke vseh starosti. 12 29 

Skupaj: 41 100 

 

Anketirane vzgojiteljice imajo zelo različna stališča glede obravnave te teme v vrtcu, in sicer 

večina (dvaindvajset vzgojiteljic oz. 54 %) meni, da bi temo obravnavale le, če bi zanjo dali 

pobudo otroci (bi o tem spraševali). Le ena vzgojiteljica meni, da ta tema ne spada v vrtec, ker 

je predšolski otroci ne bi razumeli. 

Do podobnih rezultatov sta prišla tudi E. D. Bahovec in Kodelja (1996: 126). Raziskavo sta 

opravila na naključnem vzorcu ljubljanskih vrtcev leta 1992. V raziskavo sta vključila 66 vrtcev 

iz vseh ljubljanskih občin. Ugotovila sta, da se vzgojiteljice, ki so bile zajete v raziskavi, z 

otroki o smrti pogovarjajo le priložnostno. Zapisala sta tudi, da se približno tretjina anketiranih 

vzgojiteljic o smrti sploh ne pogovarja.  

Čeprav sta vzorca raziskave različna, so naše ugotovitve podobne tistim iz leta 1992. Ker je 

večina anketiranih vzgojiteljic odgovorila, da bi temo obravnavale le, če bi zanjo dali pobudo 

otroci (bi o tem spraševali), lahko rečemo, da so pri vzgojiteljicah še vedno prisotni predsodki 

glede tabu tem (v našem primeru o smrti). Predvidevam pa, da se je zmanjšal odstotek 

vzgojiteljic, ki menijo, da tema ni primerna za v vrtec in se o njej z otroki ne pogovarjajo.  
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11.2  Ravnanje vzgojiteljic v zvezi s temo smrti 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali vzgojiteljice obravnavajo tabu temo smrti v svojem oddelku 

in če da, kako jo obravnavajo. Najprej sem upoštevala, ali so se s to temo (smrtjo) vzgojiteljice 

v vrtcu že kdaj srečale in kako so se nanjo odzvale. Zanimalo me je tudi, s čim so si pri 

obravnavi teme v vrtcu pomagale oziroma s čim bi si pomagale, ko bi se znašle v taki situaciji.  

Dobra polovica vzgojiteljic (56 %) pravi, da se je s temo smrti v vrtcu že srečala, preostale pa 

ne. Ker ima več kot polovica anketiranih vzgojiteljic (Graf 1) nad enajst let delovnih izkušenj 

v vrtcu, kar pomeni, da je posamezna vzgojiteljica do sedaj vodila vsaj tri generacije otrok, ni 

verjetno, da se v tem času nobena od njih ne bi srečala s smrtjo. Vprašanje je, ali je vzgojiteljica 

sploh izvedela za to, kar postavlja pod vprašaj njihovo vsakodnevno komunikacijo z otroki in 

poznavanje otrok.  

Vzgojiteljice, ki so odgovorile z da (23), sem prosila, da zapišejo, kako so se odzvale. 

Tabela 2: Odzivi vzgojiteljic ob srečanju s temo smrti v vrtcu 

Trditev f % 

Nisem se pogovarjala z otroki o tem, ker menim, da smrti še ne razumejo. 1 4 

Odgovorila sem na vprašanja otrok, sicer pa temu nisem namenila veliko 

pozornosti oz. časa. 

3 13 

Z otroki sem se pogovarjala o dogodku in o smrti na splošno. 16 70 

Dogodek je bil pobuda za načrtovanje in izvedbo dejavnosti na temo smrti. 1 4 

Drugo: 2 9 

Skupaj: 23 100 

 

Večina vzgojiteljic (70 %) je odgovorila, da so se z otroki pogovarjale o dogodku in na splošno 

o smrti. Samo ena vzgojiteljica je odgovorila, da je dogodek oz. srečanje s smrtjo predstavljal 

pobudo za nadaljnje načrtovanje in izvedbo dejavnosti, medtem ko je ena druga vzgojiteljica 

odgovorila, da se z otroki o tem ni pogovarjala, saj meni, da še otroci te teme ne razumejo. 

Vzgojiteljici, ki sta odgovorili z drugo, sta zraven zapisali: 

 Kadar me je ta otrok vprašal kaj o tem, sem mu na kratko pojasnila. 

 Pogovor, odgovarjanje otrokom na taka vprašanja. Prebiranje ustrezne pravljice. 
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Odgovor druge vzgojiteljice me je zelo presenetil, saj kaže na to, da se je temi posvetila in jo je 

morda tudi uporabila kot za načrtovanje dejavnosti. Z ustrezno pravljico je vzgojiteljica tako 

lahko otrokom približala temo smrti in jim ustrezno ter primerno njihovi starosti tudi 

odgovorila. Vzgojiteljica je z zapisanim dokazala, da se temo lahko približa otrokom in da ta 

tema zanjo ni tabu tema. 

Vzgojiteljice, ki so odgovorile z nikalnim odgovorom (18), sem prosila, da zapišejo, kako bi se 

v danem primeru odzvale.  

Tabela 3: Odzivi vzgojiteljic, če bi se srečale s to temo 

Trditev f % 

Z otroki se o tem ne bi pogovarjala.  0 0 

Odgovorila bi na vprašanja otrok, sicer pa temu ne bi namenila veliko 

pozornosti oz. časa. 

4 22 

Z otroki bi se pogovorila o dogodku in o smrti na splošno. 12 67 

Dogodek bi izkoristila kot pobudo za načrtovanje in izvedbo dejavnosti na 

temo smrti.  

0 0 

Drugo: 2 11 

Skupaj: 18 100 

 

Največ (dvanajst anketiranih vzgojiteljic oz. 67 %) je mnenja, da bi se ob srečanju s tem 

dogodkom z otroki pogovorile, nobena vzgojiteljica pa srečanja s tem dogodkom ne bi 

izkoristila kot pobudo za načrtovanje in izvedbo dejavnosti na temo smrti. Ta podatek je 

pretresljiv, a hkrati tudi večkrat omenjen v literaturi. V. Borucky in sodelavke (2004) pravijo, 

da so starši in pedagoški delavci zaskrbljeni, da ne bi pri pogovoru o smrti naredili napake. 

Dejstvo pa je, da nimajo navade, da bi smrt sprejeli kot del življenja. Družba prav tako smrti ne 

posveča in ne dopušča veliko prostora, kar se kaže v tem, da vzgojiteljice niso pripravljene 

izvesti dejavnosti na to temo. Za vzgojiteljice je dovolj že to, da se z otrokom pogovorijo oz. 

odgovarjajo na vsa njegova vprašanja, kar je razvidno iz Tabele 2. 

Vzgojiteljici, ki sta odgovorili z: »Drugo …«, imata več kot enajst let delovnih izkušenj in se 

do sedaj še nista srečali s to temo, a sta vseeno pozitivno naravnani in bi se bili pripravljeni z 

otrokom/-i o tem pogovoriti, kar sta tudi zapisali v smislu: 

 odvisno od otroka in njegovega vedenja, 
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 izhajala bi iz otrok/-a v oddelku. 

Nato me je zanimalo, ali vzgojiteljice poznajo kakšno literaturo, risanke, gledališke predstave 

… na temo smrti, ki so jo oz. bi jo lahko uporabile pri delu s predšolskimi otroki. Prosila sem 

jih, da zapišejo naslove. 

Vzgojiteljice so zapisale nekatere naslove knjig: Stara mama (Franc Hubner), Deklica z 

vžigalicami (Hans Christian Andersen), Oglas za eno mamo (Patricija Peršolja), Ajda in Sam 

(Jasna Branka Staman), Knjiga o smrti (Pernilla Stalfelt), Črna zastava (zgodba v reviji Cicido), 

Dedka ni več (Rien Broere), Anica in zajček (Desa Muck), Prostor v mojem srčku (Annette 

Aubrey), Medvedkov dedek (Nigel Gray), Jesen listka Timija (Leo F. Buscaglia), Dva medvedka 

(Mojiceja Podgoršek), Mala sončna žarkica in zajčja družina (Christof Lehmann). 

Vzgojiteljice so navedle tudi nekaj risank: The Life Of Death, Heidi, Levji kralj in Bambi. 

Med drugim so zapisale tudi, da ima društvo Hospic na programu predstavo na to temo, vendar 

niso pripisale naslova. Ena izmed vzgojiteljic je zapisala, da si je pomagala s seminarsko nalogo 

ene dijakinje, spet ena druga je zapisala, da se je udeležila predavanja na NIJZ-ju z naslovom 

Žalovanje v vrtcu. Sedemnajst vzgojiteljic pri tem vprašanju ni zapisalo nič ali pa so zapisale, 

da ne poznajo nobene literature na to temo. 

Vsekakor lahko na število zapisanih naslovov knjig razberemo, da so vzgojiteljice dobro 

seznanjene z otroško literaturo na temo smrti. Vprašanje je le, ali literaturo samo poznajo ali jo 

pri svojem delu tudi uporabljajo in kako pogosto.  

11.3  Strokovna usposobljenost in dileme vzgojiteljic 

V tem poglavju predstavljam odgovore na vprašanja, ali se vzgojiteljice čutijo dovolj strokovno 

usposobljene za obravnavo tabu teme smrti v vrtcu in kakšne dileme imajo in kaj si v zvezi s 

tem želijo. 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?biw=1536&bih=722&q=prostor+v+mojem+sr%C4%8Dku+annette+aubrey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQxjk8vKSxSgvCMi9LM87JLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGqFhTlF5fkFymUKeTmZ6XmKhQXHenNLlVIzMtLBapWSCxNKkqtBADyKqzSZAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB8razs-bhAhXFlosKHUHDDQ4QmxMoATATegQICxAH
https://www.google.com/search?biw=1536&bih=722&q=prostor+v+mojem+sr%C4%8Dku+annette+aubrey&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NDQxjk8vKSxSgvCMi9LM87JLtGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrGqFhTlF5fkFymUKeTmZ6XmKhQXHenNLlVIzMtLBapWSCxNKkqtBADyKqzSZAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiB8razs-bhAhXFlosKHUHDDQ4QmxMoATATegQICxAH
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/leo-f-buscaglia-53100
https://www.emka.si/webapp/wcs/stores/servlet/sl/emkasi/christof-lehmann-54058
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Tabela 4: Usposobljenost vzgojiteljic za obravnavo teme smrti 

Trditev f % 

Da. 14 34 

Deloma. 25 61 

Ne. 2 5 

Skupaj: 41 100 

 

Več kot polovica anketiranih vzgojiteljic (61 %) se počuti le delno strokovno usposobljene, 

tretjina (34 %) pa se počuti dovolj strokovno usposobljene. Vzgojiteljice, ki se počutijo delno 

oz. ne dovolj strokovno usposobljene za obravnavo te teme, sem prosila, da zapišejo, kaj bi bilo 

potrebno, da bi se počutile bolj strokovno usposobljene. 

Odgovori vzgojiteljic so podobni, največkrat so navedle, da bi si želele predavanja ali delavnic 

s psihologom ali društvom Hospic. Vzgojiteljice si na teh predavanjih ali delavnicah želijo 

izvedeti, kako naj temo obravnavajo z otroki; kako naj pristopijo k otroku, ki je v stiski; kakšne 

dejavnosti in igre naj pripravijo na to temo, da jo bodo otroci lažje razumeli. 

V nadaljevanju me je zanimalo, ali se vzgojiteljicam glede obravnave tabu teme smrti v vrtcu 

pojavljajo kakšne dileme. Kar tretjina vzgojiteljic (24 %) je odgovorila pritrdilno, medtem ko 

pa preostale vzgojiteljice ne vidijo nobenih problemov/nimajo nobenih dilem glede obravnave 

te teme v vrtcu. Pri podvprašanju, v katerem sem jih spraševala, kakšne dileme se jim 

pojavljajo, so največkrat zapisale:  

 kako otroku približati oz. predstaviti to temo, da ga ne prizadeneš še bolj ali zaznamuješ 

za vso življenje; 

 kakšen je primeren način, katere besede in vprašanja uporabiti, ali dogodek povezati z 

vero ali ne; 

 kako otrok sploh razume smrt, 

 da ne bi pri pogovoru prešla na temo vere, saj je dandanes ta tema že zelo občutljiva. 

Izmed devetih vzgojiteljic (24 %), ki so odgovorile pritrdilno, so tri vzgojiteljice kot dilemo 

izpostavile povezovanje z vero. Glede tega Champagne (v Hofer, 2012: 55) pravi: ››Tudi ateist 

ima moralno dolžnost, da na svoje potomstvo prenese mistično in humanistično prepričanje o 

življenju in smrti, ki vsebuje solidno količino upanja.‹‹ Torej vsak otrok se je v svojem življenju 



 

29 

 

zagotovo že srečal z vero. Nekateri so temu podvrženi posredno, drugi neposredno, a vsak se z 

njo vsaj enkrat sreča. Od osebe je odvisno, ali bo prepričanje v vero v njej raslo ali bo šlo samo 

mimo nje. Mislim, da je dobro, da se v ta proces (obravnavo teme smrti) vključi vero, saj je v 

oddelku verjetno otrok, ki prihaja iz verne družine. Pomembno je, da vzgojitelj jasno pove, da 

obstajajo različna verovanja in razlage, kaj se zgodi po smrti, saj se bo tako tisti otrok, ki je 

veren, prav tako počutil toliko pomembnega kot tisti, ki ni veren oz. v vero ne verjame.  
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12 SKLEP 

Vsakdo od nas se je že kdaj srečal s smrtjo. V teoretičnem delu sem predstavila, kako si lahko 

ljudje med seboj ob taki situaciji pomagamo. Osredotočila sem se predvsem na pomoč 

odraslega otroku, pri tem sem posebej izpostavila vzgojitelja/-ico predšolskih otrok.  

Z raziskavo v svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da večina anketiranih vzgojiteljic temo 

smrti obravnava le na podlagi vprašanj otrok. Velika večina vzgojiteljic prav tako meni, da je 

tema primerna za otroke vseh starostnih skupin. Vzgojiteljice, ki so se v vrtcu že srečale s to 

temo, so navedle, da je srečanje s temo smrti doprineslo v skupino, da se je o smrti z otroki 

pogovarjala, malo anketiranih vzgojiteljic je to priložnost izkoristilo za načrtovanje dejavnosti 

na to temo. Ob tem sem ugotovila, da velika večina vzgojiteljic pozna vsaj eno literarno delo 

za otroke, s katerim si lahko pomaga ali si je že pomagala, da otroku približa to temo. Večina 

vzgojiteljic se počuti le deloma strokovno usposobljene. Da se vzgojiteljica počuti dovolj 

strokovno usposobljena, je za to nujno, da se skozi vso svojo kariero oz. življenje venomer 

izobražuje in nadgrajuje svoje znanje. Anketirane vzgojiteljice, ki se čutijo le delno 

usposobljene za obravnavo te teme, si želijo udeležbe na predavanjih ali delavnicah s 

psihologom ali društvom Hospic. Največkrat so navedle, da si želijo izvedeti, kako naj 

pristopijo k otroku, ki je v stiski; kako naj temo obravnavajo z otroki; kakšne dejavnosti in igre 

naj pripravijo na to temo, da jo bodo otroci lažje razumeli. 

Ugotavljam, da je obravnava tabu teme smrti povezana s strokovno usposobljenostjo strokovnih 

delavk. Če bi se strokovne delavke počutile dovolj strokovno usposobljene za obravnavo te 

teme, bi temo večkrat vključile v svoje pedagoško delo in jo obravnavale tudi brez pobude otrok 

ali nastale situacije (smrt v naravi, v družbi …). Zavedam se, da je vzorec relativno majhen in 

je bila raziskava izvedena le v vrtcih na območju Pomurja, zato bi vsekakor bilo smiselno 

raziskavo opraviti v več vrtcih po celotni Sloveniji, saj bi tako lahko dobili povprečno realne 

rezultate glede odnosa do tabu teme smrti s strani vzgojiteljev/-ic.  
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14 PRILOGE 

Priloga 1 – Anketni vprašalnik za vzgojitelje 

Pozdravljeni! 

Sem Veronika Koščak, študentka 3. letnika predšolske vzgoje na Pedagoški fakulteti Univerze 

v Ljubljani. V diplomskem delu raziskujem, ali oz. kako vzgojitelji predšolskih otrok 

vključujejo temo smrti v vzgojno delo v vrtcu.  

Prosim vas, da odgovorite na vprašanja v anketi, in sicer tako da izberete en, za vas najbolj 

ustrezen odgovor oz. dopišete svoj odgovor.  

 

1. Delovne izkušnje v vrtcu: 

a) do 5 let 

b) od 6 do 10 let 

c) od 11 do 15 let 

d) od 16 do 20 let 

e) od 21 do 26 let 

f) več kot 26 let 

 

 

2. V katerem starostnem obdobju delate? 

a) 1–3. 

b) 3–6. 

c) Drugo: _____ 

 

3. Ste se v vrtcu že kdaj srečali s smrtjo otrokovih bližnjih, sovrstnika, njegovega 

ljubljenčka …?  

a) Da – odgovorite na vpr. 3.1. 

b) Ne – odgovorite na vpr. 3.2. 

 

3.1 Če ste odgovorili z DA, kako ste se odzvali? 

a) Nisem se pogovarjala z otroki o tem, ker menim, da smrti še ne razumejo.  

b) Odgovorila sem na vprašanja otrok, sicer pa temu nisem namenila veliko pozornosti 

oz. časa. 

c) Z otroki sem se pogovarjala o dogodku in o smrti na splošno. 

d) Dogodek je bil pobuda za načrtovanje in izvedbo dejavnosti na temo smrti. 
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e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

3.2 Če ste odgovorili z NE, kako bi se odzvali? 

a) Z otroki se o tem ne bi pogovarjala.  

b) Odgovorila bi na vprašanja otrok, sicer pa temu ne bi namenila veliko pozornosti 

oz. časa. 

c) Z otroki bi se pogovorila o dogodku in o smrti na splošno.  

d) Dogodek bi izkoristila kot pobudo za načrtovanje in izvedbo dejavnosti na temo 

smrti.  

e) Drugo: 

__________________________________________________________________ 

 

4. Ali se vam zdi obravnavanje teme smrti v vrtcu potrebno in pri kateri starosti?  

a) Ta tema po mojem ne spada v vrtec, ker predšolski otroci še ne razumejo smrti. 

b) Temo smrti bi v vrtcu obravnavala le, če bi zanjo dali pobudo otroci (bi npr. 

spraševali o smrti). 

c) Tema se mi zdi primerna in pomembna za otroke v drugem starostnem obdobju. 

d) Tema se mi zdi pomembna in primerna za predšolske otroke vseh starosti. 

 

5. Ali menite, da ste dovolj strokovno usposobljeni za obravnavo teme smrti v vrtcu? 

a) Da. 

b) Deloma. 

c) Ne. 

 

 

6. Kaj bi bilo potrebno oz. kaj bi si želeli, da bi se počutili bolj strokovno 

usposobljeni?  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Se vam ob misli na obravnavo teme smrti v vrtcu porajajo kakšne dileme? 

a) Da – odgovorite na vpr. 7.1. 

b) Ne – nadaljujte z vpr. 8. 

 

7.1 Če ste odgovori z DA, kakšne dileme ali vprašanja se vam porajajo? 
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_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

8. Ali poznate kakšno literaturo, risanke, gledališke predstave … na temo smrti, ki 

ste jo oz. bi jo uporabili pri delu s predšolskimi otroki? Prosim, napišite naslove. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Za vaše sodelovanje v anonimni anketi se vam iskreno zahvaljujem! 
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Priloga 2 – Otroška literatura na temo smrti 

 

Gray, N. in Cabban, V. (1999). Medvedkov dedek. Tržič: Učila. 

Medvedkov dedek je zgodba, ki jo lahko beremo ob vsakem času vsem otrokom, še posebej ob 

dnevu mrtvih. Pravljica je preprosta in lahkotna, brez večjih čustvenih pretresov. Žalovanje, ki 

se odvija v pravljici, je blago (Dodič, 2016). 

Sporočilo zgodbe je, da je v življenju vredno početi dobre stvari. Tistega, ki je dober, imamo 

vedno radi in mu želimo biti podobni. Ko pa dober človek umre, ostane v nas za vedno, kot 

svetla lučka in vodilo življenja (prav tam). 

Hubner, F. in Hocker, K. (1994). Stara mama. Ljubljana: Kres. 

Zgodba govori o stari mami, ki je igriva in dobra oseba, ki razume otroka, z njim sodeluje, se 

igra in ga v vsem podpira. Ko začuti, da se ji iztekajo dnevi, želi na svoj odhod pripraviti svojega 

vnuka. Zgodba podaja sporočilo o smrti in o napovedi smrti; stara mama primerja svoje 

življenje in svojo smrt z življenjem cvetlice. Njen vnuk želi upočasniti njeno smrt s tem, da s 

posebno pozornostjo skrbi za cvetlico. Stara mama vseeno umre, a preden umre, Tomažu pove 

naslednje tolažilne besede: ››Življenje gre naprej, pa naj se zgodi kar koli.‹‹ Teh besed njen 

vnuk takoj po njeni smrti ne razume, začne jih dojemati komaj takrat, ko na vrtu zrastejo nove 

cvetlice in takrat dojame smisel življenja in smrti. V zgodbi je poudarek na dejstvu, da smrt 

obstaja in da življenje kljub temu teče naprej (prav tam). 

Zgodba je primerna za branje v vsakem času ne glede na to, ali imajo otroci že kakšno izkušnjo 

s smrtjo. Seveda pa moramo biti pripravljeni na to, da jih bo tema zanimala bolj, kot smo si 

mislili, in da bodo sledila različna vprašanja. 

Varley, S. (2001). Jazbečeva darila v slovo. Ljubljana: Educy. 

Jazbec ob izteku življenja ne misli samo nase, ampak tudi na svoje prijatelje. To sporočilo 

poudarja, da ni nujno, da smo od mrtvih pozabljeni. Ta stavek se dotika predvsem otrok, saj si 

postavljajo vprašanja, ali mrtvi vedo, da so mrtvi, ali mrtvi še mislijo nanje in ali jim še lahko 

kako pomagajo. Jazbec v zgodbi pove, da bo umrl in to zaupa svojim prijateljem. V pismu jim 

sporoča, kako je, ko umiraš.  
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Jazbec sanja sanje, ki jih še nikoli ni, in sicer sanja, da gre skozi prehod tako, da se še komaj 

dotika tal, spotakne se, pade, a ga to nič ne boli. Počuti se, kot da bi padel iz svojega telesa. 

Zgodba poudarja, da tisto, kar nekomu storiš dobrega, ostane za vedno (prav tam). 

Recknagel, F. in Dusikova, M. (2001). Sarina vrba. Ljubljana: Kres. 

Zgodba je primerna za branje v vsakem času. Otrokom jo lahko beremo kadar koli ali ob dnevu 

mrtvih. V zgodbi nastopa deklica Sara, ki je izgubila rastlino, ki jo je imela zelo rada. Ker 

rastlina umre, se pojavi njen duh, ki se je Sari prikazal v sanjah, ko je žalovala. Oče je Sari 

pomagal tako, da je odrezal vejo od vrbe in sta jo skupaj posadila. Ko je vejica ozelenela, se je 

vanjo naselil duh in pustil deklico na miru. 

Zgodba ponuja naslednja spoznanja (prav tam: 29): 

 iz mrtvega drevesa lahko spet vznikne življenje; vrba nadaljuje življenje po svoji veji; 

 duhek še naprej živi kljub fizični smrti drevesa; 

 spoznanje o vrednosti in moči sanj; v sanjah je možna komunikacija z mrtvimi in ta daje 

moč in tolažbo tistim, ki pokojne pogrešajo. 

Bode, A. D. in Broere, R. (1997). Dedka ni več. Ljubljana: Kres. 

Zgodba je primerna za branje v vsakem času, ima pa tudi terapevtski učinek za tiste, ki 

doživljajo bolečo izgubo. Prav tako zgodba otroku podaja spoznanja o smrti in žalovanju. Njen 

cilj ni pričakati otroka v fazah žalovanja in ga ozdraviti z njimi,  temveč spregovoriti o 

odločilnih vprašanjih, ki se ob smrti pojavljajo.  

V zgodbi nastopa deček Miha, ki ima veliko vprašanj. Na eno izmed njih pa ne dobi odgovora, 

dokler nekoč v sanjah ne sreča dedka in mu pošlje pismo z vprašanjem tja, kjer je dedek zdaj 

(prav tam). 

Weitze, M. in Battut, E. (1999). Zakaj je bil rožnati slonček žalosten in kako je spet postal 

srečen. Ljubljana: Slovenska knjiga. 

V zgodbi je predstavljena potrtost otroka, ki je nekoliko drugačna od potrtosti odrasle osebe. 

Predstavljene so tudi faze žalovanja pri otroku. V zgodbi se ne govori o smrti, temveč o izgubi 

prijatelja zaradi selitve. Ta izguba pri otroku zaradi trajnosti dobi razsežnost smrtne izgube.  

Zgodba otroka popelje skozi vse faze žalovanja in ga zdravi v vsaki fazi posebej. Posebno 

primerna je za otroke, ki žalujejo, npr.: sova medvedku razloži, kakšna bolezen je depresija 

oziroma potrtost in mu svetuje, kaj naj dela, da mu bo lažje. Sova mu da štiri nasvete. Medvedek 
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te nasvete preizkusi in po vsakem mu malo odleže. Postopoma uspeva premagovati svojo 

potrtost. V zadnji fazi najde spet veselje v igri in si pridobi nove prijatelje. Ves čas pa ostaja 

zvest svojemu prijatelju, ki ga je izgubil, vendar vedno bolj zdravo. Po določenem času čuti le 

še veselje, da ga je imel (prav tam).  

Navajam še nekaj naslovov knjig, ki so lahko v pomoč vzgojiteljev, prav tako pa tudi staršem 

žalujočega otroka: 

 Ahčan, U. (2009). Orel s škrlatnega vrha. Celje: Celjska Mohorjeva družba. 

 Andersen, H. C. (2013). Deklica z vžigalicami. Ljubljana: Grahovac. 

 Andersen, H. C. (2009). Vžigalnik. Ljubljana: Mladinska knjiga. 

 Bauer, J. (2006). Dedkov angel. Ljubljana: Sanje. 

 Bingham, J. (2007). Vsak je kdaj žalosten. Murska sobota: Pomurska založba. 

 Gray, N. (1999). Medvedkov dedek. Tržič: Učila.  

 Lainšček, F. (2002). Ignacija in njen angel. Ljubljana: Prešernova družba.  

 Moses, B. (2006). Žalost. Ljubljana: Grlica. 

 Muck, D. (2016). Anica in zajček. Ljubljana: Mladinska založba. 

 

 

 


