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1. UVOD
Osnovna teza diplomskega dela Komunikacija z otroki v predšolskem obdobju je, da je
komuniciranje znotraj družine, med starši in otrokom ter med vzgojiteljem in otrokom v
vrtcu ključnega pomena za celostni razvoj otroka v zgodnjem obdobju otroštva. Da bi
postavljeno tezo lahko podprli, je bilo treba opredeliti ključne pojme, kot so komunikacija,
predšolski otrok, družina in vrtec, preučiti ključne elemente otrokovega razvoja v
predšolskem obdobju, ki se nanašajo na zmožnosti otrokovega komuniciranja, analizirati
značilnosti in potek komunikacije v družini in vrtcu in, končno, izpostaviti komunikacijo v
družini in vrtcu kot pomemben dejavnik otrokovega celostnega razvoja.
Zagovarjamo stališče, da uspešen vzgojni proces predpostavlja ustrezne načine in metode, s
katerimi odrasli ustvarjajo okolje brez medsebojnih obtoževanj, okolje, kjer bi živeli brez
občutka krivde in bi otroci postali ljubeči in odgovorni. Gre za okolje, v katerem so
udeleženci v komunikacijskem procesu občutljivi za svoja čustva in čustva drugih ter so
sposobni izražati svojo nejevoljo in jezo, ne da bi pri tem povzročili škodo. Treba je torej
najti ustrezne načine in metode komuniciranja in zavreči neustrezne. V tem diplomskem
delu so predstavljeni različni načini in metode, s katerimi odrasli spodbujajo otrokovo
sodelovanje, samostojnost in odgovornost. To dosegajo tako, da vedo, kdaj je treba
poslušati in kdaj govoriti, še več, kako poslušati in kako govoriti, da bi se otrok počutil
sprejetega, vrednega in dragocenega.

Cilj vzgojnega procesa, kot smo ga tu predstavili, je, da otrok odraste v avtonomno,
integrirano, polnovredno osebnost, z visoko stopnjo spoštovanja in samovrednotenja,
sposobno neposredne, jasne in poštene komunikacije. Okolje, v katerem vladajo
razumevanje in iskrenost, medsebojno spoštovanje, sodelovanje in pomoč, ustvarja občutek
varnosti, odprtosti in zadovoljstva. To je pomembna podlaga za duševno zdravje in prvi
pogoj za oblikovanje stabilne, pokončne in humane osebnosti.
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2. KLJUČNI POJMI

2. 1 KOMUNIKACIJA
2. 1. 1 Definicija komunikacije
Izraz komunikacija izvira iz latinskega glagola communicare, ki pomeni skupno napraviti,
sporočiti, deliti kaj s kom, posvetovati se, pogovoriti se o čem, priobčiti, biti v medsebojni
zvezi. Izraz communio (lat.) pomeni skupnost, communicatio (lat.) pa pomeni sporočilo,
naznanilo, občevanje, povezanost. Kot lahko vidimo, nas razlaga besede komunikacija
usmerja v nekaj, kar je aktivno, nosi določeno sporočilno vrednost, vključuje dinamiko in
se udejanja v medsebojnih zvezah. V leksikonu lahko preberemo: »Komunikacija (lat.) je
prenos informacije od posameznika do posameznika; človeška zmožnost za vzpostavljanje
neposrednega stika s sočlovekom in vplivanja nanj. Mehanizem komunikacije vključuje
prevajanje informacij v razumljive simbole; vedenje, ki pomeni prenos informacije,
zaznavni sprejem simbolov in njihovo prepoznavanje. Na psihološke procese sprejemanja
in oddajanja informacij vplivajo motivi, stališča, izkušnje posameznika. Posameznik
preverja učinke komunikacije s povratno informacijo, skuša sklepati na učinek informacije,
na sprejemalčeve motive, stališča ipd.« (Jelenc 1998, 7).
Komunikacija je odpiranje ene osebe drugi. V tem procesu odkrivanja se učimo, kdo je
oseba, s katero komuniciramo in kdo smo mi sami. Zaradi tega je komunikacija edinstven
in zelo pomemben dejavnik, ki določa odnose z drugimi in s svetom, ki nas obkroža. Od
komunikacije je odvisno, kako bomo dosegli svoje cilje, kako bomo razvijali svoja notranja
intimna doživljanja, kako bomo dosegli usklajenost s seboj in drugimi, kako bomo
ustvarjalno reševali nasprotja in različnosti. Komunikacija je proces učenja. Začne se s
prvim krikom otroka in se ne neha, dokler nam bije srce in delujejo možgani. V procesu
komunikacije razvijamo svojo osebnost, odkrivamo pričakovanja drugih do nas in naša
pričakovanja v odnosu do drugih. Prav s pomočjo komunikacije se učimo vzajemnih
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odnosov in načina aktivnega vključevanja v življenjsko okolje. Vsak posameznik vnaša v
proces komunikacije iste elemente: telo, ki se giblje (oči, ušesa, nos, jezik, kožo),
sposobnost za govor (besede, glas), možgane, kot zakladnico znanja, preteklih in sedanjih
izkušenj, s čimer so povezana vsa naša spoznanja in pričakovanja (Kristančič in Ostrman
1995, 12).

2. 1. 2 Načini komuniciranja
Komuniciranje lahko razdelimo na več vrst po različnih kriterijih: glede na uporabljene
znake, komunikacijski kanal, vsebino, cilje itd. V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj
najpogostejših delitev načinov komuniciranja (Iris Ucman 2003, 5).

Komuniciranje je lahko neposredno ali posredno. O neposrednem komuniciranju govorimo,
kadar med pošiljateljem in prejemnikom sporočila ni nobenega posrednika. To je pogovor
dveh ali več oseb, ki so v medsebojnem stiku. Neposredno komuniciranje je praviloma
najbolj učinkovito zaradi takojšne povratne informacije. Na učinkovitost vplivajo predvsem
psihološki dejavniki udeležencev neposredne komunikacije. Pri posrednem komuniciranju
obstaja med pošiljateljem in prejemnikom sporočila komunikacijski kanal. Je manj
učinkovito od neposrednega načina, saj takojšna povratna informacija praviloma ni možna,
na učinkovitost pa vplivajo tudi motnje v komunikacijskem kanalu (5).

Komuniciranje je tudi vsebinsko in odnosno. V medsebojnem komuniciranju se vsebina
sporočil prenaša od pošiljatelja do prejemnika in obratno. Z uporabo nebesedne
komunikacije pa se definirajo tudi odnosi med sodelujočimi. Odnose in osebni delež
posameznika definiramo z načinom in kontekstom izgovorjenih sporočil, kar praviloma
najbolj vpliva na učinkovitost komunikacije. Osebni vidik komunikacije je neke vrste
komunikacija o komunikaciji (metakomunikacija). Vsebinski vidik se nanaša na vsebino
sporočila, odnosni pa določa, kako razumeti odnos med pošiljateljem in prejemnikom (5).
Komuniciranje je zavestno ali nezavedno. Večinoma komuniciramo zavestno in z
določenim namenom, vendar pa marsikatero sporočilo posredujemo tudi nezavedno. Vsak
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človek je poleg zavednega tudi nezavedno bitje. Nekaterih motivov, ki določajo naše
vedenje, se popolnoma zavedamo, druge prepoznamo, če smo nanje opozorjeni, tretjih pa
se ne zavedamo in jih ne prepoznamo, čeprav smo nanje opozorjeni. Nezavedno
komuniciramo, kadar uporabljamo določene kretnje, izraze, ki jih slabo ali pa sploh ne
nadzorujemo, pa tudi z uporabo izgovorjenih in neizgovorjenih besed (6).

Komuniciranje je lahko enosmerno ali dvosmerno. Enosmerno komuniciranje pomeni, da
poteka vpliv le v eni smeri, od pošiljatelja do prejemnika sporočila, ni pa povratne
informacije. V tem primeru ne gre za dialog, saj prejemnik nima vpliva na pošiljatelja.
Ponavadi gre za posredovanje sporočil večjemu številu prejemnikov. Sporočila so kratka,
jasna in preprosta. Enosmerne so vse vrste medijskih in množičnih komunikacij ter
komunikacije v strogo hierarhičnih strukturah, kjer je potrebna hitra in učinkovita akcija.
Dvosmerno komuniciranje pomeni, da posreduje prejemnik pošiljatelju povratne
informacije. Oba se odzoveta, vplivata drug na drugega, se dopolnjujeta in usklajujeta. V
dvosmerni komunikaciji posredujemo sporočila, jih sprejemamo in pojasnjujemo
nesporazume, zato je v primerjavi z enosmerno časovno dolgotrajnejša, je pa zato bolj
učinkovita za razreševanje nesporazumov (6).

Komuniciranje pa je tudi vedno lahko besedno in nebesedno. Pri neposrednem
komuniciranju sprejemamo in oddajamo besedna in nebesedna sporočila. Nebesedna
komunikacija lahko besedno potrdi in dopolni, lahko pa tudi zanika pomen verbalnih
sporočil (6).

2. 1. 3 Verbalna in neverbalna komunikacija
Verbalna komunikacija predstavlja govorno-jezikovno vedenje udeležencev in pri njej
uporabljamo govor, pisano besedo in besedno zvezo. Pravimo tudi, da se udejanja preko
štirih komunikacijskih dejavnosti: poslušanja, govorjenja, branja in pisanja. Govorni jezik
pojmujemo kot osnovni človekov komunikacijski sistem. Osnovan je na sposobnosti
človeka, da proizvaja glasove, ki se povezujejo v glasovne sklope, tj. besede govora, te pa
se kombinirajo v kompleksnejše celote – stavke. Govorni jezik (živ jezik) je simbolni
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sistem, sistem pomenov. Govor in jezik sta osnovni komponenti komuniciranja. Govor in
jezik sta vsekakor tesno povezana, vendar pa ne pomenita istega. Vsi ljudje uporabljajo
govor, govorijo pa različne jezike (Jelenc 1998, 17).
Govor je oblika naučenega človekovega vedenja, ki služi kot sredstvo osebnega izraza in
kot sredstvo sporočanja. Je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njeni socializaciji.
Predstavlja naravno funkcijo otroka, ko doseže potrebno stopnjo izkustvenega in
organskega zorenja. Za govor človek ne potrebuje nobenih zunanjih pomagal, vse izvaja le
s svojim organizmom. Podeduje posebno razvite zunanje organe in centre v možganih.
Njegov govor, čeprav odvisen od celotnega bitja, je še posebno odvisen od delovanja prav
teh specifičnih govornih organov. Govor predstavlja sistem glasov in glasovnih kombinacij,
ki jih posameznik proizvaja s svojimi govornimi organi. V osnovi je biološka aktivnost, ki
vključuje tri biološke sisteme: respiracijski sistem – to je izvor energije, ki se ustvarja v
pljučih, diafragmi in respiratornih mišicah, vibracijski sistem – vključuje grlo, glasilke in
laringalne mišice in je odgovoren za oblikovanje osnovnega glasu – in artikulacijski sistem
– tvorijo ga artikulatorji (ustnice, jezik, zobje, nebo), s katerimi oblikujemo glasove. Vsi
trije sistemi morajo natančno koordinirano delovati za oblikovanje pravilnega govora (18).
Za človeka je govor največji dosežek ter bistvena značilnost, ki ga dviga visoko nad ostali
živi svet. Izkušnje in modrosti preteklih generacij so ohranjene s pomočjo govora na zelo
racionalen in zelo spreten način. Človekov govor že od samega začetka ni bil le sredstvo
izražanja misli in sporazumevanja ter simbolni instrument za predmetni svet, ampak tudi
stvariteljski proces. V osnovi je govor družbeni pojav in le prek socialne komunikativnosti
je postal človek ustvarjalen. Prek funkcije v strukturi medčloveških odnosov je možen
razvoj govora ter celoten proces socializacije. Govor je obenem produkt človekovega
mišljenja ter v razmerju do mišljenja selektiven. Preučevalci menijo, da imamo v glavi
približno 4-krat toliko misli, kolikor izgovorimo besed. Skozi družbeno socialne procese je
mogoče odkrivati tudi stvariteljske funkcije govora. Le v strukturi človeških odnosov je
mogoč razvoj govora, in obratno, le z uporabo jezika je možen proces humanizacije
človeka samega ter tudi njegovega okolja (Trček 1998, 9).
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Pri opredelitvi jezika lahko v leksikonu preberemo, da je »človeški naravni jezik samo za
človeka značilna sposobnost z govorom izražati skušnje, čustva, predstave in misli,
sporazumevati se, izkoriščati skušnje drugih, predajati dele miselnega sveta drugim v
obliki, ki se mora ločiti od nosilca tistega miselnega sveta (tradicija ali izročilo),
neposredno vplivati na vedenje drugih«. Jezik, kot dogovorjen sistem, s pomočjo katerega
člani neke družbene skupnosti sploh lahko komunicirajo drug z drugim, opredeljujejo
naslednje značilnosti:
-

jezik je niz navad (jezikovne navade se v zgodnjem otroštvu z lahkoto usvajajo in
oblikujejo, kasneje pa se dosti težje spreminjajo, zato se otroci materinega in tujega
jezika laže in hitreje učijo kot odrasli);

-

jezik je umetna, dogovorjena oblika vedenja;

-

jezik je konvencija (dogovor, tradicija, ker izhaja iz skupnega življenja ljudi, ki s
pomočjo jezika ohranjajo tradicijo);

-

jezik je konservativen in odporen na spremembe, kljub temu se spreminja hitreje kot
živi svet;

-

jezik je linearen in enodimenzionalen, saj lahko v enem času izrečemo le eno stvar,
v enem trenutku oblikujemo le en glas;

-

jezik je sistem;

-

jezik je sistematičen in nesistematičen, istočasno pravilen in nepravilen;

-

jezik se uči (ni prirojen, se ga tudi ne podeduje, ampak se ga usvaja - vsak otrok se
uči svojega maternega jezika oziroma jezika skupnosti, v kateri živi, enako lahko in
enako dobro kot vsak otrok katerekoli druge jezikovne skupnosti) (Jelenc 1998, 20).

Komuniciranje s pomočjo kateregakoli jezika je mogoče, ker ljudje, ki komunicirajo na isti
način, povezujejo simbole jezika in njihove kombinacije (besede in besedne zveze) ter
pojme in pomene, ki jih ti simboli predstavljajo. Med udeleženci pri komuniciranju obstaja
enako razumevanje odnosov med verbalnimi simboli in idejami, ki jih ti simboli zastopajo.
Za jezikovno sporazumevanje sta pomembni predvsem dve stvari: da obstajajo (slovnična)
pravila, po katerih se glasovi, besede, stavki povezujejo, kombinirajo in tako postanejo
nosilci različnih pomenov in da je z uporabo jezikovnih pravil mogoče ustvariti tako rekoč
neomejeno število novih pomenov, izraziti in sporočiti neomejeno število idej, kar dejansko
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označuje ustvarjalno značilnost jezika (20).
Neverbalni komunikacijski znaki so bistveni del človekovega reagiranja. Ne moremo
govoriti, ne da bi pri tem spreminjali višino ali jakost glasu. Pri govorjenju ne moremo biti
brez izraza na obrazu, ne moremo govoriti, ne da bi vsaj za kratek čas zadržali pogled na
sogovorniku, uporabili gibe rok itd. Ob pomoči neverbalnih znakov lažje izrazimo neke
pojave (npr. z gibi rok ponazorimo velikost, obliko predmeta). Pogosto je neverbalna
komunikacija močnejše sredstvo sporočanja, jasneje in ostreje izpostavi določene pojave in
značilnosti. Deluje bolj neposredno in tudi izzove bolj neposredno reagiranje. Neverbalni
znaki so manj kontrolirani in tako pogosto bolj odprto govorijo o osebi in pojavih, ki jih
želimo izraziti. Neverbalna komunikacija nam omogoča, da stališča izrazimo manj jasno,
kot bi jih izrazili z besedami. Tako lahko na blažji in manj izzivalen način pokažemo
oziroma nakažemo svoje nezadovoljstvo ali nenaklonjenost, to pa je bolje, kot da bi
nekomu povedali, da ga nimamo radi. Je torej dodatni kanal vzajemnega informiranja. Ne
moremo trditi, da verbalne komunikacije ne bi bilo, če ne bi bilo pred tem neverbalne
komunikacije, vendar zveza med njima obstaja. Da je med obema kontinuiteta, kaže
dejstvo, da otrok mnogo pred verbalno komunikacijo uporablja neverbalno komunikacijo.
Strokovnjaki danes vse odličneje poudarjajo, da je za kakovost vstopanja v komunikacijsko
interakcijo

izjemnega

pomena

najzgodnejše

obdobje

otrokovega

življenja,

saj

novorojenček, rojen kot socialno bitje, že zelo zgodaj vzpostavlja prvi stik z okoljem. Ta
prva oblika komunikacije, ki je tudi prvi jezik, ni semiotična, ampak emocionalna. Njen
pomen je velik, kajti če se ta komunikacija ne razvije, se tudi druge oblike komunikacije ne
bodo (25).
Področja neverbalne komunikacije so: kinestetične in proksimalne komunikacije.
Kinestetična sporočila imenujemo vse vrste sporočil, ki jih posredujemo prek različnih
gibov telesa od obrazne mimike do telesne drže. Med najbolj pogostimi gibi je premikanje
glave – govorica obraza – in sicer prikimavanje in odkimavanje, kar pomeni strinjanje ali
nestrinjanje oziroma pritrjevanje ali zanikanje. Razen z omenjenim elementarnim gibom
posredujemo sporočila z mimiko, torej s celim obrazom. Z obrazom vedno komuniciramo,
prav zato smo z obrazom vedno obrnjeni k sogovorniku. Na ta način lahko beremo z obraza
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ter na enak način sporočamo svoje misli. Od vseh izrazov obraza pa največ povedo oči, kar
velja za vse kulture sveta. Na obrazu so posebej zgovorne oči, gledanje v oči je osrednja
tema nebesedne komunikacije – govorica oči. Naš pogled nosi veliko vrst sporočil: je lahko
preplašen, spogledljiv, skromen, vzburjen, iščoč, sovražen, nasmejan, umirjen, prazen,
nemiren itn. Poleg izražanja z obrazom je najbolj pogosta govorica rok, kajti z njimi
neprestano gestikuliramo. Po definiciji imenujemo geste tiste gibe, ki jih delamo nezavedno
in ne nadomeščajo besed. Pomemben način nebesednega izražanja so drže, ki jih
spremljamo z gibi udov, zlasti rok, lahko pa je drža tudi sama zase sporočilo. Z držami
izražamo tudi svoje notranje počutje, svoje duševno razpoloženje. Vemo, kaj pomeni
sklonjena glava ter zvit hrbet ali pa sproščena pokončna drža (Trček 1998, 91-99).
Drugi način neverbalne komunikacije je komunikacija z uporabo prostora. Termin proemija
je v teorijo o komuniciranju uvedel Hall in se je hitro uveljavila. Hall je bil pozoren na to,
kako ljudje uporabljamo prostor kot nekakšen medij pri komuniciranju. Človek je del
narave in potrebuje prostor, zato ga osvoji, ščiti, označi na različne načine ter brani pred
interferencami. Prostorska bližina pomeni po pravilu tudi osebno bližino in odraža
obstoječe psihosocialne odnose. V intimno bližino spuščamo ali sprejemamo le tistega, ki
nam je zelo blizu. Osebni prostor je naša permanentna potreba in hkrati pomembna
komunikacija (99-105).

2. 1. 4 Medosebna komunikacija in komunikacijski proces
Medosebna komunikacija je interakcija, obojestranski, recipročni (medsebojno povezan,
odvisen) proces, v katerem vsi udeleženci sprejemajo, pošiljajo in interpretirajo sporočila
oziroma znake, ki so nosilci določenega pomena. Sporočilo je lahko katerikoli verbalni ali
neverbalni simbol ali znak, ki ga ena oseba (pošiljatelj) prenese na drugo osebo
(sprejemnik) z namenom, da bi vplivala na njegovo vedenje (in ga tudi spreminjala).
Komunikacijski proces med dvema osebama je sestavljen iz pošiljanja sporočila
(ekspresivni jezik) in sprejemanja sporočila (receptivni jezik). Pošiljatelj, ki želi svojo idejo
posredovati sprejemniku, mora le to prevesti v jezikovne simbole. Sporočilo lahko kodira
ali v glasovne simbole (govorjenje), ali vizualne grafične simbole (pisanje). Sprejemnik, ki

13

sprejme sporočilo, mora simbole spremeniti nazaj v idejo, misel. Dekodirati mora ali
glasovne simbole (poslušanje) ali vizualne grafične simbole (branje) (Jelenc 1998, 29).
Že med samim posredovanjem sporočila sprejema govorec od poslušalca tudi že določeno
reakcijo na sporočila. Zato ni mogoče trditi, da lahko sledi odgovor šele po končanem
sporočilu. Na podlagi poslušalčevega izraza obraza, kretenj, gibov telesa lahko govorec
usmerja potek nadaljnjega pripovedovanja, po potrebi kaj dopolni, spremeni. Pri tem je zelo
pomembno poudariti, da sprejeto sporočilo lahko ustreza poslanemu, se z njim ujema ali pa
tudi ne. Sprejemnik poslano sporočilo kodira, kar pomeni, da ga pretvori v njemu lastno
vsebino oziroma da sporočenim besedam določen pomen. Če je sprejemnik pripisal
govorčevim besedam isti ali podobni pomen, to pomeni, da ga je razumel. Razumljivo je,
da je komunikacija uspešna, če se namen, misel ali izgovorjeno sporočilo pošiljatelja
ujemajo s sprejemnikovim sprejetim sporočilom. Šele takrat, ko sprejemnik sporočilo
razume in ga na določen način interpretira, lahko to sporočilo vpliva nanj in na njegovo
vedenje. Nato lahko sporočilo uskladišči ali izvede. Zavedati se moramo, da je izvedba
sporočila odvisna od sprejetega sporočila, kot sta tudi vedenje in delovanje sprejemnika,
rezultat sprejetih in ne poslanih sporočil (29).

2. 1. 5 Spretnosti komuniciranja in načini učenja komunikacije
Spretnosti komuniciranja se lahko naučimo, tako kot se naučimo drugih spretnosti. Pri tem
velja, da se je spontano naučimo do neke določene stopnje, da sicer usvojimo neki slog
komuniciranja, vendar pa moramo to spretnost stalno izpopolnjevati, če hočemo biti v
različnih interakcijskih situacijah dobro sprejeti in tudi učinkoviti. Svoje komuniciranje
moramo namreč nenehno prilagajati konkretnim situacijam in konkretnim neposrednim
ciljem komuniciranja. Kajti znati uspešno komunicirati pomeni znati prilagoditi svoje
komuniciranje konkretni situaciji, konkretnim sogovornikom in konkretnim ciljem.
Spretnost komuniciranja je še posebno pomembno pri delu z otroki. Učinkovitost tega dela
je močno odvisna od kakovosti odnosa med odraslim in otrokom, med vzgojiteljem in
otrokom. Ozaveščeni vzgojitelji ugotavljajo, da je uspešnost vzgojno-izobraževalnega
delovanja v veliki meri odvisna od kakovosti interakcije in od stopnje interakcijske
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povezanosti v komunikaciji. Ta pa je lahko tem večja, kolikor večja je njihova sposobnost
zaznavanja dogajanj v medosebnih odnosih, prepoznavanja neverbalnih sporočil in
vživljanja v razmišljanja in čustvovanja otrok (32).
Obstajajo različni načini, ki jih pri učenju komunikacije pogosto uporabljamo.
Metakomunikacija je pogovor o pogovoru, komunikacija o komunikaciji, ki nam omogoča,
da se pogovarjamo o našem komuniciranju, verbaliziramo lastna in tuja sporočila.
Metakomuniciramo lahko o vsebini pogovora, o načinu pogovora in o interakcijah med
pogovorom. Metakomunikacije se mora odrasli naučiti, saj z njeno pomočjo lahko spozna
želje, potrebe, pričakovanja in zmogljivosti svojega sogovornika in mu na podlagi teh
spoznanj tudi lahko prilagaja svojo komunikacijo. Feedback, to je dajanje, iskanje in
sprejemanje povratne informacije o naši komunikaciji. Povratna informacija se lahko
nanaša na vsebino sporočila, na sogovornika, na odnose med sogovorniki, na odnose do
vsebine ter na vpliv, ki ga ima sporočilo na sogovornika. Povratne informacije lahko med
komunikacijo iščemo, sprejemamo in dajemo. Neposreden in učinkovit način učenja
komunikacije omogoča skupinska dinamika ob skupinski metakomunikaciji in s
skupinskim feedbackom. Izkustveno učenje, pri katerem gre za aktivno vključevanje
posameznika, je najbolj učinkovito, nova spoznanja, ki jih pri takem učenju posameznik
odkrije, pa imajo največji vpliv na kasnejše vedenje. Učenje poteka v manjši skupini, ki je
usmerjena tako, da si udeleženci med seboj nudijo čustveno oporo. Še pomembnejše pa je
dajanje povratnih informacij, ko posamezniki opišejo, kako so doživljali vsebino sporočila,
sogovornika, njegov odnos do sporočila. Če posameznika drugi zaznavajo drugače, kot se
vidi sam, je to zanj koristna informacija, ki ga usmerja v nadaljnje korektivne postopke in
izboljševanja. V takem odnosu se razvija pri posamezniku tudi večja občutljivost za
doživljanje drugega, sposobnost vživljanja v drugega – empatija (33).

2. 2 PREDŠOLSKI OTROK
Psihologi in psihoanalitiki potrjujejo, da prva štiri leta otrokovega življenja predstavljajo
temelj, na katerem se razvoj osebnosti kasneje samo še nadgrajuje. Pri tem imajo
pomembno vlogo vzgojitelji, starši in predšolske ustanove. Z dobrim poznavanjem otroka
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lahko odrasli odnose individualizira ali prilagodi posameznemu otroku. V tem odnosu,
proučevanju in bližanju njegovemu notranjemu svetu, odrasli sooblikuje otrokovo osebnost.
V konkretnih okoliščinah predstavlja podporni kamen pri graditvi otrokove zdrave
samozavesti in zaupanja. Moralna vzgoja in socialno učenje se medsebojno prepletata in
dopolnjujeta. Pri učenju v najširšem smislu gre vselej za dodajanje novih vzorcev v že
oblikovano živčno mrežo. Vsebina zapisov (že naučenega) se torej nenehno spreminja in
predeluje. Otroci imajo vrsto telesno-fizioloških in duševnih posebnosti, ki se razlikujejo od
odraslih in jih je treba upoštevati pri njihovi vzgoji. V nadaljevanju navajam naslednje
razvojne značilnosti predšolskega otroka oz. vzgojno pomembne značilnosti: biološki
primanjkljaj, plastičnost, čutnost, sugestibilnost, radovednost in motiviranost, popolno
čustvenost, duševno ranljivost, izrazito egocentričnost in otrokovo usmerjenost v igro
(Retuznik Bozovičar in Krajnc 2012, 119).

2. 2. 1 Biološki primanjkljaj
Biološki primanjkljaj se izkazuje v dolgotrajni nebogljenosti človeškega bitja v primerjavi z
živalskimi mladiči. Živali se mnogo prej osamosvojijo in uspevajo samostojno brez
kakršnekoli pomoči. V našem kulturnem in civilizacijskem okolju doseže otrok približno
stopnjo telesne in duševne samostojnosti sredi adolescenčnega obdobja, popolno
ekonomsko samostojnost pa šele mnogo kasneje. Otrokova odvisnost od odraslih,
predvsem od staršev, se izraža z dvema izrazitima potrebama: s potrebo po varnosti in
potrebo po uveljavljanju (120).
Majhen otrok ima poleg biološke potrebe po hranjenju tudi močno izraženo socialno
potrebo, potreba po varnosti, zanesljivosti, ki je psihološka posledica njegovega biološkega
primanjkljaja. To potrebo lahko zadovolji le mati, njena enakovredna namestnica ali pa oče,
torej osebe, ki so čustveno navezane na otroka. To čustvo je za otroka edino jamstvo, da ga
bodo starši negovali, mu pomagali in da ga ne bodo zapustili. Tako se ta izredno močna
potreba po varnosti povezuje s potrebo po starševski ljubezni. Otrok ima naravno težnjo, da
bi ga starši ljubili, skrbeli zanj, da bi ga varovali v težavnejših okoliščinah in da bi bili brez
velikih časovnih presledkov skoraj nenehno v njegovi bližini. Otrok se v prvih letih
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življenja čuti varnega toliko časa, dokler so v njegovi bližini starši. Če se starši za dlje časa
umaknejo, lahko otrok zapade v afekt strahu in ogroženosti. Čim manjši je otrok, tem večja
je njegova potreba po varnosti in tesnem sožitju z materjo oz. s starši. Čim večji in
samostojnejši postaja, bolj se rahlja in stopa v ozadje njegova prva potreba. Potreba po
varnosti obvladuje otrokovo duševnost skozi vse predšolsko obdobje. Je osnova njegovemu
zadovoljivemu duševnemu počutju, duševnemu ravnovesju in zdravju. Ko je predšolski
otrok že večji, star nekaj let, njegovi potrebi po varnosti občasno zadostujejo tudi druge
poznane osebe, ki jim otrok zaupa (120).
Z biološkim primanjkljajem se povezuje še ena človekova socialna potreba, potreba po
uveljavljanju in priznanju. Čim bolj se otroku razvija zavest, tem bolj občuti, da je telesno
nespreten, negotov in nesamostojen. Nenehno potrebuje oporo ter pomoč staršev. Podrejeni
položaj povzroča v otrokovi duševnosti neprestan nemir, težnjo po sprostitvi, potrebo, da bi
pomeril svoje moči in uveljavil svojo osebnost. Če to potrebo z vzgojo odrasli pravilno
usmerja, podpira otrokova prizadevanja za osebno izpopolnitev in mu množi sposobnosti za
premagovanje življenjskih težav. Potreba po uveljavljanju temelji v otrokovi težnji, da bi
postal odrasel in neodvisen ter da bi se čim prej enakovredno vključil v svet odraslih (121).
Da bi preprečili pretirano egoistična in nesocialna dejanja v tem obdobju, se mora odrasli
naučiti preseči občutje, ki narekuje, da je otrokovo vedenje, ki ga v takšnih primerih
poimenujemo kot trma, zavesten upor zoper njegovo avtoriteto. Otrokova trma se ne sme
nasilno zatirati. Trma bo mnogo lažja, čim počasneje, čimbolj postopoma bo odrasli izražal
svoje vzgojne zahteve, in to s potrpežljivostjo in s preusmeritvijo njegove pozornosti. In
nasprotno – trma bo mnogo večja, če bo do otroka prezahteven, nestrpen, zaverovan v
lastne vzorce zmotnih prepričanj o tem, kaj je prav. V nobenem primeru otroka ni prav
sramotiti in zapostavljati. Otroku odrasli pomaga in kaže, kako naj na pozitiven in družbeno
sprejemljiv način dosega uspehe, kako naj se sooči s porazi in kako naj premaguje
življenjske težave (121).
Zdravo okolje spodbuja otrokovo naravno težnjo po uveljavitvi in manifestaciji osebnosti,
nezdravo pa mu ponudi zgolj občutek nezadostne čustvene gotovosti in sprejetosti. Ti
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občutki izzovejo nezaupanje, strah ali celo sovražnost do staršev, sorojencev, vzgojiteljev v
vrtcu in vrstnikov, kasneje pa tudi do učiteljev, učenja, dela in družbenih norm. Izjava »Ne
bom!« pri dve ali triletnem otroku napoveduje sposobnost, da se postavi zase, strastno željo
po tem, da ve, kaj hoče od življenja, in motivacijo, da vztraja pri svojem do konca. Otroci,
ki se svojim bližnjim popolnoma podredijo, pozneje v življenju pogosto trpijo, ker niso
razvili samostojnega jaza. Odlično se znajo prilagajati potrebam in občutkom drugih, bolj
malo ali nič pa jim ni jasno, kaj sami želijo in čutijo. To se lahko zgodi pri represivni
vzgoji, pri kateri je majhnega otroka preveč strah, da bi ugovarjal (121).

2. 2. 2 Gnetljivost
Gnetljivost je lastnost živčnega sistema majhnega otroka in se kaže v izredni duševni
gnetljivosti – dostopnosti za sprejemanje vtisov iz okolja, v katerem se otrok razvija.
Izredna gnetljivost otroka se kaže v hitrem, bujnem razvoju mnogih sposobnosti, ki
postanejo še bolj očitne, če jih primerjamo s tistimi, ki jih je imel otrok ob rojstvu. Kot
dojenček je bil sprva še popolnoma nebogljeno bitje. Otrok v sedmem letu starosti je že
dokaj spreten in družaben, sposoben, da se loti samostojnega dela – učenja. Zaradi te
lastnosti otrok razvije občutljivost in dojemljivost za celo vrsto kulturnih in socialnih
značilnosti v okolju. Prav navade, ki si jih otrok pridobi v otroštvu, pomembno vplivajo na
naravnanost v kasnejšem obdobju (122).
Zaradi izredne gnetljivosti in duševne dojemljivosti predšolskega otroka so vzgoja, način
vzgoje ter zgledi v tem obdobju izredno pomembni. Izkušnje namreč kažejo, da se izredna
plastičnost in dojemljivost za vtise pri otroku v kasnejšem obdobju zmanjša. Šolski otrok je
manj gnetljiv in vzgojno sprejemljiv za osebnostno oblikovanje, kot je to opaziti pri
predšolskem otroku. Gnetljivost predšolskega otroka pa ima lahko tudi neugodne posledice.
Neugodna ali celo travmatična doživetja majhnega otroka se običajno tako močno vtisnejo
v njegovo duševnost, da puščajo v njej dolgotrajne sledove, ki vplivajo na otrokovo
osebnost tudi še kasneje, ko otrok odraste. V tem primeru je plastičnost predšolskega otroka
tesno povezana še z drugimi: duševno ranljivostjo, sugestibilnostjo in s čustvenostjo (122).
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2. 2. 3 Čutnost
Dojenčkovo in otrokovo duševnost v času, ko višji, zavestni in zapleteni duševni procesi še
niso razviti, označuje močna dejavnost nekaterih njegovih čutil. Otrokova čutila, posebno
koža in čutila za voh in okus, prva posredujejo dojenčku vse, kar se pomembnega dogaja v
njegovem življenjskem prostoru in mu dajejo prve življenjske vtise in izkušnje. Prvi čutni
vtisi, čeprav enostavni, so pri majhnem otroku povezani in obarvani s čustvi ugodja in
neugodja. Povezani so tudi z njegovimi elementarnimi (osnovnimi) potrebami in nagoni. V
prvih letih življenja ima čutno dojemanje otroka nekatere svojevrstne posebnosti: usta npr.
uporablja kot čutilo za tip, zato dojenček nese vsako stvar najprej v usta in z njimi ugotavlja
obliko ter druge lastnosti predmetov (123).
Čutila so prepletena med seboj. Posredujejo nam različne vidike ene in iste stvari. Jabolko
npr. vidimo, tipamo, vohamo, okusimo in, ko ugriznemo vanj, posredno celo slišimo. Pa
vendar je vsak čut zase nekaj enkratnega. Čutila otroku, kakor tudi odraslim, posredujejo
podatke o svetu, ne sicer v vsej polnosti objektivne stvarnosti, temveč gre le za izsek
resničnosti. Velika, izrazita čutnost majhnega otroka pomeni, da otrok razume in dobro
dojema besede in pojme za vse tiste pojave in stvari, ki jih vidi, otipa, posluša in se z njimi
igra. O tem, ali bo otrokov spoznavni svet diferenciran ali preprost, bogat ali reven, ne
odloča le obdarjenost, temveč tudi vzgoja in vzpodbudno okolje (123).

2. 2. 4 Sugestibilnost
Sugestibilnost se kaže v sprejemljivosti in pripravljenosti človeka, da prevzame stališča in
mnenja drugih, da brez premisleka posnema njihova ravnanja ter se jim tako slepo podredi.
Da so predšolski otroci sugestibilni, je razumljivo, saj še nimajo razvite zavesti in znanja,
da bi bili lahko kritični in samostojni. V predšolskem času otrok zaradi svoje sugestibilnosti
marsikaj prevzame iz okolja, tudi stvari, ki jih po svoji razvitosti še ne more popolnoma
dojeti. Tako kot plastičnost tudi sugestibilnost proti koncu predšolske dobe pojema, to pa je
znamenje, da je otrok v svojem razvoju prišel na višjo stopnjo. Po mnenju nekaterih
avtorjev je sugestibilnost na vrhuncu okrog petega leta otrokove starosti (125).
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2. 2. 5 Radovednost in motivacija
Radovednost in motivacija se lahko močno razvijata v vseh dejavnostih. Gre za lastnosti
otroka, ki je povezan z okoljem in prostorom, v katerem je. Potreba otroka je, da čim več
sprašuje in spozna. Radovednost je običajno usmerjena na okolje kot celoto in ne na
določen predmet. Otroci postavljajo vprašanja, vztrajajo pri odgovorih in želijo čim več
spoznati. Vse to kaže na njihov način razmišljanja. To spremlja tudi čustveno napetost,
čudenje in sum. Radovednost lahko tešimo z novimi vsebinami, njeno genetsko danost
lahko razširimo na nove možnosti, ki jih ponujajo igrače in okolje (126).
Radovednost je bistveni motiv najrazličnejših oblik človeškega mišljenja in delovanja. Zato
ji je treba nameniti posebno pozornost. Vzgojitelji in starši naj vedno ustvarjajo ugodne
pogoje za razvoj in vzpodbudo otroške radovednosti, tako z igro v vrtcu in v družini kakor
tudi v drugih vsakdanjih dejavnostih. Odgovori morajo ustrezati otroškemu razumevanju.
Zahvaljujoč otroški radovednosti je proces vzgoje in izobraževanja v otroškem vrtcu lahko
veliko bolj spontan in primeren otroškim potrebam in interesom (126).

2. 2. 6 Popolna čustvenost
Popolna čustvenost je najbolj izrazita značilnost predšolskega otroka. Majhen otrok je v
celoti in predvsem čustveno bitje. Ne glede na to, koliko je star in kakšna je njegova
inteligenca, bodo na njegovo ravnanje in obnašanje bolj vplivala čustva kot razum. Čim
manjši je otrok, bolj je to vidno in značilno. Z razvojem jezikovnih in drugih veščin pa
začenja prenašati svoja občutja v besede. Ko je otrok še dojenček, je njegovo čustveno
življenje preprosto in gonsko usmerjeno. Čustva preplavljajo majhnega otroka kot močni
valovi in ga pretresajo, duška jim daje še z glasnim kričanjem, z jokom in smehom, z vso
obrazno mimiko in s kretnjami vsega telesa (127).
V tem času so otrokova čustva zelo nestalna, plastična, se hitro menjavajo in so vedno bolj
odvisna od njegove okolice in od ravnanja z njim. Predšolski otroci pa na primer poleg
jokanja ali skakanja že začenjajo spoznavati razliko med srečen, jezen, prestrašen in
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žalosten ter se o tem pogovarjajo. Vse novo otroka običajno najprej prestraši, nato pa lahko
vzbudi v njem zanimanje, navdušenost, veselje, ob hudih doživetjih in izkušnjah pa tudi
grozo. Kadar predmeti ali pojavi v otroku ne izzovejo nobenega čustva, potem jih otrok
tudi ne zaznava (127).
Popolna čustvenost majhnega otroka je za predšolsko vzgojo zelo pomembna, saj so čustva
najučinkovitejši, pogosto edini način motiviranja, delovanja in tudi učenja majhnega
otroka. Tudi v privzgajanju prvih preprostih navad uspemo le, če jih povežemo z
otrokovimi prijetnimi čustvi, z igricami, zabavnimi pripovedmi itd. Resno, stvarno,
neosebno ter čustveno hladno in neprizadeto ravnanje in navajanje otroka na tem področju
ne rodi nobenega uspeha. Otrok je v svojem bistvu vedro bitje, nagnjeno k veselju,
nežnosti, zadovoljstvu in priznanju, zato je najboljša motivacija izkazovanje ljubezni in
veselega razpoloženja (128).

2. 2. 7 Duševna ranljivost
Otrokova duševna ranljivost je tesno povezana z močno čustvenostjo majhnega otroka.
Težava, s katero smo soočeni, je torej v tem, da duševnosti ne moremo videti, kakor na
primer lahko vidimo zunanjo rano na telesu. Zunanje poškodbe krvavijo in zaradi njih je
človekova prizadetost očitna. Duševne poškodbe ali travme imajo drugačne zakonitosti. Če
otrok doživi preveč in premočne čustvene travme, se lahko pojavijo tako imenovana
psihosomatska obolenja: pomanjkanje teka, odklanjanje hrane, driska, zaprtost, astma,
kožni izpuščaji, povišanje telesne temperature in drugo. Nepravilna vzgoja in nezdravo
družinsko ozračje lahko v otrokovi duševnosti zapustita rane, ki se jih majhen otrok sicer ne
zaveda, vendar pridejo na dan največkrat kasneje, ko je že večji ali ko odraste. Kažejo se v
občutku manjvrednosti, preplašenosti, agresivnosti brez vzroka, močni ljubosumnosti,
nagnjenju k depresijam, močenju postelje, perila ali v puščanju blata, v raznih oblikah
socialne iztirjenosti itd. Zaradi pomanjkanja izkušenj in nerazvitih duševnih funkcij otrok
ne zmore takoj dojeti ali opraviti vsega, kar zahtevajo od njega nove življenjske okoliščine
ali kar zahtevajo njegovi, včasih preveč nepotrpežljivi starši in vzgojitelji. Včasih dojema
otrok nove zahteve ter situacije le počasi in z veliko težavo (129).
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Predšolska vzgoja mora računati z duševno ranljivostjo otrok. Odstranjevati mora vzroke za
nastanek otrokove prizadetosti, hkrati pa pripravljati otroka za premagovanje težav. Otroka
ne moremo obvarovati pred vsemi negativnimi situacijami, pripraviti ga moramo na
frustracije (prikrajšanosti), saj je tudi to priložnost za krepitev njegove osebne moči. Če je
frustracijska toleranca ali sposobnost za premagovanje ovir nizka, se otrok v življenju ne bo
sposoben spopasti z različnimi ovirami. Naloga vzgoje je, da otroku zviša nizko
frustracijsko toleranco, tako da bogati otrokove izkušnje in dopusti, da se otroku zgodi tudi
kaj manj prijetnega. Pri vzgojnem delu moramo biti strpni, saj se otroci med seboj tudi
močno razlikujejo (129).

2. 2. 8 Egocentričnost
Otrok dojema svet kot celoto, v katerem središču stoji njegova oseba. Iz te posebnosti
njegovega dojemanja sveta ter iz čustvenosti izhaja njegova egocentričnost: rad bi bil kar
naprej v središču pozornosti odraslih, še posebno staršev. Egocentričnost je težnja
majhnega otroka, ki se kaže v želji, da bi se vse vrtelo okrog njega, njegovih potreb in
interesov. Ta težnja je včasih tako močna, da se začne grdo obnašati in kljubovati ter je
pripravljen sprejeti celo kazen, samo da bi se odrasli začeli spet ukvarjati z njim. Zato je
zelo značilno, da se majhni otroci obnašajo manj primerno takrat, kadar imajo starši obiske
in posvečajo svojo pozornost drugim ljudem (130).
Mnogi majhni otroci, posebno tisti, ki so že stopili v obdobje prve trme (ta se najmočneje
izrazi med drugim in četrtim letom starosti), intuitivno hitro dojemajo, kaj starše najbolj
razburi in prizadene, ter takoj sežejo po svojem »programu«, če se jim zdi, da utegnejo biti
zapostavljeni in deležni premajhne pozornosti. Nekateri npr. začnejo odklanjati hrano, ker
vedo, da to zaskrbljene mame močno vznemiri, dražijo bratce ali sestrice, ne marajo zvečer
zaspati, spet drugi pridejo na dan s kletvicami, ko so obiski v hiši. Egocentričnost je
največji kamen spotike v vzgoji majhnega otroka, saj se otrokovo obnašanje kaže kot
egoizem in brezobzirnost. Zato je otrokova socializacija najbolj usmerjena ravno k temu, da
bi egocentričnost omejili. Otroku je v tem obdobju poglavitni življenjski smoter lastno
ugodje, vzgoja pa mu želi pokazati, da so zahteve družbe in odraslih pomembnejše od

22

njegovih nagonov (132).
Z egocentričnim vedenjem je povezana tudi otrokova ljubosumnost. Pogosto opazimo pri
otrocih ljubosumno zadrževanje igrač pred drugimi otroki. Konflikti se ne pojavljajo samo
na ravni vzgojitelj (starši) – otrok, temveč tudi v otroku samem. V otroku, ki ga odrasli
nenehoma popravljajo, karajo in kritizirajo, se porodi čustvo neugodja, iz tega čustva pa se
rodita odpor in trma. Trma je popolnoma naraven in v tem obdobju nujen otrokov odziv na
nove vzgojne zahteve okolja, na težnje, da bi preoblikovali njegov značaj, ga naredili
socialnega (131).

2. 2. 9 Igra kot dejavnost
Igra je dejavnost, ki omogoča otrokov razvoj in je nepogrešljiva pri razvoju otrokove
osebnosti. Človek je bitje, ki je nenehno dejavno v razmerju do stvarnosti. Spreminja jo in
prilagaja svojim potrebam, pri tem pa spreminja tudi sebe. Za malega otroka je takšna
dejavnost igra, ki je seštevek različnih dejavnosti. Z igro otrok raziskuje resničnost okoli
sebe, jo spoznava, odgovarja na okolje, pri vsem tem pa razvija samega sebe. Sčasoma se te
dejavnosti začenjajo razlikovati in opažamo vse večjo raznovrstnost. Starejši kot je otrok,
bolj zapletena in bogatejša postaja igralna dejavnost. Igra nastaja kot notranja otrokova
potreba po gibanju, dejavnosti in delovanju (131).
Otroka ni treba ne učiti in ne spodbujati k igri. V preteklosti je prevladovalo mnenje, da sta
igra in učenje dve nasprotujoči si zadevi. Danes vemo, da je igra pravzaprav učenje, še več,
je osnova ustvarjalnosti, izhodišče prijetnih doživetij, sproščenosti, in ena najučinkovitejših
metod učenja. Igra je svobodna, spontana, ustvarjalna in raziskovalna dejavnost, ki poteka
brez zunanje nujnosti. Izhaja iz otrokove notranje potrebe po dejavnosti. Otrok se razvija,
ker se igra, otrok se igra, ker se razvija. Igra je poglavitna oblika otrokove dejavnosti in
glavni dejavnik njegovega razvoja. Igra je najvišja stopnja otrokove aktivnosti in
popolnoma zaposli vso njegovo osebnost, saj otroci porabijo največji del energije in časa
prav za igro (131).
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Ob igri otrok razvija svoja čutila ter si tako pridobiva nove zaznave in predstave; bogati in
razvija si domišljijo; primerja, raziskuje, sklepa in rešuje probleme ter si tako razvija
mišljenje; pridobiva sposobnost opazovanja; ob igri pridobiva izkustva o predmetih in
spoznava lastnosti predmetov; začne dojemati kvalitativne in kvantitativne lastnosti
(predmete prijema, jih nosi v usta, opazuje, razstavlja in sestavlja, prestavlja v prostoru in
loči daljše od krajših, bližnje od oddaljenih, večje od manjših in drugo); dogajanje v okolju
postaja otroku razumljivejše (da bi v vrtcu spodbujali smiselne igre, prostor razdelimo na
interesne kotičke: kocka, hišni kotiček, likovni, knjižni itd.; v vsakem kotičku so
raznovrstni materiali, oprema in pripomočki; vse naj bo smiselno organizirano in dostopno
otrokom) (131).

2. 3 DRUŽINA
2. 3. 1. Pojmovanje družine, njene vloge in cilji
Družino lahko označimo kot institucijo, ki ima vsaj dve vlogi. Prva se kaže v njeni biološkiproduktivni vlogi, druga v širši, družbeni. Družino najprej tvorita partnerja. Temeljni pogoji
za zvezo med partnerjema so ljubezen, osebnostna in socialna zrelost in njuna neodvisnost.
Zveza med njima zagotavlja, da bosta poskrbela za otroke, za njihovo vzgojo in za njihovo
mesto v družbi. Značilnosti takih zvez so sposobnost partnerjev za medsebojno
konstruktivno komuniciranje, medsebojno izpolnjevanje čustvenih in drugih potreb, njuno
medsebojno dopolnjevanje, veselje in ponos nad uspehi in osebnostno rastjo partnerja ter
aktivnost ter produktivnost partnerjev v družbi. Družina se nenehno spreminja in oblikuje v
skladu z življenjskimi pogoji v določenem času in prostoru. Je osnova in okvir otrokovih
izkušenj, rasti, zadovoljitev in razočaranj. Gre za potek primarne socializacije, ki pa ne
poteka izključno v okviru družine, temveč posredno tudi pod vplivom širšega socialnega
okolja, ki prihaja v družino prek njenih članov in se reflektira v njihovih medsebojnih
odnosih in v družinski klimi (Lepičnik Vodopivec 1996, 2).
Tomorijeva pravi, da družino lahko razumemo kot sistem, ki je ob notranjih dogajanjih v
njej sami tesno povezana z okoljem, v katerem živi. Družino kot sistem razume tudi
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Satirjeva (1995), ki meni, da družino povezujejo mnogi posamezni cilji, saj lahko le tako
dosega skupne cilje. Cilj družinskega sistema je rojevanje in vzgoja otrok ter osebnostna in
duhovna rast družinskih članov. Deli družinskega sistema so odrasli in otroci, moški in
ženske. Med posamezniki in med deli tega sistema veljajo pravila, imenujemo jih tudi
meje, ki so določena s skladnostjo bližine in distance med družinskimi člani, z
adaptabilnostjo družine in s komunikacijo v družini. Družina ima svoj odnos do sprememb,
ki v družinsko življenje vnašajo drugačnost. Odnos družine do sprememb je lahko
pozitiven, govorimo o odprtem sistemu, ali negativen, govorimo o zaprtem sistemu. V
prvem primeru so posamezni deli sistema med seboj povezani, posamezniki so občutljivi,
pretok informacij znotraj njih samih in z zunanjim svetom teče nemoteno. Za odprti sistem
je značilno visoko samospoštovanje, neposredna, jasna, določena komunikacija,
komunikacija, ki spodbuja osebnostno rast posameznikov in ki je učinkovita. Pravila so
odprta in prilagodljiva. Rezultati ustrezajo resničnosti, so konstruktivni. V drugem primeru,
v zaprtem sistemu, pretoka informacij praktično ni, saj je sam po sebi tog. Ni povezav
znotraj družinskega sistema, povezave z zunanjim svetom so samo navidezne, brez
vsakršnega cilja. V takem sistemu je samospoštovanje na nizki ravni, komunikacija
nedoločena, nejasna, posredna, nedosledna, zavira osebnostno rast in je neučinkovita. V
njem prevladuje pomirjanje, obtoževanje, računanje, odmikanje, pravila so zaprta, toga,
nepredvidljiva. Rezultati takega sistema so nepredvideni, neprilagodljivi, zmedeni. Tak
sistem onemogoča osebnostno rast posameznikov in družine kot celote (4).

2. 3. 2 Družina in njen pomen
Vse, kar je za otroštvo res bistvenega, se zgodi v družini. Velika večina ljudi preživi v
družini obdobje svojega najbolj dejavnega razvoja. Mnoge osebnostne poteze se zastavijo v
prvih letih življenja. Prve čustvene in socialne izkušnje izvirajo iz odnosov z najbližjimi
osebami v družini. Razvoj osnovnih spretnosti in zbiranje znanj o najpomembnejših
življenjskih dejstvih se zastavita v najbolj zgodnjem razvojnem obdobju. Prva raziskovanja
in prva samostojna spoznanja potekajo v svetu, ki ga določa družina. V družini večina ljudi
doživi prva občutja ponosa in sramu, obe neskončno zapleteni razsežnosti človekovega
čustvovanja, ko se notranji svet usodno podreja merilom zunanjega (za otroka torej
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družinskega) sveta. Od družine so odvisne prve posameznikove vrednostne ocene sebe kot
samostojnega človeškega bitja in prve predstave o vrednotah sploh. Zato ga izkušnje, tako
odvisne od družine, v kateri je odraščal, odločilno usmerjajo in določajo njegove motive še
takrat, ko v bivanjskem smislu od nje ni več odvisen (Tomori 1994, 11).
Družina je osnovno okolje, v katerem nastaja in se oblikuje posameznikova osebnost. V
družini se naučimo osnovnih oblik obnašanja, v družini prvič začutimo globino intimnosti,
pripadnosti, ljubljenosti, ali pa ravno nasprotno − nepripadnost, odvečnost. Družina je
otroku svet v milejšem okolju, v katerem je deležen pomoči in zaščite. Od otroka se še ne
zahteva samostojno premagovanje ovir. Ob stalni podpori in pomoči se utrjuje za
samostojno življenje. Pozitiven odnos do življenja, do sebe in drugih ljudi se na začetku
življenja oblikuje ravno v družini. Če se otrok čuti v svoji družini popolnoma sprejet, če
doživlja ljubezen družine, se bo počutil varnega, gotovega in bo tako verjetno tudi v širšem
okolju nastopil z gotovostjo vase. Nasprotno pa bo občutek zapostavljenosti in odvisnosti v
družini oblikoval nezaupljivega, prestrašenega otroka, ki bo tudi od drugih pričakoval
nenaklonjenost, podcenjevanje (Horvat 2010, 12).
Otroštvo je optimalna faza človekovega razvoja, kjer ima učenje pomembno vlogo in kjer
imajo pridobljene izkušnje posledice za njegov razvoj. Otrok je s svojim okoljem v
interakciji, iz okolja sprejema ali zavrača vplive, skladnim s svojimi značilnostmi.
Razvojne spremembe so posledica zapletenih interakcij in transakcij, v katerih sodelujejo
otrokove podedovane značilnosti in njihov vpliv na starše, reakcije staršev na otrokove
značilnosti, na medsebojne odnose in na značilnosti ožjega in širšega okolja. Otrok je torej
aktiven, radoveden in celovit. On misli in reorganizira izkušnje. Razvija se pod zapletenim
vplivom lastne aktivnosti in reakcij okolja na to aktivnost. V svojem razvoju lahko
napreduje le pod pogojem, da so izpolnjene vse razvojne naloge v predhodni razvojni
stopnji. Razvoj zastane v primeru, da otrok zboli ali če pride do negativnih interakcij med
otrokom in njegovim okoljem. Razvojni zastoj neposredno vpliva na razvoj v naslednji
razvojni fazi, ima pa tudi dolgoročne posledice v primeru, če se vzrok ne odkrije in ne
odstrani. Najbolj negativne posledice nosijo pri tem medsebojni odnosi, v katerih med
otrokom in zanj pomembnimi odraslimi ni emocionalne povezanosti, kjer je otežen razvoj
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lastne identitete in samospoštovanja (Lepičnik Vodopivec 1996, 16).
Družina je tista, ki s svojim verbalnim in neverbalnim izražanjem prva seznani otroka s
pravili sporazumevanja, ki veljajo v širši kulturi. Zato sta za poznejšo otrokovo
komunikacijo velikega pomena način in vsebina komunikacije v družini. Komunikacija
med družinskimi člani je za otroka prvi zgled načina sporazumevanja. Komunikacija pa se
od družine do družine razlikuje. Tudi medsebojna sporočila se razlikujejo in so v mnogih
družinah jasna, razumljiva in neposredna, v drugih prikrita, delna in posredna. Ustrezne
komunikacijske sposobnosti, ki jih vsakdo razvije že v družini, odločajo o vrsti, globini in
trajnosti odnosov, ki jih človek oblikuje z drugimi v družini ali zunaj nje. Jasna
komunikacija je tudi pogoj za učinkovito reševanje različnih težav (Horvat 2010, 24).

2. 3. 3 Dejavniki, prisotni v družini
Družina je najbolj preprosta in naravna človeška skupnost. Otrok v njej živi in dela ob
stalni pomoči članov družine in tesnih čustvenih vezeh, ki vladajo med njimi. Za otroka je
družina prva šola za življenje, zanj je družina svet v malem. V družini pridobiva otrok prve
izkušnje o vrednotah življenja, pridobiva prve predstave o ljudeh in njihovih medsebojnih
odnosih, o življenjskih problemih in načinih njihovega reševanja. Spoznava pravice in
dolžnosti posameznika in skupine, v družini najde svojo veljavo, svoje mesto, svojo
vrednost. Družina je socialna celica. Povratne informacije, ki jih otrok dobiva od staršev in
drugih pomembnih oseb, mu omogočajo, da si postopoma oblikuje podobo o samem sebi.
Dejavniki, prisotni v vsaki družini so: samovrednotenje (gre za občutke in predstave, ki jih
ima vsak o samem sebi), komunikacija (to je način sporazumevanja, ki ga člani družine
ustvarijo z namenom, da bi se med seboj razumeli), družinski sistem (gre za pravila o tem,
kako bi morali čutiti in delovati) in povezava z družbo (to je način, kako člani družine
vzpostavljajo

stike

z

drugimi

ljudmi

in

institucijami

zunaj

družine). Proces

samovrednotenja in samospoštovanja je na začetku otrokovega življenja, ko otrok živi
izključno v družini, odvisen od vrednotenja in spoštovanja, ki v družini prevladuje.
Komunikacija je temeljni dejavnik, ki odloča o vrsti medsebojnih odnosov, o vpletenih v te
odnose ter o tem, kaj in kako se bomo vživeli. Komunikacija v prvi vrsti pomeni znati
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govoriti in znati poslušati. Vse to se posamezniki učimo že v družini. V komunikacijski
proces vključujemo svoje telo, vrednote, pričakovanja, čutila, sposobnosti govorjenja in
možgane. V tem pojmovanju komunikacije prepoznavamo celostni model komunikacije.
Povezava družine z družbo pomeni načine vzpostavljanja stikov med člani družine in
drugimi ljudmi zunaj družine. Obe, družino in družbo, sestavljajo ljudje. Za obe so značilni
medsebojni odnosi. Vsaka družina uči, kako se uspešno sodeluje z drugimi zunaj nje, kaj
storiti in kako se obnašati, če se zgodi kaj neprijetnega, kakšna stališča zavzeti do življenja
in podobno. Za normalen razvoj povezanosti družine z dejavniki zunaj nje je potreben
sistem, ki omogoča pretok informacij med udeleženci znotraj družine in zunaj nje. Gre torej
za odprti sistem (Lepičnik Vodopivec 1996, 7).

2. 3. 4 Družina in oblikovanje samopodobe
V predstavi o samem sebi niso izrisane le zunanje poteze in vidne značilnosti. Njen bistveni
sestavni del je človekova vrednostna ocena sebe in njegovo pojmovanje o svojih
osebnostnih značilnostih. Samopodoba se človeku dopolnjuje tudi s predstavo o njegovem
razmerju do vsakokratnega dogajanja. Pozitivna samopodoba je povezana z ustreznim
samospoštovanjem. Je pogoj za to, da se človek potrudi zase, da verjame vase in se zaveda
svojih sposobnosti. Le taka predstava o sebi ga spodbuja, da dejavno in čim bolj ustvarjalno
uresničuje svoje težnje in da ob tem doživlja zadoščenje. Čeprav se samopodoba gradi in
dopolnjuje vse življenje in ob vseh dogajanjih, ki so za človeka pomembna, pa se najbolj
osnovne in trajne črte te podobe zarišejo v njegovo samozavedanje v prvih obdobjih
razvoja. V njegovi samopodobi dobijo mesto s prvimi in zato zanj tako odločilno
pomembnmi čustvenimi izkušnjami z ljudmi, ki so mu najbliže. Tako kot druge lastnosti, ki
sestavljajo samopodobo, se tudi ocena vrednosti samega sebe oblikuje vse življenje. Kljub
temu pa je prav ta del samopodobe najbolj občutljiv za vplive družine že v zgodnjem
otroštvu. Če otrok čuti, da je za svoje domače vreden, je vreden tudi sam pred seboj. Če ga
cenijo, upoštevajo in naklonjeno sprejemajo njegovi najbližji domači, se ceni in sprejema
tudi sam. Sporočila o svoji vrednosti dobiva posredno. To, ali ga opazijo, mu dopuščajo
izražanje čustev, se odzivajo nanj in se ukvarjajo z njim, mu daje podatke o njem samem in
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ga potrjuje v njegovi lastni vrednostni oceni. Če ga domači ocenjujejo po napakah, zmotah
in neustreznih poskusih samopotrjevanja, postane tudi sam neizmerno kritičen do vseh
svojih prizadevanj. S seboj nikoli ni zadovoljen in je ves čas negotov vase. Če so domači
pripravljeni opaziti njegova prizadevanja, cenijo njegov napredek in se ga veselijo, če mu
znajo odkrito in sproščeno pokazati, da ga imajo radi, je tudi njegova predstava o sebi
pozitivna (Tomori 1999, 118).

2. 3. 5 Družina vzgaja in socializira
Večina avtorjev je prepričanih, da je socializacija glavna vzgojna naloga družine.
Socializacija, v tem smislu, pomeni proces, kjer se nenehno prepletata socializacija in
individualizacija, ki vzporedno razvijata socialno in individualno dimenzijo otrokove
osebnosti. Tako lahko socializacijo in individualizacijo razumemo kot komplementarni
lastnosti, brez katerih ni celovitega razvoja osebnosti. Družina deluje kot spontana šola za
socialne in čustvene odnose do drugih ljudi in do družbe v celoti, saj razvija socialne
spretnosti v ravnanju z ljudmi v različnih in spreminjajočih se okoliščinah. Glede
individualnega ravnanja z otrokom ima družina večje možnosti kot druge institucije, saj
ima družina več možnosti za individualno prilagajanje otrokovim posebnostim.
Identifikacija je proces, ki pomaga socializirati otrokovo osebnost. Gre za usvajanje čustev,
pojmovanj, stališč staršev in drugih pomembnih odraslih oseb na tako intenziven način, da
le ta postajajo del otrokove osebnosti. Ti procesi so pomembni za razvoj otrokove
motivacije in njegove vrednostne orientacije. Torej so že starši sami po sebi zelo pomembni
vzgojni dejavniki svojih otrok. Na otroka vplivajo ne le s svojim vzgojnim ravnanjem,
temveč tudi s svojo osebnostjo, socialno zrelostjo, samostojnostjo, emocionalno
uravnovešenostjo itd. Vse to starši prenašajo na otroke v vsakodnevnih družinskih
situacijah, v medsebojnih odnosih (Lepičnik Vodopivec 1996, 23).
Vzgoja v družini ima različne posebnosti. Prva je čustvo ljubezni, ki se izraža kot izredno
močna potreba po ljubezni sami in po varnosti. To čustvo je posebej pomembno v
predšolskem obdobju, saj so otroci takrat izredno čustveni. Ljubezen je sama po sebi zelo
pomembno vzgojno sredstvo. Druga posebnost družinske vzgoje je proces identifikacije,
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pri čemer je pomembno poudariti prisotnost stalne odrasle osebe v tem obdobju, da se
proces sploh začne in razvija. Vzgoja v družini je ena od pomembnejših dejavnikov, ki daje
močan pečat sleherni osebnosti. Družina je še posebej pomembna za otroka, saj se lahko
otrok v njej hkrati telesno, emocionalno, kognitivno, socialno ter moralno razvija in v njej
svobodno izraža in zadovoljuje svoje potrebe in hotenja na njemu edinstven način (29).

2. 3. 6 Družina in izražanje čustev
Prva šola za razvijanje čustev je dom. Na takratno in nadaljnje čustveno življenje otrok
globoko vpliva način, kako starši ravnajo z njimi. Starši morajo sami obvladovati določeno
stopnjo čustvene pismenosti, da lahko otrokom pomagajo pametno ravnati s čustvi. Otroci
čustveno sposobnih staršev bolje obvladajo svoja čustva, se znajo pomiriti v stanju
vznemirjenja, uživajo boljše telesno zdravje, so bolj priljubljeni med vrstniki, so socialno
spretni, imajo manj vedenjskih problemov, daljši razpon pozornosti. Če imajo otroci srečo,
jih obkrožajo ljudje, ki jim posvečajo pozornost, so dejavno udeleženi v njihovem življenju
in jim dajejo vzor za zdravo, odgovorno vedenje do drugih (Resman 2003, 21).

Kako se v družini ravna s čustvi, začne otrok spoznavati od prvega trenutka življenja v njej.
Otrok potrebuje veliko čustveno ugodnih izkušenj, ljubezni in varnosti, da lahko obvlada
vse spremembe, ki jim mora biti kos. Mir, zaščita, ljubezen, nežnost, čustvena podpora mu
omogočijo varno okolje, v katerem lahko vzpostavi zaupanje in postavi lastne meje. Vse to
pa lahko doseže le, če mu starši nudijo čustveno toplino. Otroku je treba dopustiti čustva
takšna, kot jih sam čuti, saj so ta zanj utemeljena, stvarna. Če odrasli tega ne sprejmejo,
prisilijo otroka, da gleda na lastna čustva tako, kot gledajo nanje odrasli, in se tako ne nauči
živeti s čustvi, kakršna so. Vsak posameznik sprejme tista čustva, ki jih sme sprejeti in
obvladati znotraj družine. Izrine ali skrije tista čustva, ob katerih doživi stres ali travmo, ali
pa tista, ki v njegovi družini niso sprejeta, ki povzročajo napetost in vznemirjenje (Horvat
2010, 24).
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2. 3. 7 Vloga posameznika v družini
Družino tvorita dva ali več posameznikov, ki so v interakciji in imajo skupne motive in
cilje. Povezujejo jih skupna pravila, norme in vrednote. Odnose v njej odraža in odloča
relativno trajna struktura statusov in vlog. V družini se oblikujeta zanjo značilna struktura
moči in način vodenja, izoblikuje se relativno trajna mreža komunikacij ter statusov in vlog
posameznih družinskih članov, diferencirajo se vloge glede delitve dela, razločijo se
čustveni odnosi med člani (13).
Družina je skupnost oseb na različnih stopnjah razvoja, skupnost, ki skrbi za otroke. Člani
družine so povezani na različne načine in so med seboj odvisni. Te povezave in odvisnosti
ne izhajajo le iz osnovnih potreb za preživetje, temveč se ves čas sproti razvijajo in
dopolnjujejo v čustvenem doživljanju, spoznavnih izkušnjah, oblikovanju socialne podobe
in osebne rasti slehernega od družinskih članov. Vse, kar se dogaja z enim članom družine,
se na tak ali drugačen način zrcali na vseh preostalih. Vsaka sprememba, ki jo doživi
družina kot celota, pusti v življenju vsakega od teh, ki družino sestavljajo, svojo posebno
sled. Njihove vloge se tako utrjujejo in se med seboj povezujejo v celi vrsti dogajanj, ki se
na različnih ravneh ponavljajo v istem vzorcu. To daje družini kot skupnosti poseben, le
zanjo značilnen obraz. Vsak član posebej pa iz teh dogajanj gradi svoja lastna izhodišča
tudi za življenje zunaj družinskih okvirov (Tomori 1994, 18).
Vloga v družini spodbuja razvoj mnogih osebnostnih potez in je vir različnih izkušenj.
Omogoča vajo raznovrstnih komunikacij in uči obvladovanja različnih spretnosti. Vse
vloge, ki jih nekdo v družini prevzema, sestavljajo njegovo samopodobo. Družinska vloga
posredno lahko zelo odločilno vpliva tudi na to, kakšno vlogo v odnosih z ljudmi zunaj
družinskega kroga človek prevzema. Vpliva pa tudi na njegovo doživljanje in počutje v
odnosih, v katere vstopa v življenju zunaj družine. Poleg lastnosti, ki mu jih določata
družinska stvarnost in njegova posebna vloga v tej družini, ima vsak član družine tudi svoje
osebne značilnosti, ki ga določajo kot samostojno bitje. Ne glede na to, koliko je lahko
podoben tudi kakemu drugemu družinskemu članu in v čem, pa v njegovi podobi
prevladujejo poteze, ki so lastne samo njemu (23).
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2. 4 VRTEC
Senica (1998, 43) pravi: »Kot pomembnega drugega v sodobnem času razumem tudi
institucijo z vsemi pripadajočimi elementi in zakonitostmi, v kateri otrok od svojega prvega
leta starosti naprej preživi velik del življenja. Otroku pomeni vrtec prvo srečanje z javnim
prostorom. Z vključitvijo vanj nehote postane del sistema, ki ga na eni strani obvladuje
družba in na drugi strani starši. Vrtec mora služiti predvsem otroku in njegovim potrebam.
Vzgojni proces mora postati življenjski kontekst otroka. Nujno je, da na predšolsko
institucijo ne gledamo kot na mesto, kjer se otroke poučuje in usmerja v neko vzgojno
dejavnost, ker otroci niso predmeti. Institucije ne smemo razumeti kot mesto, kjer se otroci
pripravljajo za neko vlogo, da bodo jutri dobri učenci, študenti ..., temveč kot način
življenja otrok.«

2. 4. 1 Vzgojno-izobraževalni proces kot ciljno usmerjena dejavnost
Če vzgojno-izobraževalni proces opredelimo kot obliko komunikacije, katere cilj je prenos
določenih znanj oziroma razvoj spretnosti, navad in vrednot ter s tem vplivanje na razvoj
posameznikove osebnosti, ugotovimo, da je načrtovanje vzgoje na eni strani nuja, na drugi
strani pa ovira pedagoških procesov. Nuja zato, ker je vzgoja vendarle ciljno usmerjena
dejavnost, ki predpostavlja odkrite ali prikrite oblike pričakovanj v odnosu do
predpostavljenih ciljev. Od otroka se v pedagoški komunikaciji vedno nekaj pričakuje, pa
naj je to osvojena nova informacija oziroma navada, določen način odzivanja na pedagoško
spodbudo ali celo trajnejša sprememba osebnostne lastnosti. Ta prikrita pričakovanja
vzgojitelja (prikriti kurikul) otroci zaznavajo in se nanje odzivajo mnogokrat močneje kot
na odkrite, načrtovane zahteve (Marjanovič Umek idr. 2001, 10).
Sodobna koncepcija predšolske vzgoje izpostavlja otroka in s tem povezana dejstva:
otrokov razvoj in specifičnosti v posameznih razvojnih obdobjih; dejstvo, da življenje
sestoji iz socialnih izkušenj (interakcija otrok – odrasli, otrok – otrok) in pomembnost
celotnega okvira, v katerem se otrok razvija in uči (ne le vrtec, še manj le posamezne
dejavnosti v vrtcu). V ozadju so torej teorije o otrokovem razvoju in teorije učenja v
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predšolskem obdobju in s tem povezani globalni cilji predšolske vzgoje: zagotavljanje
pogojev za otrokov skladni razvoj, spodbujanje razvoja, socializacija otroka ter potrebno
ravnotežje med otrokovimi razvojnimi potrebami, specifičnostjo razvojnega obdobja in
strukturiranostjo okolja oz. sistematičnimi vplivi iz okolja (7).

Raziskave v sedemdesetih in osemdesetih letih, ki so bile primarno usmerjene na
preučevanje vpliva vrtca na otrokov razvoj, kažejo na njegove pozitivne učinke na otrokov
spoznavni, govorni in socialni razvoj. Skupne ugotovitve oz. poudarki različnih raziskav
so: vsi otroci, gledano z razvojnega vidika, pridobijo v vrtcu, še posebej pa tisti, katerih
starši imajo nižjo izobrazbo in/ali manj spodbudno družinsko okolje. Vzdolžno spremljanje
otrok v daljših časovnih obdobjih kaže, da gre za dolgotrajne učinke predšolske vzgoje v
vrtcu, ki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, uspešnost v šoli, integracijo v socialno
okolje; obstajajo pa tudi pozitivne povezave med kakovostjo življenja v družini in
pozitivnim vplivom vrtca na otrokov razvoj in učenje. Strokovnjaki, ki izvajajo raziskave in
študije o učinku vrtca na otrokov razvoj, vse več pozornosti namenjajo kakovosti
programov predšolske vzgoje. Tako so v osemdesetih in devetdesetih letih raziskovalke in
raziskovalci med različne dejavnike, ki vplivajo na otrokov razvoj, umestili prav kakovost
vrtca kot institucije, saj njihove analize in empirični rezultati kažejo, da ne gre za enotne
vrtce in enotne predšolske izkušnje, ki bi kar same po sebi pozitivno ali negativno vplivale
na otrokov razvoj, temveč so v ozadju številni subtilni dejavniki, vezani na kakovost
življenja v vrtcu. Marjanovič Umek poudarja, da je izmerjeni učinek vrtca na otrokov
razvoj in učenje, ne glede na to, pri kateri starosti se je otrok vključil v vrtec, lahko močno
izkrivljen, če ne poznamo kakovosti vrtca, tako na strukturni kot procesni ravni (Lešnik
2005,111).

2. 4. 2 Kurikul – strokovna podlaga za neposredno delo v vrtcu
Kurikul za vrtce je nacionalni dokument, ki uokvirja koncept predšolske vzgoje v
slovenskih vrtcih. Predstavlja strokovno podlago za neposredno delo v vrtcu in je kot tak
nadomestil Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok, po katerem je delo v
vrtcih potekalo približno dvajset let. Kurikul za vrtce je dokument, ki ob uporabi strokovne
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literature in priročnikov za vzgojitelje omogoča strokovno načrtovanje in izvajanje
predšolske vzgoje v vrtcu, ki se na ravni izvedbenega kurikula razvija in spreminja, pri tem
pa upošteva neposredno odzivanje otrok v oddelku, organizacijo življenja v vrtcu ter
vpetost vrtca v širše okolje. V kurikulu za vrtce so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana
načela, temeljna vedenja o razvoju otroka in učenju v predšolskem obdobju ter globalni
cilji in iz njih izpeljani cilji na posameznih področjih, predlagani primeri vsebin in
dejavnosti na posameznih področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v
kontekst dnevnega življenja otrok v vrtcu (Kurikulum za vrtce 2008, 7–8).
Vsakodnevne oz. rutinske dejavnosti v vrtcu (npr. počitek, hranjenje) so enako pomembne
kot natančno opredeljeni in zapisani cilji in vsebine kurikula. Ravno pri teh dejavnostih se
namreč lahko najmočneje uveljavlja t.i. prikriti kurikul. Ta zajema mnoge elemente
vzgojnega vplivanja na otroka, ki niso nikjer opredeljeni, a so mnogokrat v obliki posredne
vzgoje učinkovitejši od neposrednih vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem
kurikulu. Možnost izbire, ki jo je potrebno spoštovati tudi pri organizaciji dnevne rutine, je
treba na ravni načrtovanja dejavnosti razumeti kot ponujene možnosti, da otroci izbirajo
med različnimi dejavnostmi in vsebinami glede na svoje želje, interese, sposobnosti in
razpoloženja. Pri tem pa je pomembno, da gre za izbiro med enakovrednimi alternativnimi
dejavnostmi in vsebinami, na ravni organizacije prostega časa pa tudi za možnost
otrokovega umika od skupinske rutine oz. izražanje individualnosti (20-21).

2. 4. 3 Načrtovanje dela v vrtcu in vloga vzgojitelja
Odrasle osebe v vrtcu kurikul opredeljuje kot osebe, ki s svojim vedenjem v celoti delujejo
spodbudno in pomirjajoče, vljudnost in spoštovanje v njihovi komunikaciji in vedenju naj
bi bila zgled za otroke. Vzgojitelj je ves čas z otroki in med otroki bodisi v majhni bodisi v
večji skupini ali individualno. V vseh teh interakcijah je odrasla oseba usmerjevalka,
vendar ne direktna, in praviloma zgled za prijetno in prijazno komunikacijo. Med
pomembne elemente interakcije med otroki ter med otroki in odraslimi sodijo pogostost
pozitivnih interakcij z otroki (nasmeh, dotik, prijem, govorjenje v višini otrokovih oči);
odzivanje na otrokova vprašanja in prošnje; spodbujanje k zastavljanju vprašanj, razgovoru,
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udeleženosti; spodbujanje otrok k delitvi izkušenj, idej, počutja; pozorno in spoštljivo
poslušanje; uporaba pozitivnih navodil, usmeritev (spodbujanje zaželenega vedenja,
preusmerjanje otroka na bolj sprejemljive dejavnosti in vedenje, reševanje konfliktov na
socialno sprejemljiv način, konsistentna in zelo jasna navodila in ne kritike, kazni in
poniževanja kar splošno) in spodbujanje ustrezne neodvisnosti pri otroku (22).
V »začetnem« spoznavanju otrok in skupine (ko se skupina na novo oblikuje, ko dobi
vzgojitelj drugo skupino otrok) je smiselno opazovanje otrok pri čim bolj različnih
dejavnostih in v različnih situacijah, npr. prihajanje v vrtec, ločevanje od staršev, prosta
igra, izzvane dejavnosti, kot so igranje vlog, družabne igre, pogovori med otroki, med
otroki in vzgojiteljem, prehranjevanje, bivanje na prostem – vse to z namenom, da bi
vzgojitelj pri načrtovanju življenja v skupini imel v mislih »svoje« otroke, njihovo počutje,
doživljanje, izražanje, komuniciranje, razmišljanje, socialno vedenje in tako bolj uspešno
sledil razvojnim in vzgojnim ciljem. Drugi vidik opazovanja, to je spremljanje otrokovega
razvoja in svojega dela (glede na zastavljene razvojne in vzgojne naloge), pa je potreben za
analizo posameznih vzgojnih enot, ki naj bi se v celotni strukturi dopolnjevale in
povezovale. Po večkratnih opazovanjih in beleženjih bi vzgojitelj moral priti do odgovorov
na vprašanja, kot so: »Kje so moji otroci, če jih primerjam s povprečjem enako starih
otrok?«, »Kje so njihova močna in kje šibka področja (posameznikov, večino skupine)?«,
»Kateri vidiki otrokovega razvoja so bolj v ospredju, kdaj in koliko otrok ima morebitne
razvojne težave, katere?« (Marjanovič Umek idr. 2001, 11).
Vzgojitelj z dejavnim poseganjem v okolje otroku omogoča globalno doživljanje stvarnosti
kot nerazdružljive celote, v kateri otroci spoznavajo njene posamezne elemente – dele,
njihovo medsebojno povezanost, odvisnost in prepletenost. Ob tem pa z vključevanjem
raznovrstnih aktivnosti posega v vsa otrokova razvojna področja, tako da vsaka dejavnost
služi njegovemu celovitemu razvoju. Pri izvajanju vzgojnih dejavnosti vzgojitelj upošteva
razvijajoče se otrokove sposobnosti, lastnosti, potrebe in interese, spremlja njegove reakcije
ter jih skuša pri nadaljnjem vodenju upoštevati. Tako ni dovolj, da vzgojitelj kot pobudnik
dejavnosti na subtilen način posreduje otrokom različne informacije in vtise, temveč da
prek vseh izraznih možnosti otrokom omogoča njihovo udejanjanje in s primernim
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sistemom spodbud razvija dinamiko procesa. Pomen predloga in neposredni stik imata za
spontanost in kakovost procesa izjemen pomen. Med procesom samim mora vzgojitelj
prepoznati tudi tiste posamezne elemente, ki omogočajo prehod na novo enoto, ki naj bi bil
za otroka čim bolj neopazen, ter na tiste situacije, ki odločujoče vplivajo na oblikovanje
nadaljnjega programa. Za dosego končnih ciljev predšolskega obdobja je medsebojna
vsebinska in izvedbena povezanost in prepletenost nujno potrebna (14).

2. 4. 4 Spodbujanje komunikacije in razvijanje govorne kompetence otrok
Komunikacijski koncept govorne vzgoje si je za temeljni smoter postavil razvoj otrokovih
sporazumevalnih zmožnosti, to je zmožnosti za razumevanje in oblikovanje besedil v
najrazličnejših govornih situacijah. Govorna vzgoja je tem učinkovitejša, čim bolj
vzgojitelji uresničujejo načelo enotnosti dejavnosti in izraza, načelo motivacije in
uporabnosti jezikovnega znanja. Jezik mora koristiti otroku že tukaj in zdaj, ne šele v
prihodnosti. Ustvarjanje jezika ni zgolj prilaščanje jezikovnega sistema, je predvsem
njegova neposredna raba, ki se kaže v sporazumevalni zmožnosti posameznika. Ko pridejo
otroci v vrtec, tu še nimajo prijateljev, največkrat tudi ne izkušenj, kako si jih pridobiti, ne
znajo prisluhniti, ne znajo še pojasnjevati, razlagati, prositi, spraševati. Mlajši kot so, manj
je med njimi besedne komunikacije. Prav zaradi tega je ena izmed najbolj pomembnih
nalog vzgojitelja ta, da vzpostavi in razvija ustrezno komunikacijo med otroki, torej da iz
posameznih iger posameznih otrok pripelje otroke do skupnih iger. Temeljna vsebina
govorne vzgoje so vzorci govornih dejavnosti prisotni v tekočem, vsakodnevnem
komuniciranju. Vzgojitelj vodi otroka od osnovnih do zahtevnejših govornih dejanj ter
omogoča njihovo izvedbo. Metoda učenja pa je vseskozi igra (Bezenšek 2003, 196).
V vrtcu mora biti dovolj časa za pogovor, pripovedovanje, razlago, opisovanje,
dramatizacijo, igro vlog. Govor je namreč nesporno pomemben instrument tako
socializacije kot tudi spoznavanja sveta. Ta odnos pa ni enosmeren: na eni strani se
usvajanje govora povezuje z otrokovim kognitivnim in socialnim razvojem, na drugi strani
pa način otrokovega komuniciranja kaže na stopnjo njegove socializacije in je odraz
njegovega dojemanja realnosti. Komunikacija v vrtcu vselej poteka v okviru načrtovanih
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jezikovnih dejavnosti in kot govorna interakcija med vzgojiteljem in otroki ter med otroki v
raznovrstnih situacijah, ki omogočajo različno rabo jezika. Vzgojitelj tako v veliki meri
soodloča o otrokovem vključevanju v govorno interakcijo in ima pomembno vlogo pri
razvijanju otrokove govorne kompetentnosti. Govorna kompetentnost pa ne pomeni le
otrokove zmožnosti sporazumevanja z okoljem, implicira še mnogo več – otroci se v tem
obdobju učijo sporočati svoje izkušnje, čustva, vedenja na različne načine, hkrati pa
začenjajo razumeti načine, kako drugi sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje. Jezik se
razvija v polnopomenskem kontekstu, ko imajo otroci razlog in možnost sporočati svoje
ideje, poglede, zamisli, počutja. Tako otroci spoznavajo, da se v različnih govornih
situacijah glede na različne situacije uporabljajo različne socialne zvrsti jezika (Lešnik
2005, 115).
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3. OBDOBJE NOVOROJENČKA IN DOJENČKA (od 0 do 1. leta)

3. 1 RAZVOJ NOVOROJENČKA IN DOJENČKA
Na razvoj dojenčka so nekdaj gledali kot na dvigalo. Ko naj bi otrok rasel in se postopno
dvigoval po nadstropjih, bi se vrata samodejno odprla in vstopile bi nove spretnosti. Če bi
bili dojenčki deležni primerne količine nege, če bi bili zdravi in bi dobili primerno hrano, bi
napredovali z ene razvojne stopnje na drugo s hitrostjo, ki bi jo v največji meri določali
narava (podedovani geni), dobra vzgoja in spodbudno okolje pa naj bi igrala le obrobno
vlogo. Znanstveniki so sedaj ugotovili, da je potrebno takšno prepričanje ovreči. Če
ostanemo pri primerjavi z dvigalom, dojenček pride na vsako razvojno nadstropje že
»opremljen z določenim znanjem«. Na primer, dojenček je pripravljen segati po predmetih
oziroma je pripravljen izgovarjati glasove. Kako to znanje preraste v spretnosti, je odvisno
od tega, ali so predmeti, po katerih bi lahko segal, na voljo oziroma ali otrokove prve
poskusne zloge skrbniki pospremijo z nasmehi in se nanje pozitivno odzovejo. Kadar se
skrbniki odzovejo na dojenčkove nove spretnosti, jih ta večkrat uporabi in so mu v večje
veselje. Na naslednje razvojno nadstropje odpotuje z več spretnostmi, ki jih lahko
uporablja. Interakcija na naslednji razvojni stopnji zato prinaša celo še več zadovoljstva.
Pozitivni odzivi, ki jih dojenček dobi od okolja, ki skrbi zanj, pripomorejo, da otrok dobro
uspeva: razvije lahko vse svoje zmogljivosti in izrablja svoje naravne darove (Sears in
Sears 2004, 72).

3. 1. 1 Govorni razvoj
Novorojenček in dojenček se prej naučita razumeti kot uporabljati govor. Že nekaj minut po
otrokovem rojstvu se novorojenčki orientirajo k človeškemu glasu, kar pokažejo z izrazi na
obrazu, ki so sicer značilni za izražanje čustev. To kaže na prirojeno sposobnost za čustveni
»dialog« z drugo osebo. Matere v svoj govor vnašajo vzorce naglasov in pri tem pri
posameznih besedah in stavkih močno pretiravajo. V njihovem govoru je tako veliko
samoglasnikov, ponavljanja, vprašanj z rastočo intonacijo, dvigovanja in spuščanja višine
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in moči glasu, premori so daljši kot pri govoru, ki je namenjen odraslim, same besede in
njihov pomen pa v tem zgodnjem razvojnem obdobju niso pomembni. Kot navajajo avtorji
in avtorice, mama ali oče hitro ugotovita, da se novorojenček odziva na njun glas, ko npr.
intenzivno brca, se zvija, gruli in grgra, in v njuni interakciji pride do menjavanja vlog, ko
npr. oče govori novorojenčku, sledi odmor, v katerem novorojenček npr. z intenzivnim
brcanjem »odgovori«, nato oče nadaljuje z govorjenjem njemu itn. Za ilustracijo navajam
tipična primera pogovora, v katerih se kaže struktura govorne konverzacije, vezana na
menjavanje vlog:


Mama: »Ja, seveda lačna si, kajne.« (Novorojenka brca.)
Mama: »Ja, lačna si. Dala ti bom malo mleka in bo dobro«. (Novorojenka gruli.)
Mama: »Ah, vidiš, mami je imela prav. Hotela si mleko. Bova najprej zamenjali
pleničko?« (Novorojenka brca.)
Mama: »Vse je v redu. Imaš čisto pleničko. To je to, kar si želela. Pridna punčka.«



Mama: »Živijo. Se mi boš nasmejal«? (Nežno se ga dotika po trebuščku.) (Dojenček
zeha.)
Mama: »Si zaspan? Danes si se hitro zbudil.« (Dojenček odpre pest.)
Mama: (Se dotakne dojenčkove roke.) »Kaj iščeš? Si kaj videl?« (Dojenček zgrabi
mamin prst.)
Mama: »A, to si hotel. Midva sva prijatelja. Daj, nasmej se mi.« (Marjanovič Umek idr.
2009, 216)

Še preden dojenčki znajo uporabljati besede, izražajo svoje potrebe in čustva ob pomoči
glasov, ki iz joka napredujejo v gruljenje, to pa v bebljanje, s sprva naključnim in končno z
namernim posnemanjem. Te glasove imenujemo predjezikovni govor. Dojenčki tudi vse
bolje prepoznavajo in razumejo glasove ter uporabljajo pomenske kretnje. Ob rojstvu in v
prvem mesecu življenja so otrokove sposobnosti vokalizacije omejene na jok, nekaj kratkih
glasov, kot so gruljenje, cviljenje, cmokanje, vzdihi. Jok je novorojenčkov edini način
sporazumevanja. Z različnimi višinami, vzorci in jakostjo joka novorojenčki sporočajo, da
so lačni, zaspani ali jezni. Med šestim tednom in tretjim mesecem začnejo dojenčki gruliti,
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ko so veseli – cviliti, grgrati in spuščati samoglasniške glasove, na primer »ahhh«. Med
tretjim in šestim mesecem se začnejo dojenčki igrati z glasovi in posnemati glasove, ki jih
slišijo okoli sebe (Papalia idr. 2003, 160). Vse pogosteje vokalizirajo tako, da rabijo
glasovne povezave soglasnik-samoglasnik, npr. »pa, ga«, ki pa so omejene s samo
konfiguracijo ust in manjšo sposobnostjo hotenega nadzora glasovne artikulacije, zlasti na
spodnjem delu jezika in ustnic. Dojenček po petem, šestem mesecu preide v fazo bebljanja
in njegova vokalizacija je vse bolj celovita, ko npr. govori »baba, mama, papa« in pri tem
uporablja artikulirane povezave več soglasnikov in samoglasnikov. Dojenček rabi bebljanje
kot način izražanja svojih čustev, misli, počutja (Marjanovič Umek idr. 2009, 217).
Govorni razvoj se nadaljuje z naključnim posnemanjem glasov, ki jih dojenčki slišijo; v tem
času lahko posnemajo tudi sami sebe. Pri devetih oziroma desetih mesecih dojenčki
namerno posnemajo glasove, a jih še ne razumejo. Ko usvojijo širok nabor glasov, jih
začnejo povezovati v vzorce, ki zvenijo kot govor, a nimajo pomena. Za govorni razvoj je
ključnega pomena sposobnost zaznavanja razlik med glasovi. Pri pripravah na razumevanje
in rabo govora dojenčki najprej spoznavajo, kako besede in besedne zveze zvenijo, šele
nato jim začnejo pripisovati pomen. Do šestega meseca starosti se dojenčki naučijo
prepoznavati glasove ali foneme materinega jezika in se prilagajati majhnim razlikam, s
katerimi te glasove tvorijo različni govorci. Preden dojenčki znajo zvoke povezovati s
pomenom, prepoznavajo glasovne vzorce, ki jih pogosto slišijo, kot na primer svoje ime.
Do desetega meseca dojenčki ne zaznavajo več glasov, ki niso del jezika, ki ga slišijo okoli
sebe. V drugi polovici prvega leta pa se dojenčki vse bolj seznanjajo z glasovi materinega
jezika in se začnejo zavedati fonetičnih pravil – kako v govoru razvrščamo glasove (Papalia
idr. 2003, 161).

V drugi polovici prvega leta, ko je otrok star od osem do deset mesecev, torej prej, kot
govori prve besede, uporablja geste in kretnje, kot so npr. kazanje nečesa, delati se, da
komunicira z drugimi ljudmi. Z učenjem kretenj se otroci lažje učijo govora. Pri tem lahko
dojenček v komunikaciji uporablja protoimperativne geste, s katerimi želi usmeriti
pozornost na predmete in dejanja, ali protodeklarativne geste, s katerimi želi vzbuditi
pozornost drugega, da bi vzpostavil stik, povezanost. Dojenčkove geste pogosto spremlja
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neposreden očesni stik z osebo, s katero komunicira, kasneje pa doda tudi različne oblike
vokalizacije (Marjanovič Umek idr. 2009, 217).
Različni avtorji in avtorice soglašajo, da odrasli v komunikaciji z dojenčkom (in kasneje
malčkom) uporabljajo drugačen govor kot v medsebojni komunikaciji, ne glede na to, ali se
tega zavedajo ali ne. Kot glavne značilnosti govora odraslih, ki je namenjen otroku,
navajajo:


krajše stavke, ki praviloma vključujejo tri ali štiri besede;



omejen besednjak, pri čemer z besedami običajno poimenujejo predmete in aktivnosti,
ki so vezani na otrokovo neposredno okolje, skupna opravila, zelo redko pa uporabljajo
pridevnike, prislove in besede, ki označujejo nadredne pojme, npr. rečejo jabolko,
pomaranča in ne sadje;



odrasli uporabljajo tudi besede (med 20 in 60), ki jih sicer ni v njihovem besednjaku,
npr. hov – hov za psa, aja – aja za spanje;



pogoste odmore med posameznimi stavki;



počasnejše govorjenje; odrasli govorijo za polovico počasneje kot v komunikaciji z
odraslimi; veliko ponavljanja, ko odrasli pogosto večkrat zapored ponovijo isto besedo
ali kar stavek;



poudarjanje posameznih besed, in sicer tistih, za katere odrasli mislijo, da so posebej
pomembne;



prevladujočo uporabo glagolov v sedanjiku, le izjemoma v pretekliku ali prihodnjiku;



redko uporabo veznikov;



zelo čisto izgovorjavo;



redke slovnične napake v govoru odraslih (226).

3. 1. 2 Razvoj čustev
Čustva organizirajo in uravnavajo posameznikove izkušnje na vsakem izmed navedenih
področij razvoja že v prvem letu življenja ter služijo posameznikovemu prilagajanju na
okolje na dva načina: čustvena stanja spodbujajo vedenjske odzive na zunanje in notranje
dogodke; čustveni izrazi služijo komunikaciji, usmerjajo pozornost drugih ljudi na lastno
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čustveno stanje in s tem na lastne vedenjske namere ter predstavljajo dražljaje, na katere se
drugi ljudje odzivajo. Čustva vplivajo na posameznikovo obdelavo informacij, pomagajo
mu strukturirati dogodke v okolju, smiselno povzemati dogajanje zunaj in znotraj sebe.
Otrokovi čustveni signali močno vplivajo na odzivanje drugih ljudi nanj, ti pa povratno
uravnavajo njegovo socialno vedenje. Že novorojenčki so sposobni posnemati različne
enostavne čustvene izraze na obrazih drugih ljudi, v prvih mesecih po rojstvu pa tudi vedno
uspešneje usklajujejo svoja čustvena stanja in izraze z izrazi ljudi, s katerimi komunicirajo.
To najverjetneje pomeni, da začnejo razlikovati med različnimi čustvenimi stanji drugih
ljudi in jim pripisujejo določen pomen (233).
Večina razvojnih psihologov se strinja, da dojenčki izražajo vsa temeljna čustva – tista, na
katera lahko neposredno sklepamo na podlagi izrazov na obrazu (veselje, zanimanje,
presenečanje, strah, jeza, žalost in gnus). Nekateri avtorji dokazujejo, da lahko vsa
prepoznamo že v prvih tednih po rojstvu. Okoli šestega meseca starosti dojenček oblikuje
koherentne vzorce čustvenega izražanja, ki vključuje tako obrazne izraze, sinhronizirane z
držo in gibanjem telesa, kot ton in spremembe glasu. Vzorci dojenčkovega čustvenega
izražanja se precej razlikujejo, in sicer odvisno od socialnega konteksta, v katerem ga
opazujemo. Navadno se v parni interakciji z mamo ali očetom nanju odziva z izrazi veselja,
pozitivno vokalizacijo in s povečanjem gibalne dejavnosti, na neodzivno odraslo osebo se
največkrat odzove z žalostnim izrazom in zmedeno vokalizacijo, na jezen obraz pa z
jokom, močnimi in nesinhroniziranimi gibi. Dojenčkovo čustveno izražanje je dobro
organizirano in specifično, zato nam veliko pove o njegovem čustvenem stanju (233).
V prvih tednih postnatalnega življenja se otroci največkrat nasmehnejo, če so siti, med
REM – spanjem, v odziv na blag dotik in zvok (npr. božanje, pestovanje, prijazen glas
blage intenzitete). Konec prvega meseca se nasmehnejo zanimivim stvarem, ki se gibljejo,
najpogosteje pa se smehljajo človekovemu obrazu. V tretjem mesecu se dojenčkov nasmeh
kot izraz veselja največkrat pojavlja med prijetno interakcijo z ljudmi. Ne glede na to, ali
dojenček odraslo osebo, s katero komunicira, pozna ali ne, se nanjo mnogo pogosteje
odziva z nasmehom in pozitivno vokalizacijo kot na lutko, katere obraz spominja na
človekovega. Med tretjim in četrtim mesecem se začne glasno smejati, sprva le v odziv na
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razmeroma močne prijetne dražljaje (npr. biba leze). Na podlagi razvijajočih se spoznavnih
sposobnosti pa se v prvem letu vedno pogosteje smeji majhnim neskladnostim, ki se
pojavljajo v kontekstu njegovih običajnih izkušenj (npr. grimasi, ki jo znani odrasli počasi
oblikuje na svojem obrazu, igrici ku-ku). Izrazi veselja postajajo v drugi polovici prvega
leta vse bolj selektivni. Dojenčki se mnogo pogosteje nasmehnejo in smejijo znanim
osebam kot neznanim, ki se obnašajo podobno kot znani, kar predstavlja znak razvijajoče
se navezanosti. Dojenčki začnejo nasmeh namerno uporabljati kot socialni signal in izražati
veselje tudi med interaktivno igro s predmeti (234).
Novorojenčki se na neprijetne izkušnje, kot so lakota, bolečina, premajhna ali prevelika
količina stimulacije, odzivajo s splošnim distresom. V prvih dveh mesecih po rojstvu na
njihovih obrazih med jokom opazimo jezne izraze. Ti do šestega meseca postopno postajajo
pogostejši in močnejši, dojenček pa jih uporablja v vedno bolj raznolikih situacijah, npr. ko
mu vzamemo zanimiv predmet, oviramo njegovo gibanje, ga položimo v posteljo.
Povečanje čustev jeze med dojenčki se povezuje z njihovim spoznavnim in socialnim
razvojem. Ko začnejo razumevati svoje vedenje in vedenje drugih oseb kot namerno, se
zavedajo, da lahko nadzorujejo svoja dejanja in učinke, ki jih lahko s svojimi dejanji
dosežejo. Temu primerno prepoznavajo osebo ali predmet, ki sta povzročila npr. boleč
dražljaj ali jim onemogočila doseganje trenutnega cilja. Posledično svoje izraze jeze
usmerjajo na specifične predmete ali osebe, ki so povzročile neprijetno situacijo. Povečanje
čustvenih izrazov jeze v prvem letu starosti predstavlja otrokovo prilagojeno odzivanje: je
otrokov socialni signal odraslemu, da je v stanju distresa in ga je treba pomiriti. Izrazi
žalosti se povečajo le v primerih hudo motene komunikacije med staršem in otrokom ter
dolgotrajnih ločitev otroka od staršev, če otrok med ločitvijo ne živi z osebo, odzivno in
občutljivo za njegove potrebe. Podobno kot žalost dojenčki v prvi polovici prvega leta
starosti le redko izražajo tudi čustva strahu. Dojenček se s strahom odziva zlasti na neznane
osebe, nove, nenavadne predmete in globino. V drugi polovici prvega leta starosti, skladno
z razvojem otrokovih gibalnih, spoznavnih in socialnih kompetenc, izrazi strahu postajajo
pogostejši. Sočasno z razvojem sposobnosti samostojnega gibanja pa se začnejo bati
globine (235).
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Že v najzgodnejšem obdobju po rojstvu, dojenček uporablja nekatere preproste načine
vedenja, s katerimi obvladuje svoja čustvena stanja – ima rudimentarno sposobnost
samouravnavanja

čustev,

sposobnost

prilagajanja

čustvenega

stanja

tisti

ravni

intenzivnosti, ki mu omogoča produktivno vključevanje v okolje. Samouravnavanje čustev
vključuje usmerjanje in preusmerjanje pozornosti (otrok npr. preusmeri pozornost z
ogrožajočega dražljaja na neogrožajoč – obrne pogled stran) ter sposobnost zaviranja
vedenja (npr. otrok se ne dotakne privlačne igrače, ker ne ve, ali je potencialno nevarna ali
ne). Poleg uravnavanja svojih čustvenih stanj se otrok skozi razvoj uči pravil izražanja
čustev: kdaj, kje in kako je primerno izražati posamezna čustva. Tako učenje se začenja že v
prvih mesecih otrokove starosti, in sicer tako, da odrasli med komunikacijo z dojenčkom
podkrepljujejo njegove pozitivne čustvene izraze in ignorirajo negativne. Pozitivne
podkrepitve dojenčku zagotavljajo tako, da kot odziv na njegov pozitivni izraz (veselje,
zanimanje, presenečenje) tega posnemajo, velikokrat pa ga izrazijo tudi močneje in večkrat
kot dojenček sam, medtem ko zelo redko posnemajo njegove negativne izraze (jezo,
žalost). Ker dojenčki težijo k posnemanju izrazov na obrazu drugih ljudi, se z njimi
identificirajo in imajo sposobnost preprostega empatičnega vživljanja v čustvena stanja
drugih ljudi, izraze, ki jih vidijo na obrazu drugega, posnemajo. Dojenček se tako počasi
uči izražanja pozitivnih in zaviranja izražanja negativnih čustvenih stanj (237).

3. 1. 3 Socialni razvoj
Novorojenček je socialno bitje. To je razvidno iz njegovih preferenc do dražljajev, ki
prihajajo od ljudi – raje posluša človekov glas kot druge zvočne dražljaje, raje gleda
človekov obraz kot katerekoli druge vidne dražljaje. Na obrazih prepoznava nekaj temeljnih
čustvenih izrazov in razlikuje med njimi, prav tako razlikuje med različnimi obrazi.
Novorojenčki imajo sposobnost posnemanja vedenja ljudi, ki se z njimi ukvarjajo. Prve
razvojne oblike posnemanja predstavljajo mimično posnemanje, to je namerno ponavljanje
vedenja druge osebe ne glede na cilj in namere njenega vedenja, ki odraža identifikacijo
dojenčka z njo (255).
Spontani socialni nasmeh se začne pri dojenčku pojavljati med četrtim in šestim tednom
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starosti. Pretežno se sproži kot odziv na človekov obraz; včasih se dojenček nasmehne tudi
v odziv na razne detajle na predmetih ali prijeten zvok. V drugem mesecu življenja se začne
dojenček bolj dejavno vključevati v interakcijo. Zanesljivo vzpostavlja stik »iz oči v oči«,
svoje odzive na partnerja izmenjuje ritmično, zaporedno. Taka koordinacija med
odzivanjem v paru spominja na konverzacijo. Dojenček pozorno gleda partnerjev obraz, se
nanj odziva z nasmehi, predgovornim vedenjem, kot so premikanje ustnic in jezika,
odpiranje ust, ki je sinhronizirano s čustvenimi izrazi, gibi rok in vokalizacijo. Partner v
odziv na tako dojenčkovo vedenje navadno usklajuje svoje odzive z njegovim ali
dopolnjuje dojenčkove odzive z intenzivnejšo mimiko. Ne le partner, tudi dojenček
spodbuja partnerja k vzorcu naslavljanja vedenja nanj in odzivanja na naslavljanje – k
protikonverzacijam. Na moteno komunikacijo se dojenček odziva različno: če se partner
umakne iz interakcije, ga skuša priklicati nazaj v komunikacijski odnos s povečanjem
pogostnosti in intenzivnosti k partnerju usmerjenih vedenj: vokalizacije, čustvenega
izražanja, iskanja partnerja s pogledom. Če pa je komunikacija za dojenčka moteča, ker da
ga partner pretirano stimulira, se dojenček izogiba interakciji – preneha s socialnim
odzivanjem, obrne se stran od partnerja ali v skrajnem primeru zajoka (255).
Dojenčki so sposobni odloženega posnemanja kot oblike mentalne reprezentacije že v
drugem mesecu svojega postnatalnega življenja. Odloženo posnemanje uporabljajo
najverjetneje kot način prepoznavanja in komunikacije z ljudmi, s katerimi so že vstopili v
socialno interakcijo. Med tretjim in četrtim mesecem starosti v socialni interakciji med
dojenčkom in partnerjem opazimo tako imenovani začasni pozitivni umiki iz interakcije,
kar kaže, da se dojenček začenja zavedati partnerjeve pozornosti, ki je namenjena njemu
(dojenček se najprej nasmehne partnerju, potem obrne pogled stran, skuša z rokami zakriti
obraz in se nato potem ponovno obrne k partnerju). V drugih primerih med komunikacijo s
partnerjem pa začasni pozitivni umik iz komunikacije nakazuje razvoj besednega
komunikacijskega vedenja, saj dojenčkovo ekspresivno »izjavo« navadno spremlja kratek
umik pogleda s partnerja, tako kot pri odraslih, ki obrnejo pogled stran od naslovnika, ko
oblikujejo izjavo ali razmišljajo. Dojenček v tem obdobju začenja tudi interakcijo s samim
seboj in se na vrstnika odziva z difuznim vzburjenjem. Podobno kot v interakciji z drugo
osebo dojenček tudi v odziv na podobo sebe v ogledalu začasno umakne pogled, šele nato
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začenja komunicirati s svojo podobo, podobno kot komunicira z drugimi ljudmi.
Komunikacija dojenčkov z vrstniki se razvija sicer podobno kot v parih z odraslimi, vendar
v parih s prvimi s precejšnim razvojnim zamikom. Razlogov za ta zamik je več, med
najverjetnejšimi so relativno redke priložnosti dojenčka za stike z vrstniki in dejstvo, da
interakcijo z dojenčkom, kljub temu da je sam njen aktivni udeleženec, usklajuje predvsem
partner. Dojenčkov vrstnik pa ima ravno tako relativno majhne spretnosti usklajevanja
interakcije v primerjavi z odraslim ali starejšim otrokom kot dojenček sam (257).

V naslednjih dveh mesecih se pojavi diferenciacija razumevanja samega sebe, kar se
odraža v novih vzorcih dojenčkove socialne komunikacije. Sebe v tem obdobju jasno
razume kot posrednika dejanj – v smislu ekološkega sebe. Tako samorazumevanje se
razvija že v prvih mesecih dojenčkovega življenja, ko otrok v interakciji z okoljem
pridobiva izkušnje o sebi z delovanjem na zunanje okolje: izkusi lastne vedenjske cilje, ki
jih ima glede na zunanje okolje, in izide svojega k cilju usmerjenega delovanja, ko se
okolje »podredi« ali »upre« njegovi dejavnosti. Na ta način dojenček spoznava lastne
vedenjske sposobnosti in omejitve v določenih situacijah. Na enak način, to je po anologiji
s seboj, razume tudi druge ljudi – kot bitja, ki s svojim delovanjem povzročajo, da se stvari
v zunanjem okolju dogajajo. Sočasno se dojenček začenja vključevati v sodelovalne igrice s
partnerjem (daje prednost nenavadnim gibom pri partnerju, jih pričakuje, kar v njem
ustvarja stanje napetosti, ko pa se pojavijo, se sprosti, sledi nasmeh). Pri tem njegova
komunikacija z drugim ostaja diadna: v komunikaciji je lahko pozoren le na drugo osebo,
ne pa na drugo osebo in predmet (npr. igračo) hkrati (257).
V tem obdobju dojenček začenja tudi komunikacijo z vrstniki, jih gleda, se jim nasmeje,
vokalizira, se jih dotika. Polletni dojenčki so občutljivi na odzive drugih (odraslih in
vrstnikov) v tem smislu, da glede na njihovo odzivnost nadaljujejo ali se umaknejo iz
interakcije. Prisotnost igrač v interakciji z vrstnikom je moteča za preprosto komunikacijo
med dojenčkoma, saj v tej starosti še ne moreta usklajevati pozornosti na predmet s
socialno pozornostjo. Med sedmim in osmim mesecem starosti začnejo dojenčki v socialni
komunikaciji uporabljati predmete, kar se kaže v njihovem dejavnem vključevanju v igrice
»dam – daš«. Predmete začnejo ponujati drugim in pričakujejo, da jih bodo partnerji takoj
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zatem vrnili, partnerjem radi kažejo, kaj delajo s predmeti, ob tem vokalizirajo, pogledujejo
k partnerjem, če jih ti opazujejo. Predmeti, ki jih imajo drugi, za dojenčke v tem obdobju
prvič postanejo privlačnejši kot predmeti, ki jih imajo sami. Pozornosti partnerja dojenčki
te starosti ne skušajo usmerjati več le nase, temveč na svoja dejanja. To se izraža v
njihovem klovnovskem obnašanju (nenavadno, pretirano vedenje, kot so npr. grimase,
geste), ki pri drugih izziva smeh, v igrivem draženju drugih in postavljanju. Neposredno
začnejo posnemati dejanja drugih s predmeti. Pomemben postane cilj, ki ga z nekim
dejanjem dosežejo drugi – posnemanje dobi kakovost emulacije. Dojenček v vedenju
drugih ljudi posnema uporabo tistih sredstev (vedenjskih vzorcev), ki vodijo do cilja,
emulacijsko začne posnemati dejanja drugih s predmeti (258).

Z vidika socialnega razvoja obdobje ob koncu prvega leta starosti imenujejo tudi
sociokognitivno revolucijo v devetem mesecu. Dojenčki postanejo sposobni usklajevati
pozornost na partnerja v socialni interakciji s pozornostjo na predmete. Kažejo niz novih
vedenj, ki niso več diadna, temveč triadna glede na referenčni trikotnik otrok – odrasli –
predmet. Dojenček je sposoben svojo pozornost na predmet uskladiti s partnerjevo, jo
skupaj z njim usmerjati na isti predmet. Ta nova sposobnost je skupna vezana pozornost, ki
vključuje niz posebnih socialnih spretnosti in interakcij: skupno vezano pozornost na
dogajanje s predmetom, spremljanje pozornosti drugega in usmerjanje pozornosti drugega
na zunanje predmete ali dogajanje (259).
Moralni razvoj v najširšem pomenu vsebuje tri dimenzije razvoja: čustveno (npr.
sočustvovanje z drugimi, ko doživljajo distres), spoznavno (ocenjevanje socialnih izkušenj,
presojanje in odločanje o tem, katera dejanja so pravilna in katera napačna) in vedenjsko
(doživljanje čustev in oblikovanje relevantnih odločitev le spodbuja k moralnim dejanjem,
ne jamči pa, da se bo posameznik obnašal skladno z njimi). Novorojenček je amoralno
bitje, saj v prvih mesecih po rojstvu nima niti moralne zavesti (zavesti o tem, kaj je z vidika
družbenih standardov pravilno in kaj napačno) niti sposobnosti nadzorovanja svojih
bioloških in socialnih potreb. Ima pa potencial za razvoj obeh. Ta potencial se lahko razvije
le pod vplivom družbenega okolja, torej kot rezultat razvoja osrednjega živčnega sistema in
socializacijskih izkušenj. Prvi znaki moralnega razvoja se začnejo kazati v otrokovem
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vedenju ob koncu prvega leta življenja, jasno prepoznavni pa postanejo v drugem letu
(272).
Sposobnost empatije in doživljanja krivde delujeta kot pomembna moralna motiva v
celotnem življenju posameznika in se razvijata že v prvih dveh letih življenja. Empatija je
spoznavno-čustveni odziv na čustveno stanje ali položaj druge osebe. Takoj po rojstvu se
otrok odziva na stanje druge osebe le čustveno, brez ustreznega razumevanja njenega stanja
ali situacije. Ko je priča zlasti distresu druge osebe, bolj ali manj sodoživlja njeno čustveno
stanje in mimično posnema njene čustvene izraze. Pri otroku prihaja zaradi identifikacije z
drugo osebo do negativnega čustvenega vzburjanja brez ustrezne spoznavne komponente,
npr. ko novorojenček ali dojenček zaslišita jok drugega, začneta še sama jokati, čeprav za to
nimata objektivnega razloga. Podobno se konec prvega meseca starosti dojenčki odzivajo
na pozitivno čustveno stanje drugega z nasmehom. Zaradi razmeroma majhnih sposobnosti
uravnavanja lastnega čustvenega vzburjenja in razlikovanja med seboj in drugim pa otroci
vse do približno prvega leta starosti v situacijah distresnega stanja drugega, ki so mu priče,
prej iščejo tolažbo zase kot pa za osebo, ki se nahaja v stanju distresa (263).

3. 2 KOMUNIKACIJA V DRUŽINI
Razvojno obdobje od rojstva do enega leta najbolj vpliva na to, kako uspešen bo otrok.
Takrat odrasli pustijo najbolj trajen pečat na otrokovih razvijajočih se možganih. Starši na
otrokovo osebnost in čustveni razvoj najbolj vplivajo prav v tem prvem letu njegovega
življenja. Dojenčki počenjajo veliko več kot samo jedo in spijo – in to zelo veliko.
Dojenčki poleg tega razvijajo tudi občutek za to, kdo so in kakšen je svet. Ta prepričanja
bodo vplivala na njihovo vedenje v prihodnjih letih (Sears in Sears 2004, 22).

3. 2. 1 Ustvarjanje povezanosti z otrokom in začetki sporazumevanja
Otroci se rodijo s skoraj popolnoma funkcionalnim slušnim sistemom, vizualni sistem je
bolje razvit, kot smo mislili do sedaj, ob rojstvu pa imajo tudi sposobnost interakcije s
fizičnim in socialnim svetom, kar je za razvoj sposobnosti komuniciranja dobra podlaga. V
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možganih dojenčka se morajo razviti le še povezave med živčnimi celicami. Dražljaji, ki
delujejo na otroka iz okolja, omogočajo razvoj teh povezav med živčnimi celicami. Otrok
dobiva dražljaje z dotikom, govorom in slikami, ki mu jih posredujejo odrasli. Njegov
razvoj je odvisen predvsem od kakovosti in intenzivnosti dražljajev, ki jih dobiva iz okolja.
Pri tem ima družina še kako pomembno vlogo, saj je prav ona otrokovo okolje. Z rojstvom
se otrokov razvoj nadaljuje v socialni maternici (družina, kasneje vrtec), kjer je medosebna
komunikacija gonilna sila otrokovega razvoja. Medosebna komunikacija je v tesni zvezi z
znotrajosebno komunikacijo, saj pri medosebni komunikaciji ne gre zgolj za mehanično
sprejemanje in oddajanje sporočil, temveč tudi za komunikacijo s samim seboj. Od
kakovosti te komunikacije je odvisen otrokov nadaljnji razvoj (Lepičnik Vodopivec 1996,
17).
Če je dojenček v prvih tednih življenja lahko ob mami, se ta lahko na njegov jok, ječanje in
telesno gibanje takoj odzove. Mama in dojenček se tako naučita dobro sporazumevati že od
samega začetka. Če v prvih nekaj tednih, ko je dojenček najbolj nebogljen, mama pa
najbolj »programirana« za ljubečo nego, navezovanje poteka gladko, je to najboljši možni
začetek za vse družinske člane. Navezovanje je proces, ki se dogaja vsak dan, ko so starši z
otrokom. Pomembno mesto v tem procesu ima dojenje, ki poskrbi, da je skupni začetek
življenja kar najboljši tako za dojenčka kot za mamo. Dojenje se najbolj obnese, če se
mama nauči prepoznavati otrokove znake, s katerimi sporoča, da je lačen, in se nanje
primerno odzivati. Če mama dojenčku zaupa, da zna presoditi, kdaj je lačen ali potrebuje
dojko za tolažbo, dojenček zaupa mami, da ga bo hitro pristavila. Povezanost starši
ustvarjajo tudi s prenašanjem otroka. Dojenček se v naročju zaposlenih staršev nauči veliko
stvari. Dojenčki, ki jih prenašajo, manj sitnarijo ter so dlje časa tiho in budni, v takšnem
stanju pa so najbolj dojemljivi za učenje o okolju. Če imajo starši dojenčka ves čas ob sebi,
ga bolje spoznajo. Bližina povečuje občutljivost in povezanost. Kadar otrok joka, to
pomeni, da staršem nekaj sporoča. Otrokov jok je znamenje. Majhne štručke jokajo, ker
želijo nekaj sporočiti, ne pa zato, da bi z jokom manipulirale. Jok je edino sredstvo, s
katerim dojenček sporoča svoje potrebe, sporazumevanje pa je nujno za njegovo preživetje
in razvoj starševskih sposobnosti za negovanje. Če se na otrokov jok odrasli odzove z
občutkom, mu bo otrok bolj zaupal. Dojenčki zaupajo, da bodo starši razumeli njihov jezik
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in poskrbeli za njihove potrebe. Če se starši odzivajo na dojenčkov jok, se postopno učijo
zaupati svoji sposobnosti, da lahko zadovoljijo njegove potrebe. Bolje razumejo njegov
jezik, dojenček pa se bolje sporazumeva z mamo in očetom. Celotna komunikacija med
starši in otrokom je zato boljša (Sears in Sears 2004, 27).
Sposobnost izražanja omogoča življenje z drugimi. Komunikacijske spretnosti so pogoj za
sporazumevanje in vključevanje posameznika v skupino. Komunikacija je sestavni del
socialnega jaza in najbolj izrazen del socialnega vedenja. Komunikacijo kot eno osnovnih
sposobnosti, potrebnih za življenje, mora vsak človek razviti že v zgodnjem otroškem
obdobju. Za to dobi prve možnosti, spodbude in vzore v družini. Starši svoje otroke z
verbalnim in neverbalnim izražanjem prvi seznanijo s pravili sporazumevanja, ki veljajo v
neki širši kulturi. Ker je družina zanj mesto najpomembnejših izkušenj, najbolj
intenzivnega učenja in najmočnejšega čustvovanja, so od načina in vsebine komuniciranja
v družini najbolj odvisne vse njegove kasnejše komunikacijske značilnosti. Prav te pa
določajo njegovo mesto med drugimi, v svetu zunaj družinskih meja. V družini se otrok
začne učiti deliti svoj notranji svet z drugimi. Tu dobi prve izkušnje o tem, kaj pomeni z
drugimi izmenjavati čustva, hotenja in razmišljanja. V družini izve, kako se na ta najbolj
njegov del njega odzivajo drugi in kako ga sprejemajo. Tako dobiva prek sporočanja o sebi
podatke o tem, kakšnega ga vidijo drugi. Seznanja se z dejstvom, tako neskončno
pomembnim za življenje, da je od njegovega izražanja samega sebe odvisno, kaj drugi do
njega čutijo in kako ravnajo z njim. Prvi zgled v izražanju in sporazumevanju, ki ga je
otrok posredno deležen, je komunikacija med družinskimi člani. Neposredne izkušnje zbira
iz stikov, ki jih domači navezujejo z njim. To, kako ga slišijo in se odzivajo nanj, mu
posredno daje tudi predstavo o lastni vrednosti in o pomenu medosebnih odnosov. V
družini se tudi zgodaj nauči prisluhniti samemu sebi in si biti pomemben – tudi to je
odločilnega pomena za njegovo izražanje sebe in razvijanje odnosov z drugimi. Le kdor
samega sebe ceni in z naklonjenostjo sprejema svoja lastna čustva in doživljanja, si jih
dovoli izražati odkrito in jasno tudi v odnosih z drugimi (Tomori 1994, 57).
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3. 2. 2 Odzivanje na dojenčkova sporočila in prvi pogovori z njim
Po rojstvu je otrokova komunikacija pravzaprav socialno delovanje, usmerjeno na drugega
človeka in tesno povezano z drugimi predmetnimi dejavnostmi. Otrok s kretnjo pokaže
željo po nekem predmetu in odrasli mu predmet izroči. S tem vzbudi v otroku novo zvezo
med gibom in predmetom. Gibi postopno postanejo geste, ki imajo določen pomen. Na
podlagi teh socialnih gest se razvijejo besedne geste, ki dobijo simbolen pomen. V
komunikaciji z otrokom odrasli uporabljajo že obstoječe zveze med besedami in stvarmi.
Postopoma otrok usvoji pomen besed, ki se uporabljajo v njegovem socialnem okolju in ki
jih uporablja on sam. Tako se začenja posameznikov družbeni in osebni razvoj (Lepičnik
Vodopivec 1996, 18).
Ko pri opravljanju vsakodnevnih opravil starši prenašajo dojenčka v naročju, mu dajejo
spodbude, ki jih potrebuje za razvoj vida, sluha in sposobnosti za razumevanje. Poleg tega
ga še dodatno spodbujajo, ko se z njim pogovarjajo, mu govorijo, kaj opažajo in kako se
počutijo. Kadar dojenčka starši prenašajo, je tako navzoč v pogovoru odraslih. Veliko
priložnosti ima za opazovanje ljudi, ki govorijo. Opaža, da enkrat govori eden, drugič drugi
in da je pri sporazumevanju pomemben očesni stik. Ko dojenček posluša vzorce intonacije,
ki izražajo čustva – srečo, žalost, jezo – začenja razumevati jezik. Ko od blizu opazuje usta
govornika, se uči posnemati pravilne govorne gibe, ki so potrebni za pravilno izgovarjavo.
Otroku, ki se uči govoriti, vse to zelo koristi (Sears in Sears 2004, 74).
Dojenčka ni treba učiti jezika, toda več kot ga slišijo, bolje se naučijo govoriti. Pomembno
je poudariti, da je jezik več kot samo uporaba besed, je sporazumevanje, in dojenčki se
sporazumevajo že veliko prej, preden začnejo uporabljati besede. Novorojenček se že
kmalu nauči, da lahko z glasovi in gibi pritegne pozornost in poskrbi, da drugi zadovoljijo
njegove potrebe. Ko se starši odzivajo na takšna znamenja, mu pomagajo razumeti, kako
sporazumevanje poteka. Kadar na njegovo znamenje – recimo gib »dvigni me v naročje« –
doživi pričakovan odziv, ga to spodbuja k dajanju še več znamenj. Ker je odzivanje temelj
komunikacije in jezika, je pomembno, da starši odzivanju namenjajo pozornost.
Ogovarjanje dojenčka ima zelo velik vpliv na razvoj njegovih možganov. Prav tu starši, še
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posebej mame, zares blestijo. Če se dojenček »pogovarja« s starši, se nauči prepoznavati
odtenke v sporazumevanju. Od pozornih staršev se dojenčki naučijo, da je očesni stik del
komunikacije. Naučijo se tudi, kaj pomeni izmenjavanje vlog v pogovoru, ki je temeljna
jezikovna in socialna spretnost. Ti zgodnji pogovori oblikujejo otrokovo sposobnost za
poslušanje. Tako kot pri drugih razvojnih spretnostih tudi tu velja, da samo če dojenček
dobi veliko priložnosti za vajo, lahko razvije vse svoje zmožnosti. Mame in očetje pri
sporazumevanju s svojimi dojenčki uporabljajo »obogateno« obliko govora, ki se imenuje
šešljanje. Povišajo frekvenco glasu in upočasnijo hitrost govora. Obrazi se jim razvedrijo in
odprejo oči, ko govorijo, tako da se dojenček laže osredotoči na sporočilo. Pri izgovorjavi
nekaterih besed dojenček ve, da se bo zgodilo nekaj zabavnega ali vznemirljivega. Besede,
kot so »greva na sprehod«, je sposoben povezati s prijaznim nasmehom in pripravljanjem
mame na odhod od doma. Kako se starši pogovarjajo, je za dojenčka pomembnejše kot to,
kaj rečejo. Najpomembneje pa je z otrokom preživeti veliko časa in se z njim veliko
pogovarjati (76).
W. Sears in M. Sears v svoji knjigi Uspešen otrok opisujeta, kako se je pametno pogovarjati
z dojenčkom. Glejte poslušalca. Če starši pritegnejo dojenčkov pogled, še preden se
začnejo z njim pogovarjati, bo lahko dlje časa usmerjal pozornost in se bo verjetneje
primerno odzival na njihove besede. Posnemajte dojenčkove glasove. Dojenčki radi gledajo
govorca v usta in poskušajo posnemati gibe jezika in ustnic. Starši lahko to spodbujajo z
oddajanjem zabavnih glasov, pretiravanjem z besedami in spodbujanjem dojenčka, naj jih
ponavlja za njimi. Tudi s posnemanjem njegovih glasov ga lahko spodbujajo, naj vadi svoje
glasove in poskuša z novimi. Dojenčka kličite z imenom. Čeprav lahko dojenček svoje ime
poveže s sabo, šele ko je star nekaj mesecev, pa to, da ga sliši pogosto, pri njem sproži
prijetne asociacije. Ta posebni zven pomeni, da nekdo pozornost usmerja samo nanj.
Izražajte se v kratkih stavkih. Besede naj imajo čim manj zlogov. Zelo primerni so
»razvlečeni« samoglasniki, na primer: »Mooooj dojeeeeenček.« Poskrbite, da bo pogovor
živahen. Recite: »Pomahaj pa-pa mami« in še mama pomaha. Dojenčki si besede veliko
prej prikličejo v spomin, če jih lahko povežejo z živahnimi gibi. Prav zato imajo dojenčki
tako radi govorico znamenj. Starši lahko poživijo govorjenje tako, da na koncu stavka glas
povišajo, pomembne besede pa izgovarjavo pretirano. Dojenčke začnejo vedno isti glasovi
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hitreje dolgočasiti. Pozornejši so, če med govorjenjem starši skoraj prepevajo. Veliko
sprašujte. »Se hoče Suzi dojiti?« Če starši govorijo tako, da postavljajo vprašanja, bodo
stavke končali z višjimi glasovi in tako spodbudili dojenčkov odziv. Pripovedujte. Ko starši
opravljajo vsakodnevna opravila za dojenčka – preoblačenje, kopanje in previjanje – naj
zraven govorijo, kaj počnejo. Starši ne govorijo steni, govorijo majhni osebi z velikimi
ušesi in razvijajočimi se možgani, ki obdelujejo vsako besedo, ki jo slišijo. Pojte.
Znanstveniki menijo, da dojenčki uporabljajo več centrov za jezik, če jim starši pojejo, kot
pa če jim samo govorijo. Razvijajte otrokove besede. Razvijanje besed, ki jih je izgovoril
otrok, je dragoceno sredstvo za učenje jezika (77).

3. 2. 3 Izražanje in zadovoljevanje potreb dojenčka
Sposobnost za sočutje bolj kot katera koli druga lastnost, ki je značilna za uspešnega
otroka, izhaja iz temeljev, položenih v prvem letu življenja. Začne se z razumevanjem
človeških čustev. Dojenčki se o čustvih začnejo učiti v svojem prvem čustvenem odnosu s
starši. Ko dojenček zajoka in se mama odzove z nežnim dotikom in ljubečim »je že v
redu«, se otrok nauči, da stiski sledi tolažba, da sme biti žalosten ter da čustva lahko
obvlada in preoblikuje. Dojenčki se naučijo, da je svet sočuten, ljubeč in predvidljiv kraj.
Če se starši na dojenčkov jok odzivajo z občutkom, če ga prenašajo, če so v njegovi bližini
in se odzivajo na njegova tiha sporočila, dojenček spozna, da si ljudje drug drugemu
pomagajo. To so dojenčkovi prvi vtisi. Spoznanje, kako svet deluje, bo postalo del
njegovega značaja. Pozorna skrb, dajanje, poslušanje, odzivanje na potrebe postanejo
družinske norme, te vrednote pa del otroka. Tako starši otroke naučijo prvih lekcij sočutja.
Teh lekcij se dojenček nauči v času, ko njegov razvijajoči se um in možgani vključijo nauke
teh lekcij v razvijajočo se osebnost, in to na najbolj temeljni ravni (138).
Kadar starši poskušajo doseči, da bi se dojenček podredil pravilom in določenemu urniku,
namesto da bi upoštevali njegova sporočila, so dojenčkova čustva prezrta. Neuspešna
interakcija med starši in dojenčkom dojenčku onemogoča razvoj tistih spretnosti, ki so
potrebne za razumevanje svojih lastnih čustev kot tudi pri razumevanju čustev drugih. Da
bi tak dojenček ali otrok zavaroval svoje dobro počutje, hoče svoje potrebe zadovoljiti sam,

53

neodvisno od drugih. Najzgodnejši vtisi mu torej dajo vedeti, da živi v egocentričnem
svetu, zato se nauči, da se mora zadovoljiti z manj in sam poskrbeti zase. Kako se otrok
nauči vživljati v drugo osebo, je odvisno od tega, kako dobro se starši znajo vživeti vanj
(141).
Semena samozaupanja posadijo starši že v zgodnjem otroštvu. Zaradi ljubečih staršev
dojenček zraste v prepričanju, da je vreden pozornosti. Dojenčki se učijo, kdo so, na
podlagi tega, kako drugi skrbijo zanj. K razvoju dojenčkovega dobrega mnenja o sebi
najbolj pripomore odzivnost staršev. Dojenčki jokajo, ker so lačni ali v stiski. Starši se na
njihov jok odzovejo in dojenček ugotovi, da lahko z določenimi dejanji povzroči, da se
zgodi nekaj po njegovi volji. Ko dojenček in starši ta vzorec dojenčkovega sporočanja in
odzivanja na njegova sporočila v prvem letu starosti ponovijo tisočkrat, se dojenček nauči,
da lahko s svojimi sporočili nekaj doseže. Ko začne spoznavati, da je bitje, ki ni ločeno od
staršev, se začenja oblikovati njegovo prepričanje, da je dragocen: »Nekdo me posluša,
dvigne v naročje, nahrani … torej sem dragocen.« Nauči se prepoznati, kdaj se počuti
dobro, nauči pa se tudi, kaj mora narediti, da se bo počutil bolje, ko se počuti slabo. Če
dojenčkove potrebe starši ne zadovoljujejo dosledno, se otrok nauči, da njegova sporočila
niso učinkovita in da si ne more zaupati. Čeprav v resničnosti ni odgovoren za to, da se za
njegova znamenja nihče ne zmeni, začne kljub temu misliti, da je nemočen in brez
vrednosti. Iz zornega kota egocentričnega dojenčka je tisto, kar je narobe s svetom, narobe
tudi z njim (243).
Že dojenček, ki je star komaj nekaj tednov, lahko sporoča, kaj ima rad. Ve, da želi biti
nahranjen zdaj ali da je raje v naročju staršev kot pa sam v posteljici. Če starši spoštujejo
dojenčkove prve odločitve, mu dajo pozitivno povratno informacijo o njegovi sposobnosti
za izražanje potreb. Sporočajo mu tudi, da ima nadzor nad tem, kaj se mu dogaja (162). V
prvih mesecih življenja, ko dojenčki zahtevajo skoraj nenehno pozornost svojih staršev, se
zdi, da so vse prej kot odgovorni in neodvisni. Včasih je težko razumeti, da je dojenčkova
odvisnost temelj prihodnji samozadostnosti. Če se starši na dojenčkova znamenja in jok
odzovejo, mu s tem pomagajo, da se bo naučil zaupati sebi. S tem pritrdijo njegovi presoji o
njegovih občutjih in potrebah. Samozaupanje pa je temelj zanesljivosti v poznejšem
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življenju. Če se starši odzivajo na otrokova znamenja, mu s tem pokažejo tudi, da lahko s
svojimi dejanji vpliva na okolje – da ni nemočen in da lahko dejavno posega v dogajanje
(202).

3. 2. 4 Kako dojenčka naučiti spretnosti komuniciranja
Angleška beseda za dojenčka »infant« izvira iz latinske besede, ki pomeni »otrok, ki še ne
govori«. Kljub temu pa se dojenčki učijo komunicirati že veliko prej, preden znajo govoriti.
Vzgoja, ki temelji na povezovanju, pomaga staršem položiti temelje dobre komunikacije že
v prvem letu otrokovega življenja. Dojenčki, ki prvo leto preživijo v naročju, ob dojki in se
dotikajo staršev, se naučijo, da je komunikacija dvosmeren proces. Jok je otrokov
najzgodnejši jezik, njegova prva oblika sposobnosti za komuniciranje. Če starši prepoznajo
dojenčkov jok kot sporočilo, otrok spozna, da so ta sporočila pomembna. Nauči se
temeljnega vzorca komunikacije: »Če dam signal, se bo nekdo odzval.« Ko se nekdo
odzove, otroka s tem spodbudi, naj spet komunicira. Dojenčkovi načini komuniciranja
postanejo bolj raznoliki in enako velja za odgovore staršev. Še preden dojenčki začnejo
uporabljati besede, ustvarijo bogato in zanimivo govorico, s katero se sporazumevajo z
odraslimi. Če se starš odzove na dojenčkove signale – jok, čebljanje ali vzdihe – mu da s
tem vedeti, da so ti zvoki povezani z občutji v njem. Primeri odzivanja staršev: otrok zajoka
– starši ga pobožajo; otrok sitnari – starši ga pobožajo; otrok čeblja – starši se mu
nasmehnejo; otrok zavzdihne – starši ga pestujejo (178).
Mame imajo naravni dar za komuniciranje z dojenčki. Nagonsko uporabljajo visoke tone in
si pomagajo z obraznimi izrazi. Ko komunicirajo z dojenčkom, povišajo frekvenco,
upočasnijo hitrost govora, soglasnike in poudarjene zloge pa še posebej poudarijo. Izrazi na
obrazu dojenčka postanejo bolj razgibani. Vse te spremembe mu pomagajo osredotočiti se
na mamine besede. Mame govorijo tako, da glas počasi dvigujejo in potem počasi spuščajo,
med posameznimi stavki pa nekaj časa molčijo. Dojenčku dajo tako nekaj časa, da predela
vsak kratek vokalni sklop, preden mu pošljejo novo sporočilo. Čeprav se na prvi pogled
zdi, da je pogovor z dojenčkom bolj podoben maminemu samogovoru, se mame
pogovarjajo z dojenčki, kot bi ti sodelovali v dialogu. Analiza videoposnetkov pretanjene
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umetnosti komuniciranja med materami in dojenčki je pokazala, da se mame vedejo, kot bi
jim dojenček res odgovarjal z besedami. Svoja sporočila skrajšajo in podaljšajo odmore, da
bi se prilagodile dolžini dojenčkovega imaginarnega odgovora, še posebej, kadar se z njim
sporazumevajo v obliki vprašanj. V teh zgodnjih učnih urah govora mama oblikuje
dojenčkovo sposobnost za poslušanje in odzivanje. Dojenček potem te vzorce shrani v
spominu in prikliče v prihodnjih »pogovorih« (179).
Dojenček zelo veliko sliši in opazi, ko ga mama več ur na dan prenaša v oprtniku. Na tak
način sliši vse kar mama pravi, opazi lahko vsak gib njenih ust in vsak izraz na njenem
obrazu. Tesno »sodeluje«, ko se mama pogovarja z očetom, sorojenci ali prijatelji. Otroci so
tako med pogovorom odraslih zelo pozorni. Glavico premikajo naprej in nazaj, kot bi
spremljali igro tenisa. Že zelo zgodaj se naučijo, da se pri komuniciranju izmenjujeta
govorjenje in poslušanje. Mame se tako pogovarjajo z dojenčkom, med tem ko ga
prenašajo, ko se ukvarjajo z vsakodnevnimi opravili, klepetajo o nakupu živil, ko hodijo po
supermarketih, ali o tem, kaj kdo nosi, ko na primer zlagata perilo. Zaradi maminega
govorjenja postane nedomače domače, domače pa bolj zabavno. Poleg tega je to za
dojenčka prvi jezikovni vzor. Dojenčki, ki jih prenašajo v oprtniku, več časa preživijo
mirno in pozorno opazujejo (stanje tihe čuječnosti). So v stanju, v katerem so pozornejši na
svoje starše in se lahko bolje učijo od njih. Dojenčki, ki jih prenašajo v oprtniku, tudi manj
jokajo. To pomeni, da imajo na voljo več časa brez napetosti, ki ga lahko porabijo za
poslušanje in učenje (180).

3. 2. 5 Dojenček prva sporočila o svetu dobiva prek družine
Družina je vključena v širši sociokulturni prostor, katerega sestavni del je. Ni le pasivni
posrednik med posameznikom in širšim socialnim okoljem. Sporočila v obe smeri izbira,
usmerja, krepi in zavira v skladu s potrebami družinskih članov in svojim lastnim,
družinskim notranjim vrednostnim sistemom. Preko družine vstopa svet v otrokovo
doživljanje. Prva sporočila o dogajanju v okolju in prve podatke o svetu dobiva otrok prek
družine. Tu tudi razvije osnovne sposobnosti, ki mu omogočajo vstopanje v širši zunanji
prostor. Tu pridobiva spretnosti, ki so potrebne za to, da se v tem prostoru tudi čim bolje
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znajde. Družina je prvi posrednik norm in pravil, ki veljajo v neki družbi. Je nosilec
vrednot, ki označujejo življenje ter mu dajejo ton, ki je v soglasju s širšim sociokulturnim
prostorom. Družina je medij, prek katerega se otrok srečuje s svetom, še preden se je z
dogajanjem zunaj družinskih meja sposoben soočiti neposredno. Preko družine pa je človek
v posrednem stiku s svetom tudi takrat, ko je v njem samostojno navzoč in dejaven. Otrok
prek zrelejših članov družine že zelo zgodaj spoznava, kakšen pomen ima zanj dogajanje v
širšem okolju, in si postopoma ob usmeritvah družine, njenih zgledih, opori in zavorah
ustvarja svoje mesto v njem. Šele kasneje določajo to mesto izkušnje in sporočila, ki jih je
deležen neposredno, brez družine kot vmesnega medija (Tomori 1994, 82).
Ob velikem pomenu, ki ga ima družina na osebnostni razvoj in socializacijo otrok kot
posrednik kulturnih vrednot in sporočil prejšnjih generacij, pa ima pomembno nalogo tudi
otrok, ki jo izpolnjuje v procesu socializacije staršev in drugih, že odraslih članov družine.
Osebnostni razvoj pravzaprav nikoli ni povsem končan. Marsikateri odrasli človek pa si kaj
hitro poskuša zapreti meje svojih obzorij in se zakopati v varen in nerazburljiv zaprt
prostor, iz katerega bi najraje izključil vse nepredvidljive izzive. Otrok takega umika iz
živih tokov svoji družini ne dopušča. Prav on tudi nosi vanjo sporočila iz zunanjega sveta
in terja od svojih domačih, da jim določijo vrednost in smisel. V tem, kar spoznava zunaj
družinskih zidov, se sprva sam še ne znajde, zato je odvisen od zrelejših od sebe, da skupaj
z njimi poimenuje nove izkušnje (13).
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4. OBDOBJE MALČKA (od 1. do 3. leta)

4. 1 RAZVOJ MALČKA
4. 1. 1 Govorni razvoj
Malček že zgodaj uporablja besede kot protoimperative in protodeklarative. Z besedami,
uporabljenimi kot protoimperativi, otrok izraža nekaj, kar želi dobiti, doseči, čeravno jih
uporablja tako, kot da bi referiral na predmete. Otrok npr. reče »sok«, »steklenička«, vendar
sporoča, da je žejen, da želi piti, ali npr. »vrata«, ko želi, da bi odprli vrata in bi lahko šel
ven. Besede, kot protodeklarativne praviloma uporablja nekoliko kasneje in želi z njimi
vzpostaviti stik, vzbuditi pozornost tudi nekoga drugega. Npr. otrok gleda mamo in reče
»ptica«, ko pokaže na nebo, kar bi pomenilo: »Poglej, tam je ptica, ki leti po nebu.« Otrok
na ta način deli izkušnjo z nekom drugim, s poslušalcem, kar je specifično zgolj za
človeško komunikacijo, saj živali dosežejo le komunikacijo na način protoimperativov.
Raba protodeklarativov je vezana na višjo stopnjo spoznavnega razvoja, na reprezentacijo
razumevanja drugih, medtem ko raba protoimperativov pomeni zgolj namero posameznika.
Otrok se mora učiti in razumeti, da se nekatere besede uporabljajo v obeh funkcijah npr.
beseda »sok« pomeni povpraševanje po pijači, referira na paket sokov na televiziji, pomeni,
da je otrok zaznal, da je deček, ki je šel mimo, pil sok. Pogosto so otrokove prve
enobesedne izjave razumljive le v kontekstu in jih zato enako kot otrok razumejo le osebe,
ki so bile skupaj z njim v določenih situacijah oz. so bile skupaj z njim vključene v različne
dejavnosti (Marjanovič Umek idr. 2009, 220).
Otrok se najprej uči besed, ki jih sliši, medtem ko gleda določene stvari, dogajanja, pri tem
pa niti ne ve natančno, na kaj od tega se besede nanašajo. Postopoma, ko sliši isto besedo
tudi v drugih kontekstih, razširi njen pomen. Razumevanje besed je povezano tudi s
kontekstom in strategijo, ki soodločata o pomenu besede. Otrok npr. ve, da skodelica
običajno stoji pokonci in da vsebuje vodo, mleko, sok ali da ljudje sedimo na stolu in ne
pod njim. Prav kontekst, raba in strategija omogočajo otroku razumeti in uporabljati nove
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besede, tudi tiste, ki označujejo odnos med predmeti in dogodki (222).
Kako pa je z govorom odraslih, namenjenim otroku? Raziskovalci niso našli enoznačnih
povezav med rabo govora odraslih, namenjenega otroku, in govornim razvojem otroka.
Ugotavljajo, da je v zgodnjem razvojnem obdobju nekaj prilagajanja nujnega, saj tako
odrasli dosežejo večjo pozornost in odzivnost otroka, vprašanje, ki ostaja odprto, pa je, ali
govor odraslih, namenjen otroku, pozitivno vpliva na razvoj besednjaka in strukturo
govora. Pozitivni vpliv govora odraslih opisuje Reich v študiji, v katero je vključil otroke,
stare od dveh do treh let. Otroci so v dveh različnih pogojih poslušali zgodbo, ki je bila
posneta na magnetofonski trak, in sicer v prvem pogoju v govoru odraslih, ki je namenjen
otroku, v drugem pogoju pa v govoru, ki ga odrasli uporabljamo za medsebojno
komunikacijo. Opazovalci so v prvem pogoju, ko je otrok poslušal zgodbo, posneto v njim
prilagojenem govoru, zabeležili večjo pozornost otrok. Specifičnost govora odraslih,
prilagojenega otroku, je prepoznavna tudi v vsebini, saj odrasli običajno izhajajo iz
neposredne situacije in z govorom vzpostavijo različne interakcije. Ponavljanje, ko npr.
mama reče: »Daj rdečo žogico v košaro ... Rdečo žogico ... Ne, rdečo žogico v košarico.«,
je pogosta interakcija med odraslo osebo in otrokom, prav tako tudi razširjanje otrokovega
govora, ko otrok npr. reče: »Eva kosilo«, odrasla oseba pa odgovori: »Eva ima kosilo« V
nekaterih študijah raziskovalci ugotavljajo, da je za otrokov kasnejši govorni razvoj bolj kot
razširjanje govora pomembna razlaga otrokovega govora, ki otrokov govor praviloma
odmika od konkretnosti, npr. otrok reče: »Deček joka«, odrasla oseba pa nadaljuje: »Da,
deček je žalosten.« V interakciji odrasla oseba – otrok pa so pogosta tudi t. i. poučevalna
vprašanja, ko odrasli že takrat, ko vpraša, pričakuje odgovor, npr. na vprašanje: »Kaj mora
otrok narediti, preden gre v posteljo?«, otrok odgovori: »Umiti zobe.« (227).
Po drugem letu starosti se začne otrokov govor pospešeno razvijati na pomenski,
skladenjski in besedoslovni ravni. V starosti od osemnajstega meseca dalje otrokov
besednjak zelo hitro raste. Z rastjo otrokovega besednjaka od nekaj besed do več sto delež
samostalnikov narašča in ostaja visok, medtem ko delež drugih besed, kot so predikatorji in
nepolnopomenske besede, ostaja nizek (315). Otroci, stari približno dve leti, začnejo
povezovati besede v stavke, in sicer najprej enostavne stavke – gre za t.i. telegrafski govor
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(zgodnja oblika otrokovega govornega sporočanja, praviloma gre za dvobesedne stavke in
ne vključuje nepolnopomenskih funkcijskih besed, npr. pomožnih glagolov, predlogov,
veznikov). Na različne načine kombinirajo in premikajo dve ali tri besede in pri tem
uporabljajo določena pravila. Eno prvih pravil, ki jih otrok uporabi, je gradnja stavka okoli
posameznih besed, imenovanih pivot oz. ključne besede (pojavi se na istih mestih v stavkih,
in sicer nekatere vedno na začetku, nekatere pa vedno na koncu – z vidika besednih vrst gre
za pridevnike, zaimke, predloge, medmete, glagole, ne pa samostalnike), ki jim otrok doda
serijo drugih besed, imenovanih odprte besede (besede, ki ob ključni besedi napolnijo
druga mesta v dvobesednih stavkih – z vidika besednih vrst so to samostalniki, glagoli,
pridevniki in različne druge besede, izpeljane iz teh besednih vrst). Otrok npr. reče: »ni
mleko«, »ni mama« ali »še sok«, »še skakati« in pri tem uporablja »ni + ___« ali »še
+___«, torej uporabi pivot besedo in odprte besede kot temeljno pravilo. Uporabi pa lahko
tudi drugačno kombinacijo, in sicer odprte in pivot besede, npr. »voda ni«, »copati ni« Ko
otrok napreduje v skladenjskem razvoju, pogosto dodaja pridevniške besede, ki opisujejo
lastnosti predmetov, npr. »prijazna muca«, »velik avto«, »Lucija mama« in mesto nahajanja
predmetov, npr. »kuža vrt«, »oče postelja« Okoli tretjega leta starosti otrok v stavku že
poveže sintakso in morfologijo, npr.: »To je Lucijina mama.«, »Oče je v postelji.« Otroci,
stari od dve do štiri leta, začnejo oblikovati celovite stavke, kombinirajo besede in
izpolnjujejo slovnične oblike in si tako ustvarjajo različne poti za govorno izražanje.
Stavki, ki jih otroci pripovedujejo, pa niso le vse daljši, temveč otroci vse pogosteje
uporabljajo besede, kot so: in, če, toda, torej veznike (317).

Prvi nikalni stavki vsebujejo zanikanje v pozitivnih frazah in pomenijo preprosto dodajanje
negativnih členkov na začetku stavka, npr.: »Ne piti mleko.« ali »Ne kopati, mami.« Otrok
nato postopoma oblikuje nikalne stavke, vendar na drugi razvojni stopnji, ko nikalnice
vstavlja v stavke in uporablja tudi negativno obliko, kot je npr. »ne morem«, transformacije
še niso popolne in otrok npr. uporabi dvojno zanikanje: »Zakaj ne, pes ne more govoriti?«
ali vezavo nikalnice na glagol: »On ne udariti tebe.« Šele kasneje, ko otrok razume pomen
pomožnih glagolov, uporablja zanikane glagolske oblike, npr.: »Nočem več mleka.«, »Ne
grem v banjo, mami.«, zanikano glagolsko obliko pa ustrezno uporablja, tudi če se stavek
začne z besedami, kot so »nobeden«, »nikjer« Otrok oblikuje vprašalne stavke od
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enostavnih oblik, pri katerih npr. na konec tridelnega stavka doda intonacijo, npr.: »Neža
gre ven, mami?«, k slovnično pravilnim vprašalnim oblikam, npr.: »Grem lahko ven,
mami?« Ko otrok preide obdobje dvobesednih stavkov in oblikuje slovnično pravilne
vprašalne stavke, pogosto postavlja vprašanja samo zato, da sprašuje. Gledano razvojno,
otrok najprej oblikuje vprašalne stavke z vprašalnicami: kaj, kje in kdo, nato z
vprašalnicama: kako in kdaj, ki pa sta razvojno primarnejši kot vprašalnici: kateri, čigav
(318).
Na ravni pragmatičnosti govora (praktična sposobnost rabe govora v komunikaciji, in sicer
v različnih socialnih kontekstih) je otrok vključen v dialog (ena od oblik konverzacije, v
kateri sodelujeta najmanj dve osebi in nastane z dialoškim stikom) in pogovor (vsakdanja
razprava vsaj dveh oseb, pri kateri je treba upoštevati določena sociolingvistična in
pragmatična načela) mnogo prej, kot razvije slovnico svojega jezika. Potem, ko je že v
prvih tednih med dojenčkom in starši vzpostavljena interakcija preko vokalizacije,
enostavnih gest, govornega obrata in recipročnosti, ki je značilna tudi za kasnejše jezikovne
obrate, se otroci kasneje uspešno naučijo, da različne situacije zahtevajo različne oblike
govora – gre za t.i. sporazumevalno zmožnost ali komunikacijsko kompetentnost. Naučijo
se, da morajo uporabljati različne odgovore, ki vključujejo npr. zavrnitev, sprejemanje,
naklonjenost, poseben ton glasu, bolj ali manj formalno strukturo govora, izbiro specifičnih
besed. Otroci se naučijo interpretirati oboje, to je obliko in funkcijo govorečega izražanja.
Na razvojni stopnji t. i. jezikovne faze govora, za razliko od predjezikovne, se slovnična in
pragmatična zmožnost govora razvijata sočasno, čeravno neodvisno druga od druge. Dialog
kot ena od oblik govorjenega diskurza se praviloma oblikuje s pomočjo posebnih razredov
jezikovnih znakov, ki so pomembni za vzdrževanje medsebojnih stikov, kot npr. potrjevanje
in zanikanje, vprašanje in odgovor, nejezikovni znaki. Pomembno je, da otroci, ko se
pogovarjajo med seboj ali z odraslimi, izoblikujejo strategije, s katerimi naredijo pogovor
koherenten (povezan) in konsistenten, kar dosežejo npr. z ustreznim menjavanjem vlog,
uvajanjem in razvijanjem tem, z ustrezno rabo govora v različnih govornih situacijah (321).
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4. 1. 2 Čustveni razvoj
Poleg temeljnih čustev malček doživlja še druga čustva, kot so sram, zadrega, krivda,
zavidanje in ponos. To so čustva samozavedanja, saj se nanašajo na ugodno ali neugodno
doživljanje in vrednotenje sebe. Ponos malček izrazi takrat, ko z lastnim delovanjem
(trudom) doseže nekaj ugodnega, zadrego pa takrat, ko stori nekaj, kar ni skladno s
pričakovanjem druge osebe, ki je to njegovo vedenje opazila. Čustva samozavedanja se
pojavijo v drugem letu starosti, ko malček sebe jasneje loči od okolja kot v prvem letu in se
močneje zaveda socialnih standardov v svojem neposrednem okolju. Neugodna čustva
samozavedanja navadno izraža s povešenjem oči, sklanjanjem glave, jokom, zakrivanjem
obraza z rokami ali pa s skrivanjem pred drugimi ljudmi. Ponos izrazi z veseljem, razprtimi
očmi, dvigom glave (dostikrat tudi rok), ki ga spremljajo verbalni komentarji in intenzivna
komunikacija s prisotnimi ljudmi. Čustva samozavedanja se tesno povezujejo z malčkovo
samooceno in z njegovimi socialnimi izkušnjami o tem, kdaj naj bo ponosen, kdaj naj mu
bo nerodno itn. Situacije v katerih malčki izražajo ponos, se tudi razlikujejo glede na trud,
ki so ga vložili v svojo dejavnost, s katero so dosegli neki zanje in za druge vreden cilj.
Zgodnja čustva samozavedanja imajo pomembno vlogo v razvoju k dosežku usmerjenega
in moralnega vedenja (235).

V drugem in tretjem letu starosti situacije, ki vzbujajo strah, postanejo bolj raznolike,
strahovi številčnejši in močnejši. Malček lahko doživlja in izraža strah v neznanih
prostorih, zlasti temnih, ko je sam, ko pred seboj zagleda veliko žival ali določene predmete
(npr. sesalnik za prah, električni mešalnik), boji pa se tudi ljudi, zlasti odraslih, ki nosijo
maske. Malček ima več strahov kot dojenček, ker je sposoben samostojnega gibanja, bolje
prepozna potencialno nevarnost, več o tem, česa se je treba bati, pa se je naučil od drugih
ljudi (235).
V drugem letu starosti odrasli malčke učijo izražanja čustev z verbalnimi navodili, teh
pravil pa se malčki učijo tudi z neposrednim opazovanjem tega, kako drugi ljudje
nadzorujejo svoja čustvena stanja – v katerih situacijah izražajo določena čustva, v katerih
druga in v katerih nobena. Spremljajoče besedno pojasnilo o čustvenih odzivih drugih ljudi
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v vsakdanjih situacijah še pospeši malčkovo učenje. Čeprav se učenje pravil izražanja
čustev začne že zelo zgodaj, otroci razmeroma počasi in postopno prilagajajo svoje
čustvene izraze pričakovanjem drugih ljudi v posameznih socialnih kontekstih. Do tretjega
leta starosti sicer počasi napredujejo v zaviranju svojih čustvenih izrazov, vendar svojih
čustvenih stanj do tega leta praviloma niso sposobni zakriti z izražanjem čustvenega stanja,
ki ga ne doživljajo (237).

4. 1. 3 Socialni razvoj
Dojenček prepoznava sebe na podlagi kontingentnih vedenj, ki jih vidi v ogledalu in jih
hkrati zaznava pri sebi na podlagi propriocepcije (sposoben je uskladiti vidno in
proprioceptivno modaliteto). Približno sredi drugega leta starosti pa se malček prepoznava
na podlagi sebi lastnih zunanjih potez, videza. Malčkove sposobnosti ločevanja med seboj
in drugimi se izražajo tudi v posesivnosti do stvari, za katere se opredeljuje, da so njegove.
V interakciji v drugem in tretjem letu starosti narašča pogostnost malčkovih vedenj, s
katerimi uveljavlja svoje težnje po posedovanju stvari ali ljudi. Takšen boj za pridobivanje
stvari v zunanjem okolju bolj odraža njegove poskuse, vzpostaviti jasne meje med seboj in
drugimi, kot pa sebičnost (270).
Ko otroci telesno, spoznavno in čustveno dozorevajo, se začnejo osamosvajati prav od
tistih odraslih, na katere so najbolj navezani. Erickson je obdobje med osemnajstim
mesecem in tretjim letom imenoval druga kriza v razvoju osebnosti in jo označil z
opozicijo samostojnost nasproti sramu in dvomu. Označuje jo prehod od zunanjega nadzora
k samonadzoru. Ko se otrokom v obdobju dojenčka razvije občutek zaupanja do sveta in se
v njih prebuja samozavedanje, začnejo sodbe staršev nadomeščati z lastnimi. Pojavi se
volja. Pomemben korak k samostojnosti in samonadzoru je privajanje na stranišče. Enako
velja za govor: otroci s sposobnostjo, da razumljiveje izražajo svoje želje, postajajo
samostojnejši in lahko bolj vplivajo na svet okrog sebe. Tako imenovano obdobje »strašnih
dvoletnikov« je normalen izraz potrebe po samostojnosti. Malčki morajo preveriti novo
predstavo o sebi, ki jim pravi, da so samostojni, da nadzorujejo svet okoli sebe in imajo
nove, zanimive sposobnosti. Čutijo potrebo, da preizkušajo nove ideje, uresničujejo svoja
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nagnjenja in sami odločajo. Ponavadi se to kaže v obliki negativizma, težnji po
odgovarjanju z »Ne!«, samo da bi se uprli avtoriteti. Negativizem se pojavi skoraj pri vseh
otrocih, v različnih stopnjah (Papalia idr. 2003, 195). Močno zavedanje sebe in težnja po
uveljavljanju lastnih potreb, želja, zamisli vodi po eni strani do prvih nestrinjanj z odraslimi
in drugimi otroki, ki se lahko stopnjujejo v začasno negativistično vedenje (ne bom,
nočem), po drugi strani pa spodbuja razvoj različnih čustveno-socialnih spretnosti, kot so
empatija, prosocialno vedenje in igra posnemanja. Malčkovo naraščanje sposobnosti
razumevanja namer v lastnih dejanjih in dejanjih drugih se začne izražati skozi njegove
besede: hočem, želim, bom, s katerimi drugim sporoča, kaj namerava storiti. Prav tako si
pri presojanju namer drugih pomaga z njihovimi verbalnimi izjavami. Če nekdo nekaj reče
in to tudi stori, potem malček presodi, da je bilo dejanje drugega namerno. Če pa so izjave
in dejanja drugih neskladna, potem malček sklepa, da vedenje drugega ni bilo namerno
(Marjanovič Umek idr. 2009, 271).
Samoregulacija je osnova socializacije in povezuje vsa področja razvoja – telesno,
spoznavno, socialno in čustveno. Otroci z razbiranjem čustvenih odzivov staršev na njihovo
vedenje nenehno sprejemajo informacije o tem, kakšno vedenje starši odobravajo. Otroci
nato te informacije obdelujejo in shranjujejo ter se vedejo skladno z njimi, saj želijo ugajati
staršem, ne glede na to, ali jih straši trenutno opazujejo. K razvoju samonadzorovanja
pomembno prispeva pozitivna vzajemna regulacija čustvenih stanj v obdobju dojenčka, še
zlasti pri temperamentno »težavnih« otrocih, ki pri tem potrebujejo dodatno pomoč. Razvoj
samoregulacije poteka vzporedno z razvojem čustev samozavedanja in ocenjevanja, kot so
empatija, sram in krivda. Zanje je potrebna prilagodljivost in sposobnost odlaganja
zadovoljitve. Ko pa si majhni otroci nečesa zelo želijo, takoj pozabijo na pravila. Lahko
stečejo na cesto po žogo ali pojedo prepovedan piškot. Pri večini otrok se samoregulacija
razvija vsaj do tretjega leta (Papalia idr. 2003, 195).
Že konec prvega leta starosti dojenčki kažejo zanimanje za vedenjske standarde. To izražajo
s skrbjo za predmete, osebe ali zase v primeru, ko se ravnanje z njimi ne odvija skladno z
normativi. Tako se npr. očitno vznemirijo, ko vidijo polomljeno igračo, raztrgano oblačilo,
znak telesne poškodbe pri drugem ali pri sebi. Prav tako izražajo pozitivna čustva v
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primeru, ko obvladajo neki standard vedenja, dosežejo normativni cilj ali pa to uspe
drugim. Govorno sposobnejši malčki približno okoli osemnajstega meseca starosti
oblikujejo besedne sodbe o predmetih, dejanjih, ljudeh in tudi o samih sebi. Te sodbe pa še
niso diferencirane, saj malčki ne ločijo med dobrim, lepim, mojim itn., vendar se iz takih
globalnih pozitivnih in negativnih sodb kasneje diferencirajo kognitivne (npr. to drži, to pa
ne), moralne (to je prav, to pa napačno) in estetske sodbe (to je lepo, to pa grdo)
(Marjanovič Umek idr. 2009, 274). Preden se pri otrocih razvije vest, ki vključuje čustveno
nelagodje ob neprimernem ravnanju in sposobnost, da se mu v prihodnje izognejo, morajo
ponotranjiti družbena merila. Vest je odvisna od želje po tem, da naredijo, kar je prav, zato
ker so o tem prepričani, ne pa zato, ker je nekdo tako rekel (kot pri samoregulaciji).
Inhibitorni nadzor – zavestni nadzor vedenja, mehanizem samoregulacije, ki se pojavi v
obdobju malčka – je eden od temeljev vesti, saj otroku omogoča, da ugodi ukazovalnim in
prepovedovalnim zahtevam (Papalia idr. 2003, 196).

4. 2 KOMUNIKACIJA V DRUŽINI
Komunikacija ni le izražanje samega sebe in sporočanje svojih misli in čustev. Medsebojno
sporazumevanje je obojesmeren proces in vključuje tudi sprejemanje in razumevanje
sporočil drugih ter ustrezno odzivanje nanje. Po redkokaterih stvareh se družine med seboj
bolj razlikujejo kot po načinu medsebojnega sporazumevanja. Ta je tesno povezan z naravo
in vsebino odnosov med družinskimi člani. V njem se kaže družinski vrednostni sistem,
osebnost posameznih družinskih članov, medsebojna bližina, vsakodnevne navade, odprtost
družine v svet. Medsebojna sporočila so v mnogih družinah jasna, razumljiva in
neposredna, v drugih prikrita, delna in posredna. V vsaki družini ni dovoljeno kazati vseh
čustev. V nekaterih so nezaželeni izrazi veselja, v drugih ni dopustno izražati žalosti in jeze.
V načinu medsebojnega sporazumevanja se kažejo vse družinske značilnosti (Tomori 1994,
56).

4. 2. 1 Komunikacija in medsebojni odnosi
Ustrezne komunikacijske sposobnosti, ki jih vsakdo razvije že v družini, odločajo o vrsti,
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globini in trajnosti odnosov, ki jih človek oblikuje z drugimi znotraj družine in zunaj nje.
Jasna komunikacija je pogoj za učinkovito reševanje različnih problemov, kar določa
kakovost medsebojnih odnosov. V nekaterih družinah ostanejo mnoge težave nerešene že
samo zato, ker se o njih ne znajo, ne upajo ali ne zmorejo odkrito pogovoriti. Namesto
odkritega sporočila o svojem nezadovoljstvu, nestrinjanju ali neodobravanju, ki je vedno
lahko izrečeno na nežaljiv in vsakomur sprejemljiv način, gojijo člani družine zamere in si
delijo posredne in zakasnele očitke. Ti poslabšajo odnose še mnogo bolj kot začetna težava,
ki jih je sprožila. Mnoga drobna, na videz prav nepomembna komunikacijska dogajanja in
navade, ki veljajo v družini, lahko posredno pripovedujejo o zelo pomembnih vsebinah
medosebnih odnosov. Tako z ustrezno komunikacijo člani družine pokažejo tudi to, kako
drug drugega upoštevajo in spoštujejo (59).

4. 2. 1. 1 Ustrezni načini sporazumevanja
Komunikacija je pogoj za odnose med ljudmi, opisuje ga in ga določa. Pri tem ni
pomembna le njena vsebina, ampak tudi način, kako je ta izražena. V vsaki družini je cela
vrsta stvari, ki so tako ali drugače pomembne za vse. Za to se je o njih mogoče ustrezno
dogovoriti le, kadar so navzoči vsi. Neposredno in skupno dogovarjanje prepreči
nesporazume in nepoučenost ter omogoči, da vsakdo uskladi svoj delež sodelovanja z
drugimi. Tomori meni, da je ustrezno komunikacijo mogoče opisati z nekaj osnovnimi
pravili, gre torej za jasno, razumljivo in neposredno komunikacijo, ki vsebuje naslednje
značilnosti:


govor v prvi osebi in neposredno naslavljanje sporočil na tistega, ki mu je sporočilo
namenjeno;



razumljiv, odprt in enoznačen način izražanja čustev, misli in stališč;



občutljivo in dejavno sprejemanje sporočil in izrazov vseh članov družine;



upoštevanje, spoštovanje in dopuščanje izrazov čustev, misli in stališč, tudi če so ta
različna od drugih;



izražanje le svojih lastnih mnenj in čustev, brez podtikanja čustev in misli drugih;



uporabljanje imen, ne pa nedoločenih oznak za druge člane družine;



sposobnost za strpno dogovarjanje;
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izogibanje ugotavljanja »kdo ima prav« in motiva »kdo bo koga« (60).

Gordon predlaga preprost način, kako lahko ločimo uspešne in neuspešne načine
konfrontacije. Gre za razločevanje med »tvojim sporočilom« in »mojim sporočilom«. Starši
so velikokrat utrujeni, slabe volje, zaskrbljeni, obremenjeni itd. Prav je, da ta svoja občutja
in to svoje doživljanje otroku razložijo na ustrezen način. Mama, ki je utrujena in se ni
pripravljena igrati s svojim triletnim otrokom, s sporočilom »Ti si nadležen.« posreduje
otroku »ti sporočilo«, ki je zelo slabo sporočilo o njeni utrujenosti. »Ti sporočilo« ne
posreduje občutenja staršev, temveč se nanaša na otroka. Če mama otroku pove: »Jaz sem
utrujena in se ne čutim sposobno igrati se s tabo.«, potem posreduje otroku »jaz sporočilo«,
sporočilo v prvi osebi torej. Prvo sporočilo doživi otrok kot ovrednotenje samega sebe,
drugo sporočilo pa je ugotovitev stanja, ki se nanaša na mamo (Gordon 1987, 41).

»Jaz sporočilo« je uspešnejše, kadar želijo starši vplivati na otroka in prilagoditi njegovo
vedenje. Je tudi bolj zdravo in povzroča manj odpora in upora. V otroku tudi ne povzroča
občutka, da je z njim nekaj narobe. »Jaz sporočilo« pomaga otroku, da sam prevzame
odgovornost, obenem pa mu tudi zaupa, da je sposoben rešiti situacijo na konstruktiven
način. Največje plačilo, ki ga starši dobijo, kadar uporabljajo »jaz sporočila«, je boljši
odnos z otrokom. Z otrokom postanejo zaupljivejši, odkritejši. Moj otrok spoznava, kakšen
sem. To ga opogumi, da spoznava in odkriva tudi samega sebe. Iz tega med starši in otroki
nastane globlja povezanost (42-43). Otroci so sposobni upoštevati potrebe odraslih, biti
obzirni do njih, če jim to odkrito in brez ovinkov povejo. Otroci postanejo mnogo bolj
dostopni in mnogo bolj odgovorni, če si odrasli vzamejo čas in se jim približajo na njim
primeren način. Že malčki se lahko naučijo prepoznavati, kdaj so starši zadovoljni, kdaj so
nerazpoloženi, kdaj se dobro počutijo, kdaj delajo otroci nekaj takega, kar starše vznemirja.
Dveletni otroci razumejo sporočila, kot so: »To me boli.«, »Tega ne maram.« ali »To je
vroče.« Mlajši otroci zelo občutljivo reagirajo na neverbalna sporočila, zato se starši lahko
poslužujejo teh nemih signalov, s katerim otroku sporočajo svoje razpoloženje. Beno
stopica naokrog, medtem, ko ga mati skuša obleči. Mati ga ljubeznivo vendar trdno prime,
in ga oblači naprej. S tem mu pove: »Ne morem te obleči, če hodiš naokrog.« Taka
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sporočila otrokom povedo, kakšne potrebe imajo starši, ne dajo pa jim čutiti, da so starši
jezni, ker imajo tudi oni svoje potrebe. Poleg tega pa starši, ki tako ravnajo, otroka ne
kaznujejo (48).

4. 2. 1. 2 Neustrezni načini sporazumevanja
Neustrezni načini sporazumevanja v družini imajo lahko različne oblike. Poleg jasne,
neposredne in vsem razumljive komunikacije, v kateri sta verbalni in neverbalni del
medsebojnih sporočil usklajena in za katere ni dvoma, na kaj se nanašajo in na koga so
usmerjena, se v družini lahko razvijejo tudi različne oblike posredne komunikacije. Tomori
govori o tako imenovanih »dvojnih sporočilih« in »sporočanju prek drugega«. Očitek
izražen z nasmehom, ali poklon, izgovorjen s posmehljivim izrazom na obrazu, žaljiva
beseda, povedana v pomanjševalnici – taka in drugačna dvojna sporočila mnogim družinam
niso tuja. Tak način komunikacije opozarja na zavore v jasnih in neposrednih odnosih.
Razlogi zanjo so lahko različni: strah pred premočnim čustvenim odzivom ali
povzročanjem prizadetosti pri drugem, negotovost, bojazen, da bi nekoga imeli za
agresivnega, splošna neizgovorjena družinska prepoved izražanja odklonilnosti, tabuiranje
neprijetnih resnic. Razumljivo je, da ob takem komunikacijskem slogu tudi odnosi ne
morejo biti jasni, odkriti, nedvoumni, kar pa prinaša v družino napetost, zbeganost ter
pomanjkanje jasnih posamičnih in skupnih usmeritev. V družini, kjer so dvojna sporočila
izrazito razširjena in uveljavljena oblika izražanja, je posameznim članom zelo težko razviti
trdno, razpoznavno in jasno izrisano samopodobo. Na enako dvoumen, posreden in prikrit
način si namreč člani družine izražajo tudi to, kako drug drugega doživljajo in kakšen je v
njihovih očeh. Nikoli pa tudi ne dajo jasno vedeti, ali je izpolnil njihova pričakovanja.
Sporočanje prek drugega prav tako otežuje pristne in neposredne čustvene odnose med
družinskimi člani. Če postane tako posredno komuniciranje v družini utečen način
medsebojnega izražanja, ni mogoče razvijati jasnih vlog in ustreznih razmejitev med
podsistemi, to pa lahko resno zaplete celotno družinsko dinamiko. Kadar se predvsem eden
od družinskih članov za sporočanje o sebi obrača na posrednika ali pa redno prevzema
vlogo glasnika drugega, je treba dobro premisliti o posebnostih njegovega mesta v družini,
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njegovega položaja v razporeditvi moči in njegovi funkciji v vzdrževanju družinskega
ravnotežja (Tomori 1994, 61).
Če se na primer mama še posebno glasno pritožuje, kako je utrujena in koliko dela ima, je
to za druge sporočilo, da niso opravili svojih dolžnosti, da so leni ali malomarni, da so oni
krivi njenega slabega počutja. Čeprav te besede sploh niso izrečene, vsi zelo dobro
razumejo njihovo prikrito sporočilo. Seveda sproži to v njih ustrezen čustveni odziv:
prizadeti so, čutijo se krive in užaljeni so. Taka posredna informacija, ki vpliva tudi na
medsebojne odnose in na to, kakšno vlogo nekdo prevzema v razmerju do drugih in katero
vlogo določa njim, je neke vrste manipulacija. Lahko pomeni reden in splošen način
medsebojnega komuniciranja, ki je za člane te družine značilen tudi v zunaj družinskemu
okolju. Če je nekdo v družini navajen posrednih in prikritih načinov izražanja, če je
odraščal v slogu komuniciranja, kjer je podatek o črnem vedno pomenil, da gre za nekaj
belega ali pa morda rdečega, tudi pri sporočilih zunaj družine išče skrite pomene in
morebitne namige na nekaj drugega. To mu močno otežuje sporazumevanje z ljudmi
nasploh, s tem pa tudi oblikovanje jasnih, zanesljivih in poštenih odnosov med ljudmi (63).

Gordon pravi, da ponižujoča sporočila lahko razdelimo na naslednje kategorije: »Si zelo
raztresen.« (kritiziranje), »Ti si razvajeno otroče.« (zmerjanje), »Hočeš vzbujati
pozornost.« (psihoanaliziranje), »Ne spodobi se, da nekoga prekinjaš.« (poučevanje). Taka
sporočila, gre za »ti sporočila«, otrokom vzbujajo občutke krivde in kesanja. Otroci imajo
občutek, da starši do njih niso v redu, da niso pravični, marsikdaj občutijo, da niso ljubljeni,
da so zavrženi. Na takšna sporočila pogosto odklonilno reagirajo, začno se upirati in
pogosto vračajo na enak način. Poniževanje daje otroku občutek nezadostnosti, zmanjšuje
otrokovo samospoštovanje. Ponižujoča sporočila imajo lahko hude posledice za otrokov
nadaljnji razvoj, za njegovo samopodobo. Če otrok dobiva taka sporočila leta in leta, bo
sam o sebi mislil, da je slab, len, hudoben, brezobziren, grd, neprijeten, ipd. Slabo mnenje o
samem sebi, ki si ga otrok ustvari v zgodnjem obdobju, mu bo ostalo tudi takrat, ko bo
odrasel (Gordon 1987, 40).
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Situacija: triletni otrok je vzel iz omare nekaj posode in jo položil na tla, da bi se z njo igral.
To mamo ovira, ko pripravlja večerjo za goste, saj se ji že tako mudi. Posredovane rešitve
so ponavadi takšne: »Pospravi lonce in sklede.« (ukaz), »Mama bo huda, če se ji ne
umakneš.« (grožnja), »Prosim, igraj se kje drugje.« (prigovarjanje), »Daj, naj ti svetujem,
da boš lahko delal kaj drugega.« (svetovanje). Otroci se temu, kar jim je ponujeno, uprejo.
S posredovanjem rešitve otroku starši sporočijo, da mu ne zaupajo in da mislijo, da ni
sposoben, da bi sam našel pot, po kateri bi lahko rešil problem. Tisti, ki otroku sporoči
rešitev, mu tudi pove, da so njegove potrebe važnejše kot potrebe otroka (39). Zakonca
Sears poudarjata, da se otroci gledajo z očmi staršev še potem, ko niso več dojenčki.
Otrokovo mnenje o njem je odvisno od sporočil, ki jih dobiva od staršev, in to ne glede na
to, ali so ta pozitivna ali negativna. V prvem letu življenja otroci večinoma dobivajo
pozitivna sporočila. Naučijo se, da so ljubljeni, cenjeni in da drugi skrbijo zanje. Otrok
verjame sporočilom, ki jih dobi od odraslih, ki jim zaupa. Če je na začetku deležen vzgoje,
ki temelji na povezanosti, postane zelo zaupljiv, zato imajo sporočila, ki jih med
odraščanjem dobiva od staršev, nanj zelo velik vpliv. Sporočila o ljubezni in povezanosti, ki
jih otrok tako pogosto dobiva v prvih dveh letih življenja, se morajo nadaljevati vse
otroštvo, res pa je, da ta sporočila dobivajo drugo obliko, kajti otrok napreduje prek
različnih stopenj razvoja (Sears in Sears 2004, 244).

4. 2. 2 Da bi malček sodeloval
Dojenčkove jezikovne spretnosti se vsak dan povečujejo. Receptivni govor (tisto, kar
razumejo) se razvija hitreje kot ekspresivni (tisto, kar lahko povedo). Otroci, stari od
osemnajst mesecev do dveh let, so lahko precej molčeči, vendar že zelo veliko razumejo.
Malčka starši lahko pridobijo za sodelovanje tako, da mu povedo, kaj se bo zgodilo: »Mami
te bo skopala« ali »Očka ti bo oblekel plašč, ker je zunaj mrzlo.« Pri osemnajstih mesecih
besedni zaklad malčka v povprečju obsega petdeset besed. Pri štiriindvajsetih mesecih
lahko malček v povprečju izreče približno dvesto besed in začenja te besede uporabljati v
stavkih, ki obsegajo dve besedi ali več. Pri treh letih se besedni zaklad otroka poveča na
približno petsto besed, izražanje je večinoma povezano in razumljivo. Življenje postane
lažje za vsakega, ko se ekspresivne jezikovne spretnosti malčkov povečujejo in začnejo
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uporabljati besede, da bi povedali, kaj potrebujejo. Ta nova spretnost je zabavna, lahko pa
tudi spravlja v obup, če mora odrasli napenjati možgane in ugotoviti, kaj pravzaprav želi
povedati z »ma-mu« ali »gu-ba!« Starši morajo biti potrpežljivi in poskušati razumeti.
Koristno je, če si poskusijo predstavljati, kaj bi malček lahko hotel povedati, in pozorno
opazujejo telesno govorico, če nikakor ne morejo razvozlati smisla njegovih smešnih besed.
Ob tem lahko odrasli poklekne, da bo imel glavo na enaki višini kot on, in ga gleda v oči.
Biti mora zbran in, tudi če ne razume povsem, kaj mu malček želi povedati, naj pokima in
ohrani očesni stik. Malčka naj spodbuja: »Še enkrat mi povej, kaj želiš.« Bolj kot se bo
trudil razumeti otrokovo govorico, več truda bo namenil komuniciranju z njim (181).
Faber in Mazlish pravita, da je ena od frustracij, vgrajenih v starševstvo, vsakodnevni boj,
da bi pripravili otroke, da se obnašajo na način, ki je sprejemljiv zanje in celo družbo. Del
problema je v navzkrižju potreb. Starši vlagajo veliko vzgojiteljske strasti v to, da
pomagajo otrokom prilagoditi se družbenim normam. In bolj, kot se trudijo, živahneje se
upirajo. Stališče otrok je: »Počel bom, kar me je volja!«, stališče staršev pa: »Naredil boš,
kar sem ti rekel/la!« Že zelo zgodaj starši lahko začnejo uporabljati različne metode, s
katerimi spodbujajo sodelovanje otroka. Namesto, da starši malčka okarajo, kako je
neodgovoren, ko pozabi zapreti pipo v banji, naj opišejo, kaj vidijo ali opišejo problem,
npr.: »Kad je že skoraj polna.« Če namreč otroku starši problem opišejo, se le ta nanj lažje
osredotoči. Ko starši opišejo problem, imajo otroci možnost, da sami ugotovijo, kaj morajo
storiti. Ko malček pozabi sezuti čevlje, ko pride domov, ga ni potrebno takoj obtoževati,
ampak mu namesto tega ponuditi informacijo, ki jo je veliko lažje sprejeti, npr.: »Tla bodo
umazan, če boš hodil po njih v čevljih« Tudi v tem primeru, otroci večinoma sami
ugotovijo, kaj je treba storiti, ko dobijo potrebne informacije. Ko starši skušajo otroka
pripraviti k sodelovanju, naj namesto dolgih stavkov uporabljajo samo eno besedo. Otroci
ne poslušajo radi predavanj, pridig in dolgih razlag. Zanje velja, da je krajše opozorilo
boljše. Nujno je potrebno govoriti o svojih čustvih. Ko pride otrok domov in pozabi zapreti
vrata, naj starši, namesto da rečejo: »Pa kaj je s tabo? Nikoli ne zapreš vrat za seboj.«,
poskusijo z: »Jezi me, če so vrata odprta. Nočem, da bi v kuhinjo prišle muhe.« Otroci
imajo pravico slišati odkrita čustva staršev. Če jim razložijo, kaj čutijo, so lahko odkriti, ne
da bi jih prizadeli. Včasih se zgodi, da vse kar starši rečejo, ne zaleže, zato je pogosto bolje
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uporabiti napisana sporočila (Faber in Mazlish 1996, 54-71).

Tudi zakonca Sears poudarjata pomembnost kratkih stavkov. Bistvo je treba povzeti v
prvem stavku. Da bi ohranili pozornost otrok, si starši lahko pomagajo s kratkimi zvočnimi
zalogaji in živahnim načinom govorjenja. Naj hitro povedo bistvo. Prosijo naj otroka, da
ponovi njihovo prošnjo. Če tega ne zna, je bila prošnja predolga in preveč zapletena.
Otrokovo pozornost starši ohranijo tako, da govorijo preprosto in zabavno. Preprosti in
kratki stavki so najučinkovitejši. Zato naj se starši izogibajo dolgim besedam in naj ne
dolgovezijo. Ko pri otrocih opazijo odsoten pogled, ki kaže nezanimanje, pozornosti ne
usmerjajo več na njihove besede. Poleg tega imajo otroci zaradi preveč govorjenja občutek,
da starši niso povsem prepričani, kaj želijo povedati. Treba je upoštevati otrokovo raven
razumevanja. Namesto da mama triletnika vpraša: »Zakaj si to naredil?«, naj poskusi raje s
stavkom: »Ni mi všeč, če hrano mečeš po tleh!« Otroci imajo veliko veselje z besedami in
rimami. Starši naj poskusijo govoriti s smešnim naglasom ali v drugem jeziku ali pa se
pretvarjati, da so nekdo drug (Sears in Sears 2004, 183).
Ko starši dajo navodilo in njihov malček naredi prav nasprotno od tistega, za kar ga prosijo,
se pogosto vprašajo: »Me res razume ali pa je trmast in se namenoma noče zmeniti zame?«
V povprečju lahko petnajst mesecev star malček začenja izpolnjevati preprosta navodila,
kot so: »Primi žogo« ali »Prinesi knjigo« Malčki zanesljivo razumejo pomen besedic »ne«
in »nehaj«, toda samo s tema besedicama ga starši še ne bodo odvrnili od težav. Starši
morajo biti dosledni in otroka fizično odvrniti od nevarnosti, ki je pred njim. Pomembno je,
da starši dajo pojasnilo, zakaj so rekli »ne«. Malčkom je treba isto stvar znova in znova
dopovedovati (Sears in Sears 2004, 182). Dogaja se, da otroci sporočila v prvi osebi
ignorirajo. V tem primeru je prav, da starši sporočilo ponovijo še enkrat, bolj poudarjeno,
intenzivneje, glasneje, da pridejo občutki bolj do izraza. Drugo sporočilo otroku pove:
»Poslušaj, resno mislim.« Včasih je potrebno, da starši takim sporočilom dodajo: »Povedal
sem ti, kar občutim. To je zame važno. Nočem, da me ignoriraš.« (Gordon 1987, 48).
Gnusa poln pogled staršev ali prezirljiv ton otroka globoko zaboli. Če pa je poleg tega
otrok še izpostavljen besedam, kot so neumen, nemaren, neodgovoren, zabit, je nedvomno
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ranjen. Besede znajo dolgo in strupeno obležati v spominu (Faber in Mazlish 1996, 79).
Otrok, ki je dobil težke doze kritike, lahko postane zelo občutljiv. Celo nežno opozorilo, kot
je: »Vrata so odprta.«, se mu lahko zdi še ena obsodba njegove »pozabljive narave«.
Takšnemu otroku je potrebno veliko spregledati in mu dati veliko priznanja, preden bo
pripravljen slišati najmanjši migljaj graje. Namen vseh teh metod je seči do vsega, kar je v
otrocih najboljše: njihovega razuma, samopobude smisla za odgovornost, smisla za humor
in zmožnosti, da so občutljivi za potrebe drugih. Zato je treba narediti konec besedam, ki
ranijo dušo, in najti jezik, ki goji samospoštovanje. Ustvariti je potrebno čustveno ozračje,
ki spodbuja otroke k sodelovanju, zato ker jih skrbi zase in za nas. Potrebno je prikazati
takšno spoštljivo komuniciranje, ki bi ga otroci uporabljali v odnosu s starši zdaj, v obdobju
pubertete in naposled kot odrasli prijatelji staršev (90).

4. 2. 3 Kako starši pokažejo malčku, da ga sprejemajo
Sprejemanje drugega takšnega kot je je bistveni dejavnik pri vzdrževanju vsakega razmerja,
v katerem drugi človek raste, se razvija, se tvorno spreminja, se uči reševati svoje
probleme, povečuje svoje duševno zdravje, postaja produktivnejši in ustvarjalnejši. Če neki
človek čuti, da ga drugi resnično sprejema takega kot je, postane svoboden in začne
razmišljati, kako bi se lahko spremenil, kako bi lahko postal drugačen, kaj bi še lahko storil,
za kaj je zmožen. Sprejemanje je kot plodna zemlja, ki otroku omogoči, da razvije svoje
zmožnosti. Govorica nesprejemanja otroke zadržuje, da bi s svojimi starši še govorili.
Naučijo se, da je mnogo ugodneje svoje občutke in svoje probleme ohraniti zase. »Reci
otroku dovolj pogosto, da je slab, in bo slab resnično tudi postal.« Otroci so pogosto to, kar
o njih starši govorijo. Nasproti govorici nesprejemanja, pa govorica sprejemanja otroke
sprosti, da lahko govorijo o svojih občutkih in svojih problemih. Če starši uspejo z besedo
in z vsem drugim notranjim občutjem otroku pokazati, da so mu naklonjeni, dosežejo s tem
čudežne uspehe. Vplivajo lahko na to, da otrok sprejema samega sebe takšnega kot je, in da
sam sebe doživlja pozitivno. Otroku lahko olajšajo pot pri razvijanju njegovih sposobnosti
in samouresničevanja. Olajšajo mu lahko pot iz odvisnosti v neodvisnost. Pomagajo mu, da
se nauči reševati probleme, ki jih v življenju srečuje, in da ima dosti moči, da na tvoren
način premaguje razočaranja in bolečine otroštva in odraščanja. Čutiti se sprejetega pomeni
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čutiti se ljubljenega (Gordon 1987, 14).
Ko se otroci in odrasli igrajo skupaj, se tako eni kot drugi veliko naučijo. Ko si odrasli
vzame čas za igranje z otrokom, mu s tem sporoča: »Pripravljen sem ti nameniti čas. Rad
sem v tvoji družbi.« Otrok tako dobi učinkovito sporočilo, da so tu stvari, do katerih mu je
veliko, pomembne tudi zanj. Kadar se skupaj zabavata, se otrokovo samozaupanje
povečuje. Če je odrasli fizično pri otroku, v mislih pa je nekam odpotoval, bo začutil, da bi
bil raje kje drugje. V tem primeru izgubljata oba. Otrok dobi negativno sporočilo (»Očka
noče biti z mano«) in začne razmišljati, da je nepomemben. Odrasli pa izgublja priložnost,
da bi se sprostil in se naučil več o otroku (Sears in Sears 2004, 245). Vendar pa je zelo
pomembno tudi to, da se starši naučijo prepoznavati trenutke, ko je bolje, da se ne
vmešavajo v otrokovo aktivnost, in uporabiti neverbalno sporočanje. Starši z
nevmešavanjem prav tako lahko izražajo naklonjenost otroku, pravi Gordon. Vzemimo
primer: otrok se igra na obali s peskom in gradi grad. Odrasli, ki pusti, da otrok gradi grad
po svoji zamisli s svojim vedenjem izraža, da sprejema otrokovo aktivnost. Starši hočejo,
da se otrok uči (»Grad vendar ni takšen.«), so vznemirjeni, če otrok pogreši (»Napravi grad
bolj daleč od vode, da ti ga ne bodo odnesli valovi.«), hočejo se ponašati z deli svojih otrok
(»Poglej, kako lep grad je napravil.«), po strogih merilih odraslih presojajo, kaj je prav in
kaj ni (»Ali ne bi moral imeti tvoj grad tudi vrata?«), delajo si pretirane skrbi o tem, kaj
bodo rekli drugi (»Ti bi lahko napravil mnogo lepši grad.«), dajejo čutiti, da jih njihov
otrok potrebuje (»Naj ti očka pomaga?«). Starši se težko sprijaznijo z mislijo, da se včasih
ni dobro vmešavati v otroke (Gordon 1987, 16).
Gordon govori o različnih metodah, ki so znak sprejemanja. Kot prvo omenja metodo
pasivnega poslušanja. Pasivno poslušanje omogoča otroku, da predela dogodek, pride sam
do spoznanja in zaključka. Kajti v času, ko se otrok počuti sprejetega, otrok raste. Ugotovi,
da lahko da »duška« svojim občutkom in tako tudi sam pride do rešitve problema. Z
molkom starši izražajo svoje sporočilo sprejemanja. Ko malček začne govoriti, starši ob
tem sodelujejo samo z : »Ja?... Aha... vzdih... A res?... Zanimivo... To si napravil?...« Na tak
način otrok pogosto sam predela dogodek, spozna vzrok, in sam ugotovi, kaj mora narediti.
Sprejemanje omogoča rast ustvarjalnosti in izboljšave. S svojimi pripombami in
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vmešavanji starši zamudijo ogromno priložnosti za tak proces in izražajo nesprejemanje in
nezaupanje (16). V nadaljevanju navajam dva primera pasivnega poslušanja. Prvi primer je
primer otroka starega dve leti v razgovoru z mamo. Otrok: »kolo.« Mama: »Ja?« Otrok:
»Kolo.. voziti.« Mama: »Mhm.« Otrok: »Kolo.. voziti... ven.« Drugi primer je primer
otroka starega tri leta, prav tako v razgovoru z mamo. Otrok: »Polil sem vodo.« Mama: »To
si naredil?« Otrok: »Ja, polil sem in na tleh je mokro.« Mama: »Mhm.« Otrok: »Pobrisati
moram, da ne bo več mokro.« Mama: »Ja?« Otrok: »Bi mi pomagala najti brisačke, da
pobrišem?« V prvem primeru mama s pasivnim poslušanjem spodbuja malčkovo
komuniciranje in izražanje potreb oziroma želja, v drugem pa mama malčka spodbuja že k
samostojnemu reševanju problema, prepoznavanju posledic dejanj in sodelovanju.
Eden najučinkovitejših načinov, s katerim naj starši odgovarjajo na otrokovo izražanje
občutkov in problemov, je odpiranje vrat. To je spodbuda k temu, da otrok pove še kaj več.
S tem poslušalec ne posreduje nikakršnih osebnih misli, sodb ali občutkov, ampak
preprosto spodbudi otroka k temu, da posreduje svoje sodbe, svoja občutja in svoje misli.
Otroka starši tako spodbudijo k temu, da govori. Najpreprostejši odgovori te vrste so:
»Aha... Oho... Zanimivo... Res je... Kaj ne poveš... Resno... To si napravil... Resnično?..«
Ali pa taki, ki še bolj odločno spodbujajo h govorjenju: »Pripoveduj mi kaj o tem.«, »O tem
bi rad še kaj slišal.«, »Zanima me tvoje stališče.«, »Ali hočeš s tem kaj povedati?«, »O tem
se lahko pogovarjava.«, »Da slišimo, kaj praviš k temu.«, »Povej mi vso zgodbo.«, »Dobro,
poslušam.«, »Videti je, da je to zate zelo važno.« Tako »odpiranje vrat« ustvarja možnost za
pogovarjanje. Opogumlja človeka, da lahko govori, prepušča mu vodenje pogovora. S
takim odpiranjem vrat starši sprejmejo otrokovo osebnost, saj mu v bistvu povedo: »Imaš
pravico povedati, kaj občutiš.«, »Spoštujem te kot osebnost s tvojimi mislimi in občutji.«,
»Tudi od tebe se lahko nekaj naučim.«, »Resnično bi rad poslušal tvoje mnenje.«, »Tvoje
misli so tako dragocene, da jih je vredno poslušati.«, »Zanimaš me.«, »Želim se pogovarjati
s teboj, da te bolje spoznam.« (21). Pa poglejmo primer te metode, ko gre za razgovor med
otrokom starim tri leta in mamo. Otrok: »Mama, mama, poglej narisal sem sliko.« Mama:
»Zelo lepo.« Ker je mama otroku takoj podala svojo sodbo in pohvalo je prekinila
potencialno možnost nadaljnjega pogovora. Otrok v tej situaciji enostavno nima spodbude
k nadaljnjemu pogovoru. Poglejmo, kako bi morala mama voditi razgovor, ki bi vodil do
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hotenega rezultata. »O, narisal si sliko.« Otrok: »Ja, narisal sem slona.« Mama: »Dobro,
slona si narisal.« Otrok: »Ja, slona sem narisal in narisal sem, vidiš tu mama, sem še narisal
žirafo in kamelo.« Mama: »Mhm.« Otrok: »Slona, žirafo in kamelo v živalskem vrtu.
Mogoče bom narisal še tigra.« Na tak način je mama omogočila, da se je pogovor razvil in
otroka motivirala celo, da nariše še kaj drugega.
Tretja metoda, o kateri govori Gordon, je metoda aktivnega poslušanja. Aktivno poslušanje
je še en način, s katerim odgovarjajo starši na otrokova sporočila, in še učinkovitejši, kajti
poleg tega, da starši otroku vrata odprejo, jih je potrebno obdržati odprta. Aktivno
poslušanje je poslušanje, kjer sta aktivna oba. Tisti, ki govori, in tisti, ki posluša. Pri
aktivnem poslušanju poskuša tisti, ki sporočilo sprejme, razumeti, kaj se dogaja v
notranjosti tistega, ki sporočilo oddaja. Svoje razumevanje tistega, kar je slišal, nato prvi
izrazi z lastnimi besedami, da bi preizkusil, ali je razumel prav. Tisti, ki sporočilo sprejme,
ne posreduje nobenega svojega sporočila, na primer sodbe, mnenja, sklepa, dokaza, nobene
razlage ali vprašanja, pove samo tisto, kar je razumel iz sporočila – nič več in nič manj.
Otroku je pri takem aktivnem poslušanju lažje in zato tudi toliko več pove in globlje in dlje
razvija svoje misli. V razgovoru se misel odvija in otrok sam od sebe začne opredeljevati
problem, ko sam uvidi in si ustvari prave možnosti za reševanje svojega problema (24).
Primer aktivnega poslušanja v razgovoru med mamo in tri leta starim otrokom. Otrok:
»Nočem se več igrati na vrtu.« Mama: »Na vrtu ti je dolgčas?« Otrok: »Ja, tu sem se igral
že z vsemi igračami.« Mama: »Nočeš se več igrati z igračami, ki jih imaš na vrtu?« Otrok:
»Ne, nočem se več igrati s svojimi igračami. Jure (sosedov otrok) ima Batmana.« Mama:
»Všeč ti je Batman, ki ga ima Jure?« Otrok: »Zelo mi je všeč, misliš, da je Jure doma?«
Mama: »Želel bi, da pokličem Juretovo mamo in jo vprašam, ali lahko prideš na obisk k
njemu, da se lahko igraš z Batmanom?« Otrok: »Da, mami. Zelo bi bil vesel, če bi lahko šel
k Juretu, da bi se igrala z Batmanom.«
Metoda aktivnega poslušanje je za otroka prednost, saj ga spodbuja, da sam razmišlja, da
pride do lastne ocene svojega problema, da skuša najti svojo rešitev. Tako starši otroku
izražajo zaupanje, medtem, ko z opomini, logičnimi dokazovanji, podukom izražajo
nezaupanje, s čimer jemljejo otroku tudi odgovornost za reševanje problemov. Otrok preko
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aktivnega poslušanja postane bolj samostojen, odgovoren in neodvisen (27).
Če starši želijo, da se bo malček počutil sprejetega, ponujata Faber in Mazlish metode, ki
hkrati spodbujajo tudi njegovo samostojnost. Otroci naj vedno imajo možnost izbire. Na
primer: »Čez pet minut bova šla domov. Hočeš še enkrat na tobogan ali na gugalnico?«
Izbire so dobra vaja za samostojno odločanje. Za otroka vsaka še tako majhna izbira
pomeni novo možnost, da ima vsaj nekaj oblasti nad svojim življenjem. Možnost izbire o
tem, kako naj nekaj stori, pogosto zmanjša nezadovoljstvo. Cenimo otrokov trud. Namesto:
»Daj, bom jaz odprla.«, naj mama pove: »Kozarec za vlaganje je težko odpreti. Včasih
pomaga, če z žlico potrkaš po pokrovu.« Če starši cenijo otrokov trud, otrok zbere pogum
in sam dokonča, kar je začel. Čeprav se zdi, da otroka starši spodbujajo, kadar mu rečejo da
je nekaj »lahko«, mu s tem ne delajo nobene usluge. Če mu je uspelo nekaj »lahkega«, se
mu zdi, da ni kaj prida uspešen. Če mu ni uspelo, potem mu je spodletelo pri nečem
lahkem. Če pa starši otroku rečejo: »Ni lahko,« ali »To zna biti težko,« omogočijo drugačen
niz sporočil. Če uspe, je ponosen, ker je napravil nekaj težkega. Če ne uspe, vsaj ve, da je
bila njegova naloga težka. Naloge so skozi oči neizkušenega otroka v resnici lahko težke.
Starši lahko ob tem, ko otrok poskuša nekaj sam opraviti, ponudijo nekaj koristnih
informacij, napotkov. Ne sprašujmo preveč. Včasih imajo otroci pretirano spraševanje za
poseg v njihovo zasebno življenje. Otroci bodo povedali, kar bodo hoteli povedati, kadar
bodo hoteli povedati. Takrat je treba pozorno poslušati. Ne hitimo z odgovorom. Npr.:
»Očka, zakaj dežuje?« vpraša sin očeta in očka že hiti razlagati: »Dež nastane z
izhlapevanjem in kondenzacijo vlage. Potrebno je, da ...« Bolje je, če se očka odzove na
vprašanje na način: »Hmm, zanimivo vprašanje. Kaj misliš, zakaj dežuje?« Kadar otroci
zastavijo vprašanje, naj imajo možnost, da najprej sami poiščejo odgovor. Ko otrok izreče
vprašanje, je ponavadi že nekoliko premišljeval o odgovoru. Odrasli človek pa mu lahko
pomaga še naprej raziskati njegove misli. Spodbujajmo otroka, da uporabi še druge vire.
Otrok: »Očka, moji ribici ni dobro. Kaj naj naredim?« Očka: »Hmm, mogoče bo imel
lastnik trgovine z živalskimi ljubljenčki kakšno idejo.« Otroci naj spoznajo, da niso
popolnoma odvisni od staršev. Ne vzemimo upanja. Ko starši poskušajo obvarovati otroke
pred razočaranjem, jih obenem varujejo pred upi, prizadevanji, sanjami in včasih celo pred
uresničitvijo njihovih sanj. Ko želi na primer dve leti star malček na tobogan, mu starši ne
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smejo preprečiti možnosti poskusa, temveč ga morajo spodbujati k pridobivanju izkušenj,
kajti le na tak način se bo dejansko lahko naučil sčasoma samostojno plezati na tobogan
(Faber in Mazlish 1996, 135-142).
Ko se malčkov svet začenja širiti, začenja uveljavljati svojo neodvisnost. Doma odkriva, da
vedno bolj vpliva na to, kaj bo oblekel, kaj bo jedel in katero zgodbo bo slišal pred
spanjem. Seveda majhni otroci ne morejo odločati o vsem. Otrok lahko izpljune riževe
kosmiče, popolnoma nekaj drugega pa je, če izpljune žlico zdravila. Toda, ko se morajo
starši odločiti namesto otroka, mu je pametno navesti razlog za takšno odločitev, tako da se
otroci lahko učijo iz dejanj staršev (Sears in Sears 2004, 163). »Jaz bom!« Ti čarobni
besedici sta znamenje otrokove razvijajoče se zavesti, individualnosti in sposobnosti, da
sam poskrbi zase. Starši imajo nalogo delovati kot spodbujevalci. Niso več tisti, ki
povzročajo, da se stvari dogajajo. Zdaj morajo ustvariti okoliščine, v katerih bo otrok
določal, kaj se bo dogajalo. Ko učijo otroka novih stvari, pa pade, se pobere in poskusi
znova, ga učijo odgovornega vedenja. Nauči se, da imajo njegova dejanja posledice. Ko
impulzivno pleza, pade. Če ga starši spodbujajo, bo poskušal znova, dokler ne bo znal
plezati primerneje in varneje oziroma bolj odgovorno (202). Starši potujejo po grenkosladki
poti. Začnejo s popolno predanostjo majhnemu, nebogljenemu bitju. Leta in leta skrbijo,
načrtujejo, tolažijo in poskušajo razumeti. Otroku dajejo ljubezen in delo, znanje in
izkušnje – zato, da bo nekega dne imel dovolj notranje moči in samozavesti, da jih bo lahko
zapustil (Faber in Mazlish 1996, 147).

4. 2. 4 Sprejemanje in odsevanje malčkovih čustev
Po prvem letu postane dojenček malček. Nauči se teči in vreščati. Plazi se, hodi, pleza – z
največjim veseljem raziskuje. Včasih se morajo starši pošteno namučiti, da ga imajo pred
očmi. K sreči pa imajo otroci, ki so bili v prvem letu deležni ljubeče in skrbne vzgoje, zdaj
odliki, zaradi katerih je lažje njim in njihovim staršem: zaupanje in občutljivost. Malčki, ki
imajo trdno vez s starši, so sposobni občutiti povezanost. Če malček odraslemu zaupa, je
življenje z njim veliko lažje. Med otrokovim prvim in tretjim letom postanejo starši zanj
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pomembna avtoriteta. Malčku morajo starši dati vedeti, kakšno vedenje pričakujejo od
njega, vendar pa morajo biti pričakovanja stvarna. Starši, ki imajo občutek za otroka, so si
sposobni predstavljati, kako stvari doživlja malček, in njegov pogled na svet upoštevajo.
Ko se otrok uči govoriti, poskuša čustva izraziti tudi z različnimi zvoki in intonacijo.
Malčki vreščijo, cvilijo, kričijo in brbrajo. Otroku je treba pomagati, da se bo naučil besed,
s katerimi je mogoče izraziti takšna čustva: »O, Peter je jezen.« (Sears in Sears 2004, 28).
Ko starši sprejmejo otrokova čustva, mu s tem naredijo veliko uslugo. Omogočijo mu stik z
notranjim bistvom. In ko se enkrat sooči s svojim bistvom, zbere moč, da se sam spopade s
problemom (Faber in Mazlish 1996, 34).
Faber in Mazlish govorita o štirih načinih, kako lahko dajo starši otroku v stiski prvo
pomoč: pozorno poslušajo, potrdijo njegova čustva s kratko besedo, poimenujejo njegova
čustva, izpolnijo mu željo v domišljiji. Toda pomembnejše od besed je obnašanje staršev. Če
obnašanje ne kaže razumevanja, potem bo otrok vse, kar bo starš rekel, doživel kot lažno ali
manipulativno. Le besede, prežete z resničnimi, empatičnimi čustvi, bodo segle naravnost v
otrokovo srce. Izmed štirih prikazanih metod je morda najtežje poimenovati otrokovo
čustvo. Za identificiranje tega, kar otrok čuti, je potreben vpogled ne le v otrokovo
pripoved, temveč tudi v njeno ozadje, za kar je potrebno veliko vaje in koncentracije.
Vendar je pomembno, da otrok dobi potreben besedni zaklad za opis svojega doživljanja.
Ko bo poznal izraze za svoja čustva, si bo lahko začel tudi sam pomagati (28).
Malček, ki je povezan s starši, želi biti staršem všeč. Ker je staršem v veliko veselje biti s
takšnim otrokom, s svojim načinom življenja poskrbijo, da so njegove potrebe in želje
upoštevane. Če z malčkom preživijo veliko časa skupaj – tako, da se včasih igrajo z njim,
včasih pa skupaj z njim opravljajo gospodinjska dela – postaja vez med starši in otrokom
čedalje močnejša. Ker malček, ki je povezan s starši, veliko časa preživi z njimi, izražanje
sebe zanj ni problem. To so otroci, ki gledajo ljudi z zanimanjem, ne pa tisti, ki so videti
izgubljeni. To so ljudje, ki iščejo stik z očmi, ljudje, ki vedo, da so drugi in naravni svet
okoli njih veliko bolj zanimivi kot karkoli, kar vidijo na televiziji ali zaslonu računalnika.
So sproščeni, a kljub temu polni energije. Objemajo se brez težav in bližina jih ne ogroža.
Govorijo ravno toliko, da povedo, kako se počutijo in kakšne potrebe imajo, a pri tem niso
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nadležni. Tudi če so nekoliko sramežljivi in raje ostanejo ob mami ali očetu, se staršev ne
oklepajo in jih ne skrbi, da se zanje nihče ne bo zmenil. Eden izmed razlogov za to, da so
malčki, ki so povezani s starši, tako vedejo, je, da jih starši potrpežljivo poslušajo in se na
njihove poskuse sporazumevanja odzivajo z jasnim in preprostim jezikom (Sears in Sears
2004, 30).
Starši se morajo skušnjavi, da bi vse takoj rešili, upreti in namesto tega, da delijo nasvete,
še naprej sprejemati in odsevati otrokova čustva. V takih okoliščinah bo otrok, ki bo trčil ob
problem ali dogodek, ki ga je čustveno vznemiril, sam od sebe opisal pripetljaj in tekom
pripovedovanja zanj našel tudi rešitev. Treba je le poslušati in potrditi njegovim čustvom
(Faber in Mazlish 1996, 32). Pogosto in preprosto vprašanje »zakaj« navadno nima
pozitivnega učinka. Nekateri otroci znajo povedati, zakaj so prestrašeni, jezni ali nesrečni.
Mnogim pa vprašanje »zakaj« težave samo poveča. Poleg prvotne stiske morajo zdaj še
analizirati težave in se domisliti pametne razlage. Pogosto otroci ne vedo, zakaj se počutijo
tako, kot se. Včasih pa rajši ne povedo, ker se bojijo, da v odraslih očeh razlog ne bo dovolj
dober. Otrokova čustva je treba sprejeti, ne pa se samo strinjati z njimi. Izjavo, »čisto prav
ima«, bo otrok v danem trenutku sprejel z zadovoljstvom, toda lahko ga odvrne od lastnega
iskanja dokončne rešitve. Kadar je otrok prizadet, potrebuje človeka, ki razume, kaj
doživlja in ne človeka, ki se z njim strinja. Tako je tudi pri odraslih. Vendar pa preprosta
izjava: »Razumem, kako se počutiš.«, ne zadošča. Treba je govoriti določno, da bo otrok
verjel, da ga odrasli resnično razume (36).
Sprejemanje otrokovih čustev ne pomeni sprejemanja nesprejemljivih vedenj. Če starši
sprejemajo otrokova čustva, še ne pomeni, da bo otrok mislil, da je vse, kar počne, v redu.
Otroci lažje sprejmejo omejitve staršev, če oni sprejmejo njihova čustva (40). Zaupanje je
začetek spoštovanja avtoritete. Ko bo otrok zaupal staršem, da bodo poskrbeli za njegove
potrebe, bo pričakoval tudi, da mu bodo postavljali meje. Starši lahko obvladujejo otrokovo
vedenje s številnimi pravili in če pravila prekrši, s kaznimi, vendar prava avtoriteta v tem
primeru manjka. »Spoštuj očeta in mater,« pravi zapoved v Svetem pismu. Če je otrok
spoštljiv, je verjetno tudi ubogljiv, vendar pa je odnos med starši in otrokom najboljši, če
poudarek ni na ubogljivosti, ampak na spoštovanju in zaupanju, na katerem spoštovanje
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temelji (Sears in Sears 2004, 49).

4. 2. 5 Kaznovanja in pohvale
Kaznovanje vodi k občutkom sovraštva, maščevalnosti, odpora, krivde, nevrednosti in
samopomilovanja. Faber in Mazlish se sprašujeta, kdaj je torej pravilno kaznovati otroka, ki
ignorira ali pa se upira? Ali naj ne bi obstajale posledice za otroka, ki nagaja? Dr. Ginotta
trdi, naj otrok izkusi posledice svojega slabega obnašanja, ne pa kaznovanja. V ljubečem
razmerju ni prostora za kaznovanje, pravi. Težava s kaznovanjem je v tem, da preprosto ni
uspešno, da je motnja. Namesto da bi bilo otroku žal in bi premišljeval, kako bi se lahko
popravil, ga v resnici s kaznovanjem prikrajšamo za zelo pomemben notranji proces
soočanja s svojim slabim obnašanjem (Faber in Mazlish 1996, 94). Zato Faber in Mazlish
predlagata druge možnosti oziroma metode. Namesto kaznovanja lahko starši pokažejo
otroku, kako je lahko v pomoč (ko malček teka po trgovini, naj mama namesto, da grozi:
»Oo, boš že videl, ko pride očka iz službe.«, situacijo izkoristi kot možnost za sodelovanje:
»V pomoč bi mi bilo, če bi mi izbral tri velike limone.«) Izrazijo močno nezadovoljstvo
brez žaljivih besed (namesto: »Obnašaš se kot zverina. Danes lahko kar pozabiš na
televizijo.«, naj mama raje izrazi kaj občuti ob nezaželenemu vedenju: »Tole mi ni čisto nič
všeč. Kupce moti, če otroci tekajo med prehodi.«) Povejo, kaj pričakujejo (najprej naj starši
izrazijo svoja čustva, nato povejo, kaj pričakujejo: »Od tebe pričakujem, da se v trgovini
lepo obnašaš, saj me z grdim obnašanjem spravljaš v zadrego.«) in malčku na koncu
pokažejo, kako lahko popravi svojo napako (»Tole, kar si prevrnil s police, bova pobrala in
dala nazaj na polico.« - mnogim otrokom bi bila to zadostna spodbuda, da bi v prihodnje
ravnali bolj odgovorno.) Mu dajo možnost izbire (namesto običajnega opozorila in grožnje:
»Še enkrat mi uideš, pa ti bo ena priletela.«, naj mama malčku raje pove: »Blaž, ne dirkaj.
Na izbiro imaš dvoje: lahko hodiš ali pa sediš v vozičku. Sam se odloči.«) Ukrepajo
(namesto: »Dobil si, kar si iskal«, mama odločitev izpelje: »Vidim, da si se odločil, da boš
sedel v vozičku.«) Naj otrok izkusi posledice svojih dejanj (naslednjič, ko bo mama odšla v
trgovino in bo Blaž želel iti z njo, naj ga pusti doma) (95).
Čeprav otrok še ne zna govoriti, še ne pomeni, da ne posluša in razume. Majhni otroci se

81

učijo vsako minuto vsakega dne. Vprašanje pa je, kaj se učijo. Starši lahko otroka znova in
znova udarjajo po roki in ga tako naučijo, da je udarec edini način, s katerim se bo naučil,
kaj mora storiti. Lahko pa ga s tem, da mu dajo informacije, ki jih bo lahko uporabljal zdaj,
in vse življenje, obravnavajo kot samostojno, malo človeško bitje. Ko otroka (ali predmet)
odstranijo, mu lahko jasno in glasno povejo: »Tale porcelanasti kuža se lahko razbije. Tvoj
plišasti kuža se ne bo razbil.« Lahko, da bodo velikokrat morali ponoviti isto informacijo,
toda ponovljena informacija prenaša precej drugačno sporočilo kot ponovljeni udarci.
Razlika med kaznovanjem in naravnimi posledicami je v tem, da je kaznovanje dejanje
staršev, ki namenoma za določen čas prikrajšajo otroka ali pa ga fizično kaznujejo, da bi
mu dali lekcijo. Nasprotno pa posledice obstajajo kot naraven rezultat otrokovega
obnašanja. Ko starši otroka ob nesprejemljivem vedenju ne obsojajo in ne kaznujejo,
temveč mu pokažejo naravne posledice njegovega vedenja, mu dajo možnost, da se
osredotoči na prevzem odgovornosti namesto na kovanje maščevanja (111).
Res je, da obstajajo otroci, ki se jim uspe otresti domačega omalovaževanja in temu
navkljub uspejo v svetu. In res je tudi, da obstajajo otroci, ki so doma cenjeni, a kljub temu
dvomijo o svojih sposobnostih in se bojijo novih izzivov. Vendar pa se zdi logično, da bodo
imeli dobro mnenje o sebi tisti otroci, ki odrastejo v družinah, ki cenijo vse tisto, kar je v
njih najboljše. Ti otroci bodo lažje premagovali težave v življenju in si zastavljali višje cilje
(166).
Besede, ki ocenjujejo – dobro, lepo, čudovito, lahko povzročijo, da se otroci počutijo
nelagodno. Uspešna pohvala je sestavljena iz dveh delov: odrasli z ocenjevanjem opišejo,
kaj vidijo (»Aha, vidim, da si si sama sezula copatke in obula čevlje.«) in kaj čutijo (»Sedaj
sva pripravljeni in greva lahko veliko hitreje v vrtec.«) Potem, ko otrok sliši opis, je
zmožen pohvaliti sam sebe (»Res sem pridna, ker sem si sama sezula copate in obula
čevlje.«) (169). Pohvale pa morajo biti primerne otrokovi starosti in zmožnosti. Izogibati se
je potrebno hvali, ki namiguje na slabosti ali neuspehe otroka v preteklosti. Vedno je
mogoče preoblikovati pohvalo tako, da je poudarek na otrokovi sedanji močni točki (»Vem,
da se zmoreš sama preobuti.«) Zavedati se je potrebno, da lahko pretirano navdušenje ovira
otrokovo željo po uspehu. Včasih lahko otrok nenehno navdušenje staršev doživlja kot
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pritisk (»Danes se mi ne bo uspelo hitro preobuti in z mami bova zamudili v vrtec.«) (178).
Otroka pohvala pogosto spodbudi, da začne bolje sodelovati in da se potrudi bolj kot kdaj
koli prej. S tem ko starši otroku povedo, kaj je naredil prav, navadno želi stvar še izboljšati
(namesto da pokažejo na to kar je naredil narobe). Pohvalo je mogoče uporabiti tudi v
najbolj neprimernem trenutku, ko otrok npr. naredi nekaj, česar ne bi smel. Namesto, da bi
starši otroke oštevali, jih spodbudijo k boljšemu obnašanju, s tem da pohvalijo njihovo
dotedanje obnašanje (183).

4. 3 KOMUNIKACIJA V VRTCU
Otroci v vrtcu zelo radi govorijo in to veliko. Njihovi pogovori se vrstijo drug čez drugega,
pogovarjajo se med igro, med obedi, na sprehodu, celo med oblačenjem. Tipična igralnica
je izbruh aktivnosti in zvoka. Med poslušanjem se da izluščiti določene pogovore, vseh pa
je nemogoče slišati. Kakšna je kakovost teh pogovorov? Kakšna je vloga vzgojitelja pri
usmerjanju in vodenju pogovora? Raziskave predlagajo, da so pogovori med vzgojiteljem
in otroki planirani kot vzgojne dejavnosti in so ključ otrokovega pridobivanja verbalne
spretnosti jezika (Krejan 2010, 28).

4. 3. 1 Vrtec kot pomemben kontekst za razvoj otrokovega govora
Govor je povezan s celostnim razvojem otroka, zlasti z razvojem mišljenja. Je zamotan
psihofiziološki proces, ki se razvija na podlagi bioloških in psiholoških dejavnikov ter
socialnega okolja. Je pomemben dejavnik v razvoju osebnosti in njeni socializaciji. Z
govorom otrok razvije umske sposobnosti. Ko nekaj pove, skuša z besedami izraziti misli.
Tako misli postajajo jasnejše. Otrok napreduje od zaznavno-praktičnega k verbalnoabstraktnemu mišljenju. Okolje mora otroka spodbujati k temu, da uporablja jezik, da
postavlja vprašanja, se opravičuje, pojasnjuje, primerja, išče, se spominja itd. Jezik mu
mora postati sredstvo, ki mu omogoča, da pridobiva informacije o čem, kako in zakaj.
Posamezne dejavnosti v vrtcu vplivajo na značilnosti govornega izražanja otrok v vsaki
izmed njih ter jih spodbuja k sodelovanju v različnih govornih situacijah in k rabi izjav, ki
se razlikujejo tudi v slovnični strukturi. Vrtec ima za spodbujanje otrokovega govora
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pravzaprav boljše možnosti, kakor jih ima kasneje šola, predvsem zaradi tega, ker otrokov
govor v tem obdobju še ni zaključen; v tej starosti je otrok še izredno sugestibilen in
elastičen. Vrtec nudi tudi veliko več možnosti za svobodno interakcijo med otroki, kakor pa
kasneje šola, prav tako pa lahko tudi uresničuje kompenzacijsko vlogo, saj lahko z
ustreznim delom nadoknadi deficite, ki so jih otroci prinesli od doma (Zafran 2010, 20).
Vigotski poudarja, da je že otrokov prvotni govor socialen, da opravlja vlogo sporočanja,
družbene interakcije in je večfunkcijski. Kasneje se diferencira na egocentrični govor in
sporazumevalni govor. Na podlagi egocentričnega govora nastaja notranji govor, ta pa
predstavlja osnovo mišljenja. Mišljenje s pomočjo besed namreč prispeva k učinkovitosti
posameznikovega mišljenja. Vigotski je nadalje izpostavil, da se pri otroku v starosti
približno dveh let razvojni liniji mišljenja in govora sekata (govor postaja intelektualen in
mišljenje postaja govorno). To je tudi obdobje, v katerem otrok aktivno širi svoj besedni
zaklad. Pri otrokovem govorno-jezikovnem razvoju pa ima po mnenju Vigotskega nadvse
pomembno vlogo socialno okolje, torej zunanji dejavniki. Vzgojitelji imajo tako zelo
pomembno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja. Učinkovita interakcija, ki je korak
pred otrokovim razvojem in mu pomaga, da obvlada probleme, ki jih sam še ne zmore,
deluje spodbudno za razvoj posameznika. Vigotski govori o tako imenovanem območju
razvoja, ki predstavlja razdaljo med posameznikovim trenutnim razvojnim delovanjem (ko
rešuje probleme sam) in delovanjem na ravni potencialnega razvoja (ko deluje ob pomoči
bolj kompetentnega partnerja). Dobro poučevanje je vedno korak pred otrokovim razvojem
in ga spodbuja, saj lahko otrok v interakciji z bolj kompetentnim partnerjem deluje nad
ravnjo, na kateri trenutno deluje sam. Področje jezika, ki je eden izmed petih področij,
izpostavljenih v kurikulu, ima prav posebno mesto. V nobenem drugem obdobju ni namreč
govorno-jezikovni razvoj tako hiter in silovit, kot je prav v predšolskem obdobju. Pri
spodbujanju otrokovega mišljenja in govora imajo pomembno vlogo strokovni delavci
vrtcev z ustreznim načrtovanjem in izvajanjem dejavnosti. Ena izmed relativno preprostih
možnosti za takšno delovanje lahko predstavlja spodbujanje otrokovega pripovedovanja
(Ajdišek 2010, 21).
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4. 3. 2 Vloga vzgojitelja pri malčkovem govornem razvoju
Predšolsko obdobje je najpomembnejše obdobje za razvoj govora, zato je vloga, ki jo ima
vzgojitelj v otrokovem govornem razvoju, zelo pomembna. Prav zato, ker je ta doba za
govorni razvoj tako bistvena, se je treba zavedati, da mora biti vzgojitelj ustrezno strokovno
usposobljen, da lahko pravilno usmerja, prepoznava in tudi deluje na otrokov govorni
razvoj. Govor lahko vzgojitelj spodbuja na več načinov. Prvi, najpomembnejši način je
vzgojiteljev zgled. Ker je za otroško osebnost značilno, da dobesedno »vsrkava« stvari, ki
se dogajajo okoli njega, je zelo pomembno, kakšen govorni zgled mu daje vzgojitelj, pa
tudi vsi, ki ga obkrožajo. Iz tega je razvidno, da mora vzgojitelj skrbeti za kulturo lastnega
govora, če hoče z zgledom jezikovno vzgajati otroke. D. Skubic pravi, da odrasli služi
otroku za jezikovni model, z besedami opisuje, komentira, opominja, napoveduje, vpliva na
otrokovo zavedanje samega sebe in pomaga pri oblikovanju pojmov (Burja 2011, 24).
Kakovost vzgojiteljevega govora je ključ za pravilen razvoj verbalne komunikacije otroka.
Izziv za vzgojitelja pa je vzpostaviti, ustvariti ustvarjalen govor, ki je hkrati tudi izzivalen.
Obstajajo štiri ravni abstraktnega govora, ki ga lahko vzgojitelj vključuje v pogovor z
otrokom:


stopnja 1: enakovredno dojemanje, ki je najnižja stopnja zapletenosti; osredotoči se na
konkretne označbe in lokacije objektov in karakterjev, npr.: odrasli pokaže na predmet
in vpraša: »Kaj je to?«;



stopnja 2: izbirna analiza/integracija zaznav, ki je osredotočena na opisovanje in
spomin, npr.: »Kakšna je bila gosenica v pravljici?«;



stopnja 3: nenatančno dojemanje/zaznavanje, ki se nanaša na obnovo, definiranje,
primerjave in razločevanje, ustvarjanje mnenja, npr.: po branju zgodbice vzgojitelj
vpraša po občutkih in čustvih literarnega lika: »Kako, mislite, se je počutil Miha, ko je
kasneje našel igračo za polico?«;



stopnja 4: sklepanje z dojemanjem, ki vsebuje predvidevanja, reševanje problema in
razlago osnutka, npr.: »Razloži mi, kako deluje ta naprava, ki si jo zgradil?«, »Kako bo
miška ubežala kači?«, »Kaj bi še lahko storila?« (Krejan 2010, 28).
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Vzgojitelj ima obilo priložnosti med vzgojno-izobraževalnim delom govoriti bogat jezik, ki
vsebuje tako elemente besednjaka kot slovnice, ki otroke spodbuja k pravilnejšemu
verbalnemu izražanju. Poznavanje spodbudnega pogovora in uporaba širokega besednjaka s
strani vzgojitelja je povezano z otrokovim kasnejšim govornim in pismenim napredkom.
Vzgojitelj mora otroke spodbujati pri igri v pogovoru, da njihov pogovor vsebuje razlage,
pripovedništvo in namišljeno igro, igro vlog, kjer otroci govorno ustvarjajo. Deljenje
razlag, idej, je ključnega pomena pri spodbujanju otrokovega kognitivnega razvoja govora.
Vzgojitelj se mora potruditi, za globlje razprave in abstraktno mišljenje, ki bi jih lahko
otrok izkusil s predvidevanjem, analiziranjem ali pa bi se ukvarjal z literarnim likom in
njegovimi značilnostmi (28). Nikakor ni primerno, da se vzgojitelj z otrokom pogovarja »v
otroškem jeziku« S tem naredi več škode, kot koristi. Tak pogovor je ne le nepotreben,
ampak celo moteč in zavajajoč. Kroflič pravi, da zlogovne kombinacije (npr. »ama-ama«
namesto jesti), ki jih običajno ni v govoru, v resnici otežujejo razvoj otrokovega govora
(Burja 2011, 25).
Kroflič piše tudi o tem, da mora vzgojitelj pozorno spremljati govorni razvoj otroka, z njim
mora znati vzpostaviti interakcijo. Z otroki se mora čim več pogovarjati kot z
enakopravnimi partnerji in jih spodbujati pri komunikaciji. Vzgojitelj mora komunikacijo
med otroki pozorno opazovati in poskušati teme, ki jih uvedejo otroci sami, razširiti in
poglobiti, saj se bodo uspešno učili le takrat, ko jih bo nekaj še posebej zanimalo.
Pomembno je, da se vzgojitelj z otroki pogovarja o izkušnjah in o ljudeh, s katerimi se
srečujejo tako doma kot tudi v vrtcu. Za pogovor in pripovedovanje je treba izkoristiti vse
dejavnosti in ne samo tiste, ki so namenjene oz. načrtovane posebej za jezikovno vzgojo.
Za področje jezika lahko namreč rečemo, da je povezano z vsemi drugimi področji
dejavnosti v vrtcu. Otrokom je treba dati dovolj časa, da lahko povedo tisto, kar želijo.
Vzgojitelj mora poskrbeti za takšno okolje, v katerem se bodo otroci počutili varni, sprejeti,
da jih ne bo strah govoriti, komentirati, skratka komunicirati. Vzgojitelj mora spodbuditi
zanimanje vseh otrok, ko jim predlaga dejavnost, novo ali nenavadno temo, ki jih pritegne.
Otroci morajo imeti dovolj možnosti za sodelovanje v različnih govornih situacijah,
začenjati konverzacijo (pogovor), se igrati in zabavati z besedami, spraševati, se pogajati.
Vzgojitelj mora omogočiti tudi zasebne pogovore v manjših skupinah ali v parih in
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sodelovanje v komunikaciji z odraslimi. Pri svojem delu mora biti fleksibilen, domiseln,
odprt, ustvarjalen, občutljiv. Kot je pomembno, da vzgojitelj otroke spodbuja h govoru, je
zelo pomembno tudi, da njihov govor vrednoti. Pokazati mora zanimanje za to, kar povedo
otroci, poslušati s selektivno pozornostjo in vsakemu pustiti čas, da se izrazi. Vzgojitelj
mora sprejeti odmike in menjave teme, še posebej, če da takšno pobudo otrok, ki po navadi
malo govori. Pomembno je, da se ne zadovolji samo z govorjenjem otrok, ampak se z njimi
pogovarja (25).

Pomembno je, da vzgojitelji otroka spodbujajo pri prvih poskusih verbalizacije, da
ponavljajo in razširjajo njegove izreke. Na otrokove glasove in gibe se morajo ustrezno
odzivati, saj mu tako nudijo informacijo o menjavanju vlog, kar je eno od glavnih načel
govorjene komunikacije. Vzgojitelj mora spodbujati take dejavnosti, ki bodo otroku nudile
ugodje. Da bi bil otrok aktiven udeleženec v komunikacijskem procesu, mora razvijati
svojo jezikovno zmožnost, pridobiti mora vedenje o slovnici jezika, ki se ga bo učil, in o
pravilih komunikacije, kar pomeni, da se mora naučiti pravil o tem, kdaj, kje, s kom, o čem,
zakaj in kako govoriti. Otroku mora vzgojitelj ponuditi, da sam izbere teme, da sam začenja
pripovedovanje in pogovor. Otrokom naj postavlja ustrezna vprašanja, kar pomeni, da jim
ne postavlja samo vprašanj, na katera je mogoče odgovoriti z da ali ne, ampak svoj odgovor
utemeljiti z daljšim odgovorom. Tako se bodo otrokovi stavčni vzorci razširjali. Pomembno
vlogo v komunikacijskem procesu ima spodbudno okolje, zlasti igra v skupini in druge
socialne dejavnosti, ki zahtevajo medsebojno komuniciranje. Predšolski otrok namreč že
komunicira s sovrstniki, njegova uspešnost komuniciranja pa se povečuje z njegovim
odraščanjem (29).

4. 3. 3 Interakcija med vzgojiteljem in malčkom
Vzgojitelj je dolžan otroke pritegniti na različne ravni pogovora tekom dneva, osredotoči se
na ravnotežje med nižjim in višjim nivojem spretnostnega pogovora. Da bi zvišali pomen
omenjenega pogovora, v katerega so otroci redno vključeni, lahko vzgojitelji uporabijo tri
ključe predšolskega konteksta: čas branja pravljic/knjig; igro in obede (hranjenje) (Krejan
2010, 28).
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4. 3. 3. 1 Interakcija med vzgojiteljem in otrokom med branjem
Vzgojitelji imajo različne metode posredovanja vsebin knjig. Medtem, ko imajo nekateri
dramatičen pristop s spreminjanjem vokalov, glasov, spet drugi preberejo knjigo in
postavijo vprašanja glede na ilustracije. Razprave in vprašanja se lahko pojavijo pred, med
ali po branju. Morali bi biti seznanjeni z različnimi načini, ki pripomorejo k razvoju
spretnostnega mišljenja oziroma govora v vsakodnevnem branju. Vzgojitelj si mora v
vsakodnevnem urniku najti čas za branje. Vzgojiteljev govor lahko ustreza razvoju govora
in potrebnim veščinam, ki jih otroci potrebujejo za uspeh v šoli. Vloga odraslega je, da
otroku pomaga postati pripovedovalec, to pa stori s spodbujanjem otroka, da govori o
knjigi, z razširjanjem odziva s ponovnimi besedami (vprašanji in odgovori), dodajanjem
informacij in nato s preverjanjem razumevanja. Da bi izpolnili to vlogo, lahko vzgojitelj
uporablja veliko vprašanj: kdaj, kje, kako, kaj in zakaj. Skozi ta pristop branja dialogov
otroci kombinirajo rabo jezika in obsežnost oziroma razumevanje in pridobivajo potrebne
literarne veščine (29).

4. 3. 3. 2 Interakcija vzgojitelja in otroka med igro
Ko vzgojitelj verbalno komunicira z otrokom v času igre, so otroci v manjših skupinah.
Primarna naloga vzgojitelja je, da mu je med igro na voljo. Vzgojitelj v igralnici naj bo na
enem mestu, kar mu omogoča bolj ustvarjalen pogovor z otroki, kot če kroži po igralnici.
Vzgojitelj lahko prispeva k namišljeni igri in govoru kot vzor ali s kakšnimi rekviziti,
podporo, ki spodbudi pogovor. Na primer v kuharski kotiček pripravi jedilnike, pisalo,
papir in tako vzpodbudi otroke k pogovoru, ki bi se lahko dogajal v restavraciji. Med igro
odrasli lahko igra kupca. Vzgojitelj otrokom pomaga z opisno igro, s spraševanjem odprtih,
projekcijskih vprašanj. Venomer se je treba odzvati na otrokove namige in jim podati
informacijo, s čimer razširi njihov besedni zaklad v zvezi z omenjeno temo. Del diskusije
se lahko nanaša na literaturo, ki jo je vzgojitelj predhodno uporabil in se nanaša na izbrano
temo (29).
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4. 3. 3. 3 Interakcija vzgojitelja in otroka med obedom
Zelo pomemben čas za razvoj verbalnega govora je med hranjenjem, malico. Med tem
časom je pomembno, da je vzgojitelj nameščen na enem mestu, kar je pomemben element
med pogovorom vzgojitelj – otrok. Tako lahko vzgojitelj sliši in se pogovarja z otroki in
ima možnost povečevanja besednjaka, pripovednega govora in povezovanja z literaturo, kar
pa predstavlja tipične oblike govora med obedi. Besednjak se lahko povečuje, če vzgojitelj
uporablja redke besedne zveze in razvija jezikoslovni koncept. Na primer: vzgojitelj
pripomni, da je jogurt mlečni izdelek, kjer je mlečni redka beseda. Med razlaganjem in
spraševanjem se pogovor lahko razširi v pogovor o tem, od kod izvirajo mlečni izdelki,
proces nastajanja sira, primeri ostalih mlečnih izdelkov in kako je mleko zdravo za telo.
Vzgojitelj se lahko sklicuje na literarne dejavnosti v igralnici, da uporabi različen
besednjak. Ko otroci predstavijo temo, lahko vzgojitelj pripomore k pogovoru, poseže v
besednjak, obnovi in razširi pogovor. Obedi so tudi priložnost, da se otroci med seboj
pogovarjajo in tako nadgrajujejo izrazne veščine govora (29).

4. 3. 4 Spodbujanje malčkovega pripovedovanja
Poslušanje kakovostnih zgodb ima pozitivne učinke na otrokov govor. Branje otroške
literature, ki jo posredujejo vzgojitelji, je eden od pomembnih načinov za spodbujanje
otrokovega govornega razvoja v vrtcu. Torej je pomembno, da otroku vzgojitelj tudi z
lastnim zgledom predstavi pripovedovanje zgodbe, pri čemer naj to ne bo le zapolnitev
»praznega« časa med posameznimi dejavnostmi, temveč je lahko vzgojiteljevo
pripovedovanje zgodbe, če je literarno ustrezno izbrana in primerna za otrokovo razvojno
raven, tudi dejavnost sama po sebi, na katero lahko z malo ustvarjalnosti vzgojitelj v
oddelku naveže tudi številne druge načrtovane aktivnosti. Poleg lastnega zgleda je
pomembno tudi, kakšen material vzgojitelj ponudi otrokom, ko želi pri njih spodbujati
pripovedovanje. Za otroke so zelo spodbudne fotografije oz. ilustracije, na katerih se dogaja
kaj nepričakovanega, nepredvidenega, frustrirajočega, čustveno intenzivnega. Tako bi bilo
smiselno pričakovati, da bodo za otroke bolj zanimive in spodbudne slike, na katerih npr.
deček/deklica joče, ker mu je nekdo vzel igračo; pod otroško posteljo čepi »strahec«;
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mamica krega otroka, ker je razbil vazo; miš beži pred mačko, vendar se zdi, da ji ne bo
uspela pobegniti itd. Pri spodbujanju pripovedovanja pa si lahko vzgojitelj pomaga tudi z
drugimi pripomočki, npr. z lutkami ali fotografijami (Ajdišek, 2010, 21).
Nekaj strategij – vprašanj, ki jih lahko vzgojitelj uporabi, da pri otrocih spodbudi njihovo
pripoved (glede na namen, s katerim jih uporabimo):


vprašanja, ki spodbujajo opisovanje (statični vidik): »Kaj vidiš na sliki?«, »Kaj je še na
sliki?«, »Kdo je to?«, »Kaj je pa to?«;



vprašanja, s katerimi sprašujemo po dogajanju (dinamičen vidik): »Kaj se dogaja na
sliki?«, »Kaj se je zgodilo?«, »Kaj misliš, da dela kuža/deklica/deček na sliki?«, »Meni
se zdi, da se ta kuža/deklica/deček odpravlja na izlet – kaj pa ti misliš?«, »Kaj misliš, da
se je zgodilo po tem?«;



vprašanja, ki spodbujajo čustveno vživljanje, empatijo oz. socialno spoznavanje: »Kako
bi se ti počutil, če bi se ti zgodilo kaj takšnega?«, »Kako se počuti deklica/deček na
sliki?«, »Je deklica/deček jezen/vesel/žalosten?«, »Kaj misliš, da razmišlja ta
deklica/deček na sliki?«, »Če bi bil ti ta deklica/deček, kaj bi storil?«;



vprašanja, ki spodbujajo razvoj zgodbe vnaprej: »Kaj misliš, da se bo zgodilo potem?«,
»Če bi imel čarobno palico, kaj bi začaral?«, »Kaj bi se zgodilo, če bi sedaj prišel
zmaj/čarovnik/vila?«, »Če bi se ti znašel v zgodbi, kaj bi se zgodilo?«;



vprašanja za refleksijo: »Kako ti je bila všeč zgodba, ki si jo povedal?«, »Če bi jo lahko
povedal še enkrat, ali bi kaj spremenil?« (22).

V tem obdobju je otrokova pozornost kratkotrajna, zato je pomembno, da gre za kratka,
preprosta in nezahtevna besedila, ki otroke spodbujajo k lastni ustvarjalnosti, nekatere h
gibalnim aktivnostim, druge pa spodbujajo medosebne stike med otroki ter med otroki in
odraslimi. Bibarije lahko zahtevajo miselne odzive otrok, vplivajo na njihovo doživljanje in
jezikovno izražanje ter spodbujajo celostni razvoj otrokove osebnosti. Bibarije so vedno
primerne, še posebej v uvajalnem obdobju (Kovačič 2007, 23).
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4. 3. 5 Jezikovne dejavnosti v vrtcu, ki spodbujajo govorni razvoj
Jezikovno področje v vrtcu obsega obširen izbor dejavnosti, ki so razdeljene v manjše
skupine:


govorna vzgoja, ki združuje poslušanje in govorjenje, verbalno in neverbalno
komunikacijo, razvijanje slovnične in pragmatične zmožnosti;



književna vzgoja kot komunikacijski model, ki združuje otrokovo literarno estetsko
doživljanje in komunikacijo z literarnim besedilom, med vrstniki ter otrokom in
odraslimi;



predopismenjevanje, v povezavi z govorno vzgojo, ki združuje predbranje in
predpisanje, kot spoznavanje simbolov pisnega jezika ter različnih vrst in funkcij tiska
(besedil) in knjige kot vira informacij;



knjižna vzgoja, kjer je knjiga vir informacij (Lešnik 2005, 81).

Vsako dejavnost, ki jo vzgojitelj pripravi je mogoče izvesti v obeh starostnih obdobjih,
prilagoditi pa je potrebno predvsem metode in oblike dela. Z vsako od dejavnosti je
mogoče dosegati več ciljev hkrati, in sicer tako na področju, ki je v nekem trenutku v
središču načrtovanja, kot tudi na drugih področjih dejavnosti v vrtcu. Prav tako se lahko en
cilj dosega z različnimi dejavnostmi (81). Vzgojitelj lahko za otroke te starosti pripravi
naslednje dejavnosti: poslušanje primernih pravljic, zgodb, uspavank, avdio-kaset; igre s
prsti (bibarije, prstne igre); igre z glasovi; igre za tvorjenje novih besed; seznanjanje z
različnimi, starosti primernimi knjigami; pogovarjanje o predmetih na sliki, v okolju;
prepevanje preprostih pesmic; poslušanje ugank; poslušanje različne, starosti primerne
glasbe; lutkovna predstava; gibalne – govorne igre; preizkuša zanj nove oblike verbalne
komunikacije; komunicira z otroki v skupini; doživlja ritem besed, glasbe in pesmi,
komunicira z otroki in odraslimi s pomočjo očesnega stika in gibov (Bahovec idr. 1999,
20).
Za razvoj otrokove osebnosti in jezikovnih dejavnosti je treba upoštevati otrokovo
spontanost, se z otrokom igrati, ga poslušati in mu pustiti, da raziskuje, da pokaže svoja
čustva in da brez zadržkov izrazi vse, kar čuti. Otrokom mora vzgojitelj pustiti prosto pot k

91

razmišljanju, doživljanju, pripovedovanju in izmišljanju. Otrokom je treba vsebino
posredovati tako, da jo doživi večina otrok. Med posredovanjem naj se spodbuja intimnost
majhnih skupin. Pomembne vzgojiteljeve naloge so: primerno motivirati otroke;
upoštevanje starostne zmožnosti otrok, njihove želje, interese; ustvarjati spodbudno okolje;
spodbujati medosebne stike med seboj in otrokom; spodbujati otroke na področju jezika,
motorike, čutil; omogočiti doživljanje melodije, zvočnosti, ritma in rime bibarij. Jezikovni
razvoj otrok v obdobju malčka se lahko spodbuja z verbalno in neverbalno komunikacijo.
Poseben poudarek je na besedilih, ki spodbujajo stik med otrokom in tistim, ki mu bere.
Vzgojitelj ne sme pozabiti, da majhnemu otroku pozornost najprej vzbudijo bralčev glas,
očesni stik, mimika obraza, toplina in varnost, ki jo občuti v neposredni bližini odraslih.
Šele kombinacija teh pogojev naredi jezikovno dejavnost zanimivo za otroke. Jezikovne
dejavnosti, ki pritegnejo otrokovo pozornost v prvem starostnem obdobju, so: akcijske igre
– bibarije, prstne igre, pesmi, izštevanke in rajalne igre (Janžič 2007, 11).

4. 3. 6 Prepoznavanje in spodbujanje izražanja čustev
Otroci (in seveda tudi odrasli) imajo dve vrsti uma: tistega, ki misli, in tistega, ki čuti – dve
različni, a soodvisni vrsti inteligence: razumska in čustvena. Od obeh je odvisno, kako
delujejo vsak dan in vse življenje. Razum ne more dobro delovati brez čustvene inteligence,
tej pa koristi hladna premišljena razumska presoja. Čustva so vžig in gorivo za učenje.
Čustva, zavedanje sebe, spretnosti za življenje, ravnanje v konfliktnih situacijah,
samovrednotenje in še kaj vplivajo na čustveno inteligenco in so hkrati njen pokazatelj.
Čustvenega življenja otrok ne smemo zanemarjati – treba ga je resno upoštevati. Čustva
vplivajo na vsa življenjska področja: na zdravje, učenje, vedenje in na medsebojne odnose.
Otroci in mladi ljudje, ki so čustveno spretni – ki znajo pravilno ravnati s svojimi čustvi in
prepoznajo čustva drugih ter se nanje ustrezno odzivajo – imajo prednost na vsakem
področju življenja, naj bodo to odnosi v družini ali z vrstniki, v vrtcu, pri športu, delu za
skupnost ali pri organizacijskih nalogah (Resman 2003, 21).
Z vzpostavljanjem dobrih medsebojnih odnosov in postavljanjem pravilnih vprašanj, z
opazovanjem in zaznavanjem neverbalnih signalov, lahko vzgojitelji otrokom pomagajo, da

92

čustveni elementi pridejo na površje. To nalogo lahko uresničujejo pri vsaki dejavnosti. Dr.
Russell Barkley je določil tri splošna načela, ki naj veljajo za čas, ki ga vzgojitelji (ali
starši) namenijo igri z otrokom:


pohvalimo otroka za primerno vedenje, pri tem bodimo natančni, iskreni in se
izogibajmo laskanju;



dokažimo svoje zanimanje za otrokovo delo tako, da sodelujemo z njim, opišemo, kar
vidimo, in izražajmo njegova čustva, pa naj so kakršna koli (npr.: »Videti je, da res
uživaš, ko se ta dva fanta ruvata. Nisi pa jezen, zato mislim, da te zabava.«);



ne sprašujmo in ne dokazujmo, kajti naša naloga je, da opazujemo in odsevamo, kar
vidimo, ne pa, da usmerjamo in nadzorujemo (21).

Otrokom je v skupini treba omogočiti čim več priložnosti za preizkušanje čustvenih
spretnosti v usmerjenih dejavnostih in v naključnih situacijah. Otroci morajo biti navajeni
na pogovor v krogu, da sami izražajo željo ali potrebo zanj. Zgodbe, ki jih vzgojitelj bere,
sprehodi v naravi in okolici, so povod za zagotavljanje, opisovanje in izražanje čustvenih
stanj. V delo lahko vzgojitelj vključi zabavne in izzivalne pogovore, v katerih otroci
sodelujejo in jih sprejemajo z igro. Igre z vprašanji: »Česa si se najbolj prestrašil?«, »Zakaj
si bil jezen?«, »Česa si se zelo razveselil?«, »Kaj te tako zelo skrbi?«, »Kaj bi storil, če bi
se tebi zgodilo tako kot Tinetu?«, »Kako bi se počutil, če bi ti nekdo lahko pomagal?« itd.
dajejo otrokom možnost, da izražajo svoja čustva (tudi gibalno), se o njih pogovarjajo in
opisujejo. Otroci so pozorni na pripovedovanje vsakega otroka. Med seboj lahko tako
komunicirajo verbalno in neverbalno – s kretnjami rok, glasovnim stopnjevanjem, s
čudenjem ob pripovedovanju, sklanjanjem do tal, vstajanjem s stola. Če so otroci pri tem
sproščeni, si navadno želijo takšne aktivnosti ponavljati in jih sami dopolnjevati: z risanjem
obrazov, s poslušanjem instrumentalne glasbe, pogovori v mirnem kotičku (21).
Tudi humor je izjemno pomemben pri razvoju otroških družbenih sposobnosti. Otroci, ki so
»vešči humorja«, so uspešnejši v družbenih interakcijah, saj se je »težko upirati nekomu, ki
te spravlja v smeh« Raziskave podpirajo splošno prepričanje, da so otroci, ki veljajo za
zabavne, bolj priljubljeni, tisti, za katere se zdi, da nimajo smisla za humor, pa zelo verjetno
uživajo manjšo priljubljenost pri vrstnikih. Že predšolski otroci odkrijejo, da so tudi stavki
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lahko smešni. Majhni otroci imajo zelo radi rime in nesmiselne besede. Smejejo se
telesnemu, besednemu in tudi pojmovnemu neskladju. Ne zdi se jim smešno, če kak vrstnik
vtakne steklenico v usta, če pa to naredi vzgojitelj v vrtcu, ki se ob tem obnaša kot
dojenček, ponorijo od veselja. Humor na različne načine otrokom pomaga obvladati stres in
bojazen. Ob zoprnem srečanju jim pomaga, da se za las izognejo sramoti. Pomaga jim
obvladati jezo, šale sporočajo, kaj imajo radi in česa ne. Humor jim pomaga izraziti
pozitivne in negativne občutke do drugih (21).
Igre, v katerih se urijo v izražanju čustev, na otroke pozitivno vplivajo. V njih vzbujajo
razvijanje domišljije, njihovi pogovori kažejo na čudovito prepletanje otrokove domišljije
in resničnosti. Spodbujanje čustvene inteligence je torej ena bistvenih nalog vzgoje in
izobraževanja v predšolskem obdobju. Vzgojitelj tudi pri sebi odkriva elemente čustvene
inteligence, ki mu pomaga pri delu z otroki: izražanje in obvarovanje čustev, razumevanje
svojih in otrokovih čustev in čustev sodelavcev, pozitivno naravnanost in podobno.
Čustvena energija, pa naj bo negativna ali pozitivna, vzgojitelja žene k dejanjem. Čustva so
vir strasti, motivacije in predanosti delu. Če v delovnem okolju pokažemo svoja čustva in
upoštevamo druga, občutimo medsebojne odnose kot bolj žive in smotrne, lažje
uresničujemo cilje (22).

4. 3. 7 Razvoj socialne kompetentnosti malčka
Cilji kurikula, ki se vežejo na socialni razvoj otroka, so naslednji: večje omogočanje
individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; oblikovanje pogojev
za boljše izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (nediskriminiranost glede na spol,
socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno
konstitucijo); večje upoštevanje in spoštovanje zasebnosti ter intimnosti otrok; dvig
kakovosti medosebnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu (Kurikulum
za vrtce 2008, 10). Za zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje v kontekstu spodbujanja
socialnega razvoja je pomembno, da se spodbuja komunikacija otrok, in sicer glede
uravnoteženosti časa med poslušanjem otrok in njihovim govorjenjem, da se povezuje
otrokove izjave z napisanim besedilom, da se spodbuja komunikacijo otrok z vrstniki in
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odraslo osebo tako med usmerjenimi kot tudi med rutinskimi ter prehodnimi dejavnostmi v
vrtcu. Ker je vzgojitelj v vrtcu usmerjevalec dejavnosti in tako v veliki meri soodloča
otrokovo vključevanje v verbalno interakcijo, ima pomembno vlogo pri razvijanju otrokove
govorne zmožnosti. Ta pa je, kot je razvidno iz prej navedenega, v tesni povezavi z
razvojem socialne kompetentnosti otrok (Lešnik 2005, 124).
Govorno zmožnost, kot zmožnost sporazumevanja z okoljem in zmožnost sporočanja
svojih izkušenj, čustev, vedenj na različne načine in hkrati razumevanja načinov, kako drugi
sporočajo in predstavljajo lastne izkušnje, je zelo pomembno razvijati. V oddelku mora
vzgojitelj spodbujati otroke, da z govorom rešujejo probleme; jim zastavljati vprašanja, ki
zahtevajo daljše in celovitejše odgovore; jim postavljati jasna navodila; jim omogočati stik
s knjigami in se z njimi pogovarja o vsebini knjig; otroke spodbujati k opisovanju
dogodkov, pripovedovanju zgodb; se odzivati na njihove izjave in jih z dodatnimi vprašanji
spodbujati k podajanju daljših, celovitejših odgovorov. Smiselno bi bilo torej izpostaviti
pomembnost razvijanja uporabe različnih oblik govora ter tehnik (npr. uporaba tehnik, kot
so pogovor, pripovedovanje, razlaga, opisovanje, dramatizacija, igra vlog ipd.) v različnih
govornih situacijah, s katerimi vzgojitelj omogoča razvijanje zmožnosti tvorjenja in
razumevanja besedil v različnih socialnih kontekstih (124).

Komunikacija je zelo pomembna osnova za sprejemanje, kar preprosto pomeni otroke imeti
rad. Takšna komunikacija omogoča boljše počutje otrok, jih spodbuja h govorjenju, daje
občutek vrednosti, zmanjšuje strah. Pomembno je, da zna vzgojitelj aktivno poslušati, kajti
tisti, ki govori, izbira, kaj bo govoril in kdaj bo govoril. Aktivno poslušanje ustvarja tesnejši
in zrelejši odnos med vzgojiteljem in otrokom. Aktivno poslušanje zagotavlja pravilno
razumevanje sporočil. Da je vzgojitelj pripravljen poslušati, morajo to otroci najprej zaznati
iz njegovega obnašanja: vzgojitelj povzame, kar je otrok povedal; če je kaj nejasno,
povpraša; ga nato pohvali in na koncu pove svoj čustveni odziv na to, kar je slišal. Odrasli
ima glavno vlogo pri pridobivanju veščin verbalnega izražanja pri majhnih otrocih. Otroci
se učijo izražanja ob opazovanju in medsebojnem delovanju odraslih, ki so izurjeni
govorci. V takem medsebojnem delovanju se otroci naučijo socialnih aspektov
komunikacije, vrstnega reda in upoštevanja pogovornega partnerja. Naučijo se tudi slovnice
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in besednjaka. Otroci so glavni govorci, poslušalci, spraševalci, odgovarjajoči in nosilci
govornega razvoja ter napredka v igralnici (Krejan 2010, 28).
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5. OBDOBJE OTROKA V ZGODNJEM OTROŠTVU (od 3. do 6.
leta)

5. 1 RAZVOJ OTROKA
5. 1. 1 Govorni razvoj
Predšolski otroci so polni vprašanj: »Kolikokrat bomo še spali do jutri?«, »Kdo je zlil vodo
v reko?« »Ali imajo dojenčki mišice?« in »Ali vonji prihajajo iz nosu?« Hitro govorno
napredovanje majhnih otrok jim pomaga izražati lastne, edinstvene poglede na svet.
Predšolski otroci hitro napredujejo pri besednjaku, slovnici in skladnji. Otrok, ki pri treh
letih opiše, kako oče »sekira« drva (uporablja sekiro), ali prosi mamo, naj mu »koščka«
hrano (nareže na koščke), bo morda pri petih letih mami rekel: »Nič ti ni treba skrbeti!« ali
pa bo ponosno pokazal na igrače in rekel: »Vidiš, kako lepo sem vse uredil?« Do šestega
leta starosti otrok v govoru uporablja 2600 in razume več kot dvajset tisoč besed, ker se je
od enega in pol do šestega leta naučil povprečno devet novih besed na dan. Ob pomoči
šolanja bo otrokov pasivni ali receptivni besedni zaklad do vstopa v srednjo šolo štirikrat
večji – približno osemdeset tisoč besed. Kako lahko otroci tako hitro širijo svoj besedni
zaklad? Očitno to počnejo s hitrim preslikavanjem, ki jim omogoča usvojiti pomen neke
besede, tudi če so jo slišali samo enkrat ali dvakrat v pogovoru. Iz okoliščin razberejo
pomen besede in jo shranijo v spominu. Jezikoslovci ne vedo natančno, kako hitro
preslikavanje deluje, verjetno pa otroci črpajo iz tistega, kar vedo o pravilih za tvorbo
besed, o podobnih besedah, okoliščinah in predmetu pogovora (Papalia idr. 2003, 239).
Način, s katerim otroci povezujejo zloge v besede in besede v stavke, se v zgodnjem
otroštvu hitro izboljšuje. Tri leta stari otroci že uporabljajo dvojino, množino, svojino,
preteklik in poznajo razliko med jaz, ti in mi. Vendar pa še vedno delajo napake, ker se
preveč držijo pravil, saj še ne poznajo izjem. Njihove povedi so praviloma kratke in
enostavčne, večkrat izpuščajo kratke besede, uporabljajo pa zaimke, pridevnike in predloge.
Večina njihovih stavkov je trdilnih, znajo pa tvoriti – in odgovarjati na vprašanja, ki se
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začnejo s kaj in kje (zakaj in kako sta težje razumljiva). Med četrtim in petim letom stavki
štejejo od štiri do pet besed in so trdilni, nikalni, vprašalni ali velelni. Štiriletniki že
uporabljajo zložene večstavčne povedi (»Jem, ker sem lačen.«), še zlasti, če jih pogosto
uporabljajo njihovi starši. Otroci te starosti radi nizajo stavke v dolge zgodbe brez konca
(»In potem...in potem...«) V nekaterih pogledih je njihovo razumevanje še nezrelo. Na
primer, štiriletni Jaka uboga ukaz, ki od njega zahteva več kot en korak (»Poberi igrače in
jih daj v omaro.«) Toda če mu mama reče »Lahko boš gledal televizijo, ko boš pobral
igrače.«, bo morda predelal besede v istem vrstnem redu, kot jih je slišal, in mislil, da lahko
naprej gleda televizijo in potem pobere igrače. V času od petega do sedmega leta postane
otrokov govor precej podoben govoru odraslih. Otroci izrekajo daljše in bolj zapletene
povedi. Uporabljajo veznike, predloge, člene, zložene povedi in obvladajo vse besedne
vrste. Čeprav otroci te starosti govorijo tekoče, razumljivo in slovnično pravilno, pa se
morajo naučiti še številnih posebnih lastnosti jezika (240).
Otrok je po četrtem letu starosti vedno bolj občutljiv za obliko, pomen in funkcijo stavkov,
ki mu omogočajo nadaljevanje pogovora. Prav tako otrokova zmožnost razumeti mišljenje,
počutje, namere drugih ljudi in zmožnost opisovanja njihovega vedenja in počutja v
različnih situacijah vodi k pogovoru o čustvih, počutju. Pogovor o čustvih – govoriti, ko je
otrok v stiski, ko je vesel – je zelo pomembno za otrokovo vzpostavljanje socialnih
odnosov. Še zlasti je za otroka pomembno pogovarjanje o čustvih v kontekstih dnevnega
družinskega življenja, ki je otroku dobro znano. Dialog in pogovor med otroki se zelo
intenzivno in postopoma razvijata tja do petega, šestega leta otrokove starosti. Posebna
oblika komunikacije je socialno referenčna komunikacija, pri kateri govorec poslušalcu
opisuje npr. predmet, osebo, ki je ta ne vidi – govorčevo sporočilo pa naj bi bilo tako
prepričljivo in relevantno, da bi si poslušalec ustvaril primerljivo predstavo o predmetu oz.
osebi kot govorec, ki predmet oz. osebo vidi. Tak način sporočanja je za predšolske otroke
zahtevna naloga, saj se morata tako govorec kot poslušalec naučiti nekaj pravil, npr. otrok
mora razumeti, da lahko poslušalci z različnimi kognitivnimi sposobnostmi, na primer
otroci in odrasli, posredovano informacijo interpretirajo različno, govorec mora biti
sposoben oceniti, da poslušalec morda informacije ne razume, zato jo mora glede na to
primerno spremeniti (Marjanovič umek idr 2009, 322).
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Ko se otroci učijo besed, slovnice in skladnje, postajajo vse boljši v pragmatiki –
praktičnem znanju o tem, kako uporabljati jezik za sporazumevanje. To pomeni, da znajo
prositi za stvari, povedati zgodbo ali šalo, začeti in nadaljevati pogovor ter prilagoditi
pripombe poslušalčevi perspektivi. Vse to so vidiki socialnega govora, ki naj ga poslušalec
razume. Večina petletnikov lahko tisto, kar reče, prilagodi tistemu, kar poslušalec ve. Zdaj
znajo uporabljati besede, da bi zgladili spor, govorijo bolj prijazno in pri pogovoru z
odraslimi uporabljajo manj ukazov kot pri pogovoru z vrstniki. Skoraj polovica petletnikov
se lahko drži teme pogovora do približno dvanajst izmenjav – če se s sogovorcem ujamejo,
poznajo temo in jim je ta všeč (Papalia idr. 2003, 240).
Branje otroške literature, ki jo posredujejo odrasli, ostaja eden od pomembnih načinov
spodbujanja govornega razvoja otrok tudi v vrtcu, vendar je, kot kažejo rezultati, moč z
namenskim, rednim in pogostejšim branjem pri otrocih doseči višje ravni govora kot v
primerih, ko je branje bolj naključno, redko ali morda razumljeno le kot »zapolnitev«
vmesnega časa med drugimi dejavnostmi. Ob tem velja še posebej poudariti, da so
pravljice, zgodbe, ki so produkt pisateljevega in pripovedovalčevega uma, ki je tako daleč
od otrokovega, vir neskončnega čudenja, očarljivosti in kot take neposredno vplivajo na
govorni razvoj otrok, nanj pa lahko vplivajo tudi posredno, npr. skozi simbolno igro, ki je
prepredena z osebami, odnosi, počutji v zgodbi in na ravni prezentacije zahteva rabo
metakomunikacije, razvoj teorije uma in socialne kognicije (Marjanovič umek idr 2009,
325).

5. 1. 2 Čustveni razvoj
V zgodnjem otroštvu se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako temeljnih,
enostavnih kot tudi sestavljenih čustev, otroci pa tudi vse bolj razumejo, da lahko
posameznik doživlja več različnih čustev hkrati. Glavni razvojni napredek v tem obdobju se
kaže na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem, ki postaja vse bolj
uravnoteženo in socialno sprejemljivo (334).
V zgodnjem otroštvu se poveča število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja.
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Predšolski otroci se veselijo zlasti sodelovanja v različnih dejavnostih z drugimi ljudmi,
predvsem vrstniki, doživljanje veselja pa je še posebej intenzivno, kadar so uspešnejši od
drugih otrok. Izražanje veselja spremlja smeh in splošna sprostitev celega telesa, za
predšolske otroke pa je značilno izražanje veselja tudi preko gibalnih dejavnosti, kot so
skakanje, valjanje po tleh, ploskanje, objemanje itd. Radovednost je prijetno čustveno
stanje, ki vodi k raziskovanju in učenju. S starostjo se kažejo spremembe v stvareh, ki pri
otroku vzbujajo radovednost, in v načinu njenega izražanja. Medtem, ko dojenčki izražajo
radovednost z napetostjo obraznih mišic, odpiranjem ust in iztegovanjem jezika ter
gubanjem čela, gibalni razvoj malčku omogoča, da gre do predmetov, ki ga zanimajo, ter
jih prijema in raziskuje. Razvoj usmerjene pozornosti otroku omogoča, da se vse bolj
osredotoča na predmet, ki ga zanima, z njim se vse bolj intenzivno ukvarja in pri tem vse
dlje vztraja. Z govornim razvojem otroci radovednost vse bolj kažejo tudi preko
postavljanja vprašanj, kar je tipično za obdobje zgodnjega otroštva in doseže vrh okoli
šestega leta starosti (334).
Jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije, ko otrok ugotovi, da prihaja do razhajanja med tem,
kar naj bi se po njegovem mnenju moralo zgoditi, in tem, kar se dejansko zgodi. Jeza ima
lahko pozitiven pomen, saj lahko predstavlja motivacijo za premagovanje ovir ali pa otroku
pomaga, da se postavi zase, po drugi strani pa lahko vodi do konflikta ali nasilja. Na
splošno otrok jezo izraža zaradi omejevanja – ob omejevanju gibanja, ko mu preprečimo
neko dejavnost, ne izpolnimo njegove želje ali ko se pri zadovoljevanju otrokovih potreb
pojavijo ovire. V zgodnjem otroštvu se jeza pojavi zlasti, če se nekdo vmeša v otrokovo
igro ali mu poskuša vzeti igračo, če igrače ne delujejo po njegovih željah, če mu kaj ne
uspe ali če od njega zahtevamo nekaj, česar ne želi storiti. Posameznik se odziva s strahom,
če zazna ogroženost ali grožnjo ogroženosti. S starostjo se otrokovo okolje razširja, zato
prihaja v stik z vedno več dražljaji, ki lahko sprožijo strah. Razvoj na splošno določa, česa
se bo otrok bal, kaj bo sanjal, si domišljal, sanjaril itn. Tako se otroci v tretjem in četrtem
letu starosti bojijo zlasti ločitve od staršev, teme, zvokov (v temi), majhnih živali in žuželk
ter tega, da bi ostali sami, v petem in šestem letu življenja so strahovi vezani predvsem na
temo, hude sanje, domišljijska bitja ali dogodke, nadnaravna bitja, divje živali, nevihte,
ločitve od staršev in poškodbe. Ne glede na starost posameznikov sprožijo strah nenadni in
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nepričakovani dražljaji (335-337).
Zaskrbljenost je čustvo, ki se nanaša na možne negativne ali ogrožajoče posledice. Lahko
predstavlja prilagojeno vedenje, ki posamezniku pomaga pri učinkoviti pripravi na soočanje
s problemi v prihodnosti. Pri pretirani zaskrbljenosti pa prevladujejo nerazumne ali
nerealistične grožnje, ki jih posameznik ne zmore uspešno razrešiti, kar lahko vodi do težav
spanja, ovira izražanje in razvoj gibalnih spretnosti in mentalnih dejavnosti ter lahko
povzroči težave v otrokovih socialnih interakcijah. Otroci so najpogosteje zaskrbljeni glede
svoje družine in vrstniških odnosov. Zaradi težav z ločevanjem resničnosti in domišljije jim
skrbi lahko povzročajo tudi dogodki v knjigah, filmih ali igrah, opozorila in grožnja staršev,
ki jih sami ne morejo preveriti, ter stvari, ki jih izvejo iz pogovorov z vrstniki. Situacije, v
katerih otroci doživljajo posamezna čustva samozavedanja, se v zgodnjem, srednjem in
poznem otroštvu spreminjajo (339).
Otrokovo razumevanje čustev samozavedanja temelji na sposobnosti predstavljanja
posameznikovih mentalnih stanj v določeni situaciji. Proces razumevanja čustev
samozavedanja poteka v dveh stopnjah. Na prvi stopnji otrok analizira situacijo, v kateri se
posameznik nahaja, z vidika rezultata, ki je zanj lahko pozitiven ali negativen. Otrok si
torej postavi vprašanje, ali je rezultat za posameznika zaželen ali ne. Že triletnik je
sposoben analizirati situacijo na tak način. Na drugi stopnji pa starejši predšolski otrok
analizira vzroke, ki so pripeljali do rezultatov v določeni situaciji in išče odgovor na
vprašanje, Zakaj je prišlo do tega rezultata? Glede na zaključek analize določene situacije
bo otrok posamezniku pripisal ustrezno čustvo. Ljubosumnost je vzorec čustev, misli in
dejanj, ki se pojavi ob izgubi ali grožnji izgube pomembnega odnosa naklonjenosti zaradi
tekmeca. Otroci izražajo ljubosumnost že od prvega leta starosti naprej. Izražajo jo lahko
neposredno tako, da so napadalni, na socialno sprejemljiv način tekmujejo za pozornost in
naklonjenost ljubljene osebe, ali se vključujejo v socialno nesprejemljivo vedenje. Posredni
izrazi ljubosumnosti so težje prepoznavni, otrok lahko kaže oblike vedenja, značilne za
mlajše otroke (npr. ponovno začne sesati prst), zahteva pozornost z izražanjem novih
strahov ali izbirčnostjo pri hrani, nagaja, je uničevalen, sprošča čustva na igračah (341).

101

Sposobnost prepoznavanja izrazov temeljnih čustev, ki je značilna že za dojenčke,
predstavlja osnovo kasnejšega razumevanja vzrokov in posledic doživljanja določenega
čustva, različnih oblik izražanja čustva, socialnih pravil, ki spodbujajo ali omejujejo
izražanje določenega čustva, ter besed, s katerimi ta poimenujemo. Razumevanje
posameznih čustvenih izrazov predšolskim otrokom omogoča razmišljanje in pogovor o
čustvih, ki jih doživljajo, ter o situacijah, ki so ta čustva izzvale. Otroci v obdobju
zgodnjega otroštva pravilneje določajo, katero čustvo doživlja junak prebrane zgodbe, če
imajo na volje besede, s katerimi poimenujemo posamezna čustva (npr. vesel, žalosten,
jezen), kot v primeru, ko morajo čustvo opisati tako, da izberejo ustrezen obrazni izraz na
fotografiji. Obrazni izrazi čustev, čeprav jih pravilno prepoznavajo že dojenčki in malčki, v
obdobju zgodnjega otroštva ne igrajo več najpomembnejše vloge pri razvoju otrokovega
razumevanja čustvenega doživljanja in izražanja (42).
Pridobivanje določene stopnje nadzora nad čustvenim doživljanjem v socialnih situacijah
predstavlja eno izmed glavnih razvojnih nalog otroka v zgodnjem otroštvu. Razvoj govora
in sposobnosti predstavljanja v zgodnjem otroštvu otroku omogoča oblikovanje novih
strategij za nadzor nad čustvi, ki jih doživlja. Predšolski otroci vedo, da lahko doživljanje
določenega čustva nadzorujejo tako, da zakrijejo določena čutila (npr. pokrijejo si ušesa in
oči), si prigovarjajo (npr.: »Mami je rekla, da se bo kmalu vrnila.«) ali namerno spremenijo
svoje želje (npr. otrok se odloči, da se tako ali tako noče igrati, potem ko so ga vrstniki
izključili iz igre). Štiriletni otroci že razumejo, da doživljanje čustev sčasoma postaja vedno
manj intenzivno, ne glede na to, ali je čustvo pozitivno ali negativno. V šestem letu starosti
pa otroci prav tako razumejo, da je intenzivnost doživljanja določenega čustva odvisna tudi
od tega, ali se posameznik pogosto spominja dogodka, ki je čustvo povzročil, ali pa o njem
ne razmišlja. Poleg nadzorovanja čustvenega doživljanja se morajo otroci naučiti tudi, kje
in kdaj je primerno svoja čustva izražati. Spoznanje, da lahko čustva tudi prikriva, je za
otroka pomembno, saj mu omogoča, da čustva, ki jih doživlja, obdrži samo zase. Otrokovo
razumevanje družbenih pravil čustvenega izražanja poteka v dveh stopnjah. Tri- in štiriletni
otroci se naučijo prikrivati resnična čustva v določenih okoliščinah, najpogosteje zaradi
zahteve staršev po lepem vedenju in vljudnosti. Na tej stopnji otroci še ne razlikujejo med
resničnim in izraženim čustvom ter ne razumejo, da lahko doživljanje določenega čustva
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prikrijejo tako, da izrazijo drugo čustvo. V petem in šestem pa otroci razlikujejo med
doživljanjem in izražanjem čustev, kar jim omogoča, da se v določenih situacijah
zavarujejo pred jezo ali posmehom drugih otrok ali odraslih, ali pa s prikrivanjem pravih
čustev drugemu prikrijejo informacijo, ki bi ga morda prizadela (344).
Opredelitev prosocialnega in agresivnega vedenja se nanaša na pozitivne oz. negativne
posledice, ki ga ima takšno vedenje za druge ljudi. Kadar je namen posameznikovega
vedenja, da nekomu povzroči škodo, govorimo o agresivnem vedenju, medtem ko je namen
prosocialnega vedenja pomoč drugemu. Otroci se v obdobju zgodnjega otroštva na stisko
drugega pogosto odzovejo s prosocialnim vedenjem. Doslednost v otrokovem prosocialnem
vedenju je najverjetneje posledica povezanosti med vedenjem in otrokovimi osebnostnimi
lastnostmi, kot so plašnost, sociabilnost, asertivnost, dominantnost ter impulzivnost. Varno
navezani dojenčki in malčki se pri starosti petih let pogosteje vedejo prosocialno in izražajo
skrb za druge. Motivi za prosocialno vedenje postajajo v zgodnjem otroštvu vedno manj
usmerjeni na otroka samega, otrok pa postopno usvoji in ponotranji družbene norme in
vrednote, ki mu narekujejo, da je dober do soljudi in jim pomaga. Tudi vzgojitelj in
otrokovi vrstniki lahko predstavljajo model prosocialnega vedenja in ga na ta način
podkrepljujejo. Za agresivno vedenje je značilno, da posameznik namerava prizadeti
telesno ali psihično škodo, resnično ali simbolno, samemu sebi ali nekomu drugemu.
Agresivno vedenje ima lahko tudi pozitiven pomen, ki je povezan s samoohranitvijo in
samopotrjevanjem. Agresivno vedenje torej lahko predstavlja tudi dejaven pristop k okolju,
ki kaže, da se otrok zna postaviti zase, uveljaviti svojo voljo in razvijati samostojnost.
Glede na namen agresivnega vedenja ločimo instrumentalno agresivnost, katere namen je
pridobiti predmet, privilegij ali prostor, ter sovražno agresivnost, katere namen je
prizadejati škodo nekomu (345).

5. 1. 3 Socialni in moralni razvoj
Otroci od obdobja malčka vedno več časa preživijo z drugimi otroki in manj z odraslimi,
spreminja pa se tudi kakovost odnosov med vrstniki. Otroci v zgodnjem otroštvu razvijejo
nove oblike socialnih interakcij in socialnih kompetentnosti, in sicer gre predvsem za
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razvoj sposobnosti komuniciranja, recipročnosti, empatije, skupnega reševanja problemov.
Pozitivno socialno vedenje je bolj celovito, štiriletni otroci npr. pogosteje soglašajo z
drugimi otroki in kažejo naklonjenost do vrstnikov kot triletniki, prav tako z leti upada
delež agresivnega vedenja med prijateljskimi interakcijami. Starejši predšolski otroci se z
vrstniki več neposredno pogovarjajo kot mlajši in z rabo govora lažje dosegajo svoje
socialne cilje. Preseganje egocentrizma, ki se kaže v razvoju čustvene in socialne empatije,
razumevanju sebe in drugih, v razvoju teorije uma, je pogoj za razvoj socialnih interakcij
med vrstniki. Za otroke v zgodnjem otroštvu je značilno, da so praviloma že prešli stopnjo
egocentrizma in so na stopnji prave empatije, kar pomeni, da vse bolj prepoznavno
razumejo, da imajo drugi ljudje svoja čustva, potrebe, misli. Otroci do približno tretjega
leta starosti prijateljstvo pogosto vidijo kot nekaj trenutnega, kar je povezano s
potekajočimi dejavnostmi ali tistimi, ki še sledijo (npr.: »Če mi daš avto, se bova skupaj
igrala.«), starejši predšolski otroci in otroci v srednjem otroštvu pa prijateljstvo vedno bolj
vidijo kot dlje trajajoč odnos, ki vzdrži tudi posamezne medsebojne spore in konflikte, kot
proces, v katerem zasledujejo neke skupne cilje in v katerega je vpletena konkretna
recipročnost (npr.: »Jaz mu sedaj malo posodim punčko, potem mi jo bo on dal nazaj.«),
kasneje v obdobju srednjega otroštva pa vzajemno razumevanje, lojalnost, zaupanje, skupni
interesi. Med otroki prijatelji je več pozitivnega odzivanja (npr. nasmihanja, smeha,
pogovarjanja), konflikte rešujejo bolj pozitivno (npr. več reševanja problemov in pogajanj
kot rabe moči), so usmerjeni k dejavnostim (ko npr. skupaj, opravljajo določene naloge) in
vzpostavljajo kakovostne medsebojne odnose (npr. enakopravnost

v izmenjavi,

recipročnosti). Primerjalne študije tudi kažejo, da so otroci, ki imajo prijatelje, bolj socialno
kompetentni, so bolj sociabilni, sodelovalni, altruistični, bolj zaupajo vase in so manj
osamljeni kot otroci, ki nimajo prijateljev (363-368).

Moralni razvoj se v psihologiji opredeljuje kot proces, v katerem posameznik postopno
usvaja ali ponotranji družbeno sprejete standarde pravilnega vedenja, v skladu z njimi
ocenjuje pravilnost in nepravilnost ravnanja ljudi v (načeloma) socialnih situacijah in skuša
skladno s temi ocenami uravnavati svoje vedenje. Bistvo zgodnjega moralnega razvoja je v
tem, da otrok postopno spoznava, kaj socialna skupina, v kateri živi, pojmuje kot pravilno
in kaj kot napačno vedenje. Pri tem pa otrok nikoli slepo ne prevzema vedenjskih vzorcev,
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ki prevladujejo v njegovem okolju, temveč si jih skladno s svojimi spoznavnimi
sposobnostmi tudi razlaga. Otrok se moralnih pravil uči tako, da v socialnem okolju
pridobiva konkretne izkušnje o tem, kaj je prav (dobro) in kaj napačno (slabo). Splošni
pojmi o dobrem in slabem zanj nimajo nobenega pomena. Dobi ga šele takrat, ko vzpostavi
neposredno zvezo med pravilnim in napačnim in svojimi stvarnimi izkušnjami. Pri učenju
pravil moralnega vedenja ima veliko vlogo načrtno in sistematično usmerjanje otrokovega
vedenja (vzgojne tehnike), kar naj bi bila predvsem naloga staršev in vzgojiteljev. V
otrokovem ožjem socialnem okolju veljajo kot oblike pozitivnega podkrepljevanja pohvala,
nasmeh, objem, pozornost, darilo in podobno, kot oblike negativnega pa osamitev, telesna
kazen, odtegnitev pozornosti ali naklonjenosti. Vedenjske modele (vzore) naj bi otrok našel
tako v dejanskem vedenju ljudi v svojem okolju, kot tudi v govornih, likovnih, filmskih in
drugih opisih tega, kako mora in kako ne sme ravnati v določenih situacijah (369).

5. 2 KOMUNIKACIJA V DRUŽINI
Gordon meni, da živimo v času, ko so odnosi v družini in družinska vzgoja v krizi. Mnogi
starši doživljajo vzgojno nemoč. Čutijo se nedorasli problemom, ki jih imajo z otroki in so
izgubljeni, ker jim poznani in običajni vzgojni prijemi ne prinašajo želenega učinka. Drugi
starši problemov še nimajo, jih pa skrbi, kako jih bodo obvladovali, ko bo do njih prišlo.
Zato želijo spoznati še druge načine, ki bodo ustrezali današnjim otrokom. Avtor je
prepričan, da se mladi ne upirajo staršem, upirajo se samo njihovim razdiralnim vzgojnim
metodam. Napetosti in nesoglasja v družini so lahko izjema, ne pa pravilo, če se starši
naučijo obvladovati konflikte na ustrezen način. Starši lahko vzgojijo odgovorne,
disciplinirane in sodelujoče otroke, ne da bi se morali zatekati k ustrahovanju; otroke je
mogoče naučiti, da se ustrezno obnašajo iz prave obzirnosti do potreb staršev, ne pa iz
strahu pred kaznijo, ali zaradi nagrad, ki jih pričakujejo (Gordon 1987, 2).

5. 2. 1 Neizogibni konflikti med otroki in starši
Konflikti med potrebami staršev in med tem, kar hoče otrok, so neizogibni in sestavni del
vsakega družinskega življenja. Nastajajo ob majhnih in nepomembnih razlikah in tudi ob
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hudo nasprotujočih si stališčih oziroma razlikah v mišljenju. Gre za konflikte v odnosih
med otroki in starši. Vpletena sta oba partnerja. Konflikt je neke vrste test odnosov med
dvema človekoma. Pokaže, koliko so ti odnosi zdravi. Konflikt lahko odnose poglobi, dva
človeka se še bolj zbližata, lahko ju pa tudi razdvoji. Ob konfliktih se lahko poveča
enotnost, lahko pa se začno tudi hudi spopadi in globoko nesoglasje. Za odnos med starši in
otroki je pomembno, kako konflikte razrešijo. Starši pri tem uporabljajo različne metode.
Običajno gre za dve preprosti metodi, ki sta neučinkoviti in za sam odnos med starši in
otroki škodljivi, kot bomo videli v nadaljevanju. Gordon meni, da konflikt sam po sebi ni
nekaj slabega, je resničnost vsakega pravega odnosa. Če se konflikti v družini rešujejo
konstruktivno, je to za otroka zelo dobra in tudi nujno potrebna priprava za kasnejše
življenje. Odločilen dejavnik vsakega odnosa je, kako je mogoče konflikte obvladati, ne pa,
kako le-ti nastajajo. To je tudi bistveni dejavnik pri presoji, ali je neki odnos zdrav ali
nezdrav, obojestransko zadovoljujoč ali nezadovoljujoč, prijateljski ali sovražen, globok ali
površen, zaupen ali hladen (52).
Večina staršev, pravi Gordon, vidi celoten problem discipline pri vzgoji v tem, ali si kot
roditelj strog ali popustljiv, trd ali mehak, avtoritaren ali dopuščajoč. Zato gledajo na
vzgojo kot na spopad moči in volje. Konflikte med starši in otroki večina staršev rešuje v
svojo korist. Drugi starši, teh je nekoliko manj, raje popustijo otroku, ker se bojijo, da bi z
njim prišli v konflikt in, da bi ga frustrirali. V teh družinah zmagajo otroci. Osnovni
problem je v tem, da oboji vidijo samo ti dve možnosti reševanja konfliktov (53). Pa si
poglejmo najprej, zakaj je neučinkovita prva metoda, ko zmagajo starši. Starši in otroci
pridejo v neko konfliktno situacijo. Starši odločijo, kako je mogoče stvar rešiti. Po tem, ko
so izbrali rešitev, jo povedo otrokom in pričakujejo, da jo bodo otroci sprejeli. Če rešitev
otrokom ne ugaja, se starši lahko najprej zatečejo k prigovarjanju. S tem želijo otroka
pridobiti. Če tudi to ne pomaga, navadno izrabijo moč in avtoriteto, ter tako dosežejo, kar
hočejo. Čeprav so pri tej metodi starši zmagovalci, svojo zmago drago plačujejo. Otrok je
za rešitev, ki mu jo je nekdo vsilil, zelo malo motiviran. Nesodelujoč otrok je tisti, ki mu je
bila preprosto odvzeta možnost, da bi lahko sodeloval. Naslednji negativni rezultat te
metode je, da otrok nima priložnosti razviti samodiscipline, kontroliranega in odgovornega
vedenja. Otrok bo sicer zahtevo izpolnil, vendar ne sam od sebe, temveč iz strahu pred
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kaznijo. Čuti se torej prisiljenega, da mora nekaj storiti po volji staršev. Na splošno so
otroci jezni na svoje starše, ki jih prisiljujejo, da morajo storiti to in ono. Otroci to
prisiljevanje občutijo kot nepravično. Namesto ljubezni in naklonjenosti se med starše in
otroke naselita gnev in sovraštvo. Naslednja cena, ki jo starši plačujejo za ravnanje po taki
metodi pa je ta, da morajo porabiti veliko časa, da svojo odločitev izpeljejo. Morajo tudi
stalno kontrolirati, ali je otrok nekaj naredil ali ne. Morajo ga opominjati, priganjati in
podobno (54). Starševska moč pri otroku povzroča odpor, trmo, negativizem, jezo,
sovražnost, agresijo, vračanje, laganje, prekrivanje občutkov, obtoževanje drugih,
obrekovanje, goljufanje, gospodovanje, težave pri sprejemanju poraza, sklepanje zarot proti
staršem, neposlušnost, ubogljivost, podredljivost, prilizovanje, prilagajanje, pomanjkanje
ustvarjalne moči, iskanje potrdila, strah, fantaziranje, umik. Druga metoda je metoda, ko
zmagujejo otroci. To je metoda, kjer starši otrokom popuščajo zaradi ljubega miru. Ti otroci
se naučijo, da z izpadi obvladajo svoje starše. Če starše zmerjajo, jih ponižujejo, jim
vzbujajo občutke krivde, se jim starši podredijo. Taki otroci so pogosto divji, neobvladani,
nevodljivi, impulzivni. Naučili so se, da so njihove potrebe važnejše kot potrebe drugih.
Manjka jim notranja kontrola lastnega vedenja. So zelo egoistični, zahtevni, ne spoštujejo
lastnine in občutkov drugih (56).
Pa poglejmo tretjo metodo razreševanja konfliktov, ki je metoda brez poraženca. Starši in
otroci so v neki konfliktni situaciji. Otroku starši ponudijo, da skupaj poiščejo rešitev. Obe
strani lahko predlagata rešitve, ki jih nato vsi skupaj kritično presojajo in skupaj odločijo,
katero bodo izbrali. Ko se odločijo za določeno rešitev, ni medsebojnih obtoževanj, kajti
obe strani sta predlagano rešitev sprejeli. Za to, da bi otrok privolil na sodelovanje, ni treba
uporabljati moči, saj bo tudi on sodeloval pri odločanju. Konflikt se reši v obojestransko
zadovoljstvo, poleg tega se reši zelo hitro. Zakaj je tretja metoda učinkovita? Otroci so
motivirani, da naredijo to, za kar so se dogovorili. To pa zato, ker so pri odločitvi sami
sodelovali. Tu je tudi več možnosti, da se najde zelo dobra rešitev. Prek nje se pride do bolj
ustvarjalnih, učinkovitejših, bolj kakovostnih rešitev, ki bodo zadovoljevale potrebe staršev
in otrok. Ta metoda razvija otrokovo mišljenje. Za otroke predstavlja vzpodbudo, da
ustvarjalno razmišljajo. Je intelektualna vaja v navajanju argumentov, tako za starše kot
otroke. Omogoča manj sovražnosti in več naklonjenosti. Rešen konflikt otroke in starše
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zbližuje. Ker je otrok motiviran, ta metoda potrebuje tudi manj podkrepitev. Priganjanje
tako rekoč ni nujno. Pri tej metodi ni treba uporabljati moči, z njo ugotovimo resnične
probleme, saj gre za proces razreševanja konfliktov. Staršem in otrokom omogoči, da se
zavedo, kje je problem (65-69).
Metoda brez poraženca ima šest stopenj. 1. stopnja: kako prepoznati konflikt in ga
opredeliti (čisto jasno izraziti željo, da iščemo rešitev, ki bo za obe strani sprejemljiva, ob
kateri bomo lahko vsi živeli; povedati je treba, katere naše potrebe niso zadovoljene in kaj
nas vznemirja); 2. stopnja: zbiranje možnih rešitev (starši lahko predlagajo: »Kaj lahko
storiva? Premislimo, katere možnosti imamo na voljo.«); 3. stopnja: kritična presoja
možnih rešitev (»Dobro, poglejmo, katera rešitev je najboljša, oziroma nam vsem ustreza«;
starši nujno ob tem izrazijo svoje občutje, npr.: »To mi ni všeč.«); 4. stopnja: odločanje za
najbolj sprejemljivo rešitev (»Pripravljena sem to sprejeti, ste tudi vi pripravljeni
poskusiti?«); 5. stopnja: iskanje načinov, kako rešitev izpeljati (»Kaj potrebujemo, da lahko
to izpeljemo in kdaj začnemo.«); 6. stopnja: pregled in presoja uspešnosti (zgodi se, da je
treba prejšnjo odločitev prilagoditi, ker se pokaže, da taka, kot je, ni možna ali pa je za
koga nepravična) (77-79).
Pri tretji metodi je nujno aktivno poslušanje in sporočanja v prvi osebi. Aktivno poslušanje
je potrebno, da starši lahko razumejo potrebe in občutke otrok. Z aktivnim poslušanjem
lahko otroku starši pomagajo, da se odpre in da pove svoje resnične občutke in svoje
resnične potrebe. Če starši to razumejo, potem lahko napravijo naslednji korak in najdejo
pot za zadovoljitev potreb. Z aktivnim poslušanjem starši ublažijo močna čustva, ki lahko
nastopijo pri razreševanju problemov, jih umirijo in tako pridejo do učinkovitih rešitev.
Sporočila v prvi osebi pa so odločilna, ker tako otroci spoznajo, kaj starši občutijo in vidijo
ter da imajo starši potrebe (79).

5. 2. 2 Kako otroka motivirati za sodelovanje
Faber in Mazlish opozarjata na metode, ki jih odrasli najpogosteje uporabljajo, kadar želijo,
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da bi otroci sodelovali: krivda in obtožbe (»Vrata so spet polna tvojih umazanih prstnih
odtisov. A moraš zmeraj vse posvinjati?«), zmerljivke (»Pod ničlo je, ti pa si oblečeš tole
tanko bundico. A si čisto prismuknjen?«), grožnje (»Še enkrat se dotakneš luči pa ti bo ena
priletela.«), ukazi (»Pomagaj mi nesti vrečke! Pohiti!«), predavanja in moraliziranja
(»Misliš, da je bilo lepo od tebe, da si mi takole iztrgal knjigo iz rok? Vsi se trudimo, da bi
ravnali z drugimi tako, kot želimo, da drugi ravnajo z nami.«), opozorila (»Pazi, opekel se
boš!«), mučeniške izjave (»Boš že videla, ko boš imela svoje otroke. Potem boš videla, kaj
se pravi živciranje.«), primerjave (»Ne moreš biti kakor tvoj brat? On vedno konča svoje
delo, še preden je treba.«), sarkazem (»Odlična kombinacija – pike in karo! Danes boš
dobila številne komplimente.«), prerokbe (»Kar bodi še naprej sebičen. Boš že videl, nihče
se ne bo hotel igrati s teboj. Nobenih prijateljev ne boš imel.«) (Faber in Mazlish 1996, 5659).
Kako deluje metoda, s katero naj starši spodbujajo otroka, da bi sodeloval, ki jo predlagata
Faber in Mazlish: opišimo, kaj vidimo, ali opišemo problem (»Na postelji leži mokra
brisača.«), ponudimo informacijo (»Brisača moči mojo posteljo.«), povejmo z eno besedo
(»Brisača!«), opišimo kaj čutimo (»Ne spim rada na mokri postelji!«), napišemo sporočilo
(nad obešalnik: Prosim, obesi me, da se bom posušila. Hvala! Tvoja brisača) (78). Sedaj, ko
je otrok že starejši so pričakovanja staršev seveda večja, vendar je nujno ob tem, da so
starši še vedno pristni in da se zavedajo, da samo zato, ker prvič določen način vzgoje ni
uspel, ne pomeni, da se morajo vrniti k starim metodam. Saj je na voljo več metod, ki jih
lahko uporabijo v kombinacijah, in če je treba, jakost tudi stopnjujejo (81). Najboljša točka
pri opisnem jeziku je, da se z njegovo uporabo znebimo obtožb ter iskanja krivca. Vsi se
osredotočijo le na tisto, kar je treba storiti. Opisni govor je najbolj učinkovit, kadar otrok
čuti, da je njegova pomoč v resnici potrebna. Z metodo »ponudimo informacijo«, otroku
pravzaprav starši dajejo darilo, ki ga bo lahko večno uporabljal. Do konca življenja bo
potreboval znanje, da se mleko skisa, če ni v hladilniku in da piškoti niso več sveži, če
škatla ni zaprta. Otrok ponujeno informacijo sprejme kot znak, da mu starši zaupajo.
Seveda pa starši ne smejo otroku dajati informacij, ki jih že ima, saj si bo mislil, da ga
imajo za bebca ali pa da so sarkastični. Vrednost enobesedne izjave je v dejstvu, da z njo
starši otroku dajo namesto zatirajočega ukaza, možnost, da ravna po svoji pobudi in svoji
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lastni pameti. Hkrati prihrani čas, sapo in dolgočasne razlage. Večina otrok rada dobiva
sporočila – tako tisti, ki znajo brati, kot tisti, ki ne znajo. Najmlajši so ponavadi navdušeni,
če od staršev dobijo tiskano sporočilo. To jih spodbudi, da sami napišejo ali narišejo
sporočilo v odgovor (82-87).
Zakonca Sears pri vprašanju, kako pripraviti otroke, da bi sodelovali, poudarjata pomen
omejitev in pravil. Menita, da otroci potrebujejo omejitve. Brez njih otroci ne morejo dobro
uspevati, hkrati pa se tudi starši ne morejo imeti dobro, če jih ne postavijo. Otrok se mora
naučiti družinskih pravil in jih upoštevati. Dom je otrokova prva družba. Od tega, kako se
bo naučil živeti v tem majcenem socialnem svetu, bo odvisno, kakšne odnose bo imel
pozneje. Če imajo otroci doma meje, jim te pomagajo usmerjati njihovo socialno in
ustvarjalno energijo v nekaj pozitivnega (Sears in Sears 2004, 58). Omejitve in pravila
starši dosežejo z opominjanjem, nadaljujeta zakonca Sears. Kombinacija tega, da starši
spomnijo otroka, in tega, da se otrok spomni sam, je vzgojno načelo. Majhni otroci
ponavadi živijo v sedanjosti. Le redko razmišljajo o lekcijah iz preteklosti, pa tudi za
prihodnost jim ni veliko mar. Otroci so pač takšni. Odrasli, največkrat starši, jih morajo
pogosto opominjati, da se prevečkrat ne bi izgovarjali, da »so pozabili« Toda, naj se ta
izgovor odraslim zdi še tako neprepričljiv, otroci zares pozabljajo in jih je treba opominjati,
naj se primerno vedejo. Opominjanja osvežijo rešetasti spomin otroka, ki je z nečim
zaposlen. To so lahko subtilna sporočila, na primer pogled, ki otroku, ki je tik pred tem, da
začne nagajati, pove: »To znaš bolje izpeljati.« ali pa kratki stavki, ki spodbujajo otrokov
spomin: »Hmmm, le kam sodi tale igrača?« Opominjanja so spodbude za lepše vedenje in
se obnesejo bolj kot neposredni ukazi. Ko otroka odrasli opomni, dobi iztočnico in se sam
odloči, kako se bo vedel. Če z neodobravanjem pogleda umazan krožnik, ki ga je otrok
pustil na mizi, mu sporoča, da od njega pričakuje, da ga bo odnesel v korito. Včasih si je
bolje pomagati s sporočilom na papirju, še posebej pri otroku, ki besedno opominjanje
razume kot nadlegovanje. To, da se otrok sam spomni, kaj mora narediti, je »nadgraditev«
igre opominjanja. Če starš otroku desetkrat pove, da ne sme s triciklom na cesto ali da se
mora na križišču ustaviti in pogledati levo in desno, pa vidi, da bo na to spet pozabil, mora
reči samo: »Spomni se.« Tako otroka spodbudi, da si v glavi »prevrti« njegovo navodilo.
Že te dve besedici otroka spodbudita k samodisciplini, od samodiscipliniranja do
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notranjega nadzora, pa je samo še korak. Zaradi tega vzgojnega načela ni treba sitnariti in
pridigati otroku. Nenehno opozarjanje na to, kaj je naredil narobe, otroka utruja in zato te
besede velikokrat namerno presliši (60).
Usmerjati pomeni otroku dati sporočilo, ki njegovo vedenje usmerja oziroma preusmerja. Z
njim se je treba že prej pogovoriti o tem, kako se bo vedel na obisku pri stari teti Karolini.
Mama naj mu pove, kaj lahko pričakuje in kaj bo počel, ko bo tam. Naj mu pomaga izbrati
nekaj knjig ali igrač, da jih bo vzel s sabo in se z njimi zamotil, ko se bodo odrasli
pogovarjali. Ko so na obisku, ga je treba spomniti, kako se je treba vesti. Če postane
nekoliko preveč razposajen, lahko stopi k njemu, ga pomiri in se z njim nekaj minut mirno
igra. Ko poskuša usmerjati otrokovo vedenje, ga mora usposobiti za lepo vedenje, tako da
mu da informacije in orodja, ki jih potrebuje za to (61). Starši, ki otroke dobro
disciplinirajo, jim dajo s tem vedeti, kakšno vedenje pričakujejo od njih, in jim pomagajo
vesti se v skladu s temi pričakovanji. Zakonca Sears menita, da lahko starši pričakujejo
zaželeno vedenje ne kot izbiro, ampak preprosto zato, »ker se doma pač tako vedemo«
Poleg tega menita, da imajo otroci, ki vedo, kakšno vedenje pričakujejo od njih njihovi
starši, na voljo smernice. Niso tako zbegani in zmedeni. Ni treba, da se navodila otrokom
vedno zdijo smiselna. Včasih je treba posredovati samo sporočilo: »Zato ker jaz hočem, da
to narediš.« Samo tisti, ki se vede kot odrasel in ima stvari pod nadzorom, otrokom
omogoči, da so otroci (65). Pričakovanega vedenja pa starši nikakor ne smejo dosegati z
grajo otrok in s tem, da jih nevljudno popravljajo, npr.: »Da mi to igračo takoj vrneš bratu!«
ali »Si že kdaj slišal za oliko, mladi mož?« Včasih si je dobro pomagati s strogim »resno
mislim«, ni pa to vedno najboljša rešitev. Včasih se bolj obnese nežnejši in bolj vljuden
stavek, ki se začne na primer takole: »Bilo bi zelo prijazno od tebe, če bi ...«, »Naslednjič
bi bilo bolje, če bi lahko ...«, »Želiva, da bi naslednjič rekel ...«, »Misliš, da je kakšen boljši
način, kako bi lahko tole obvladal?« Otroka je treba opominjati, ne grajati. Odrasli mora
opominjati z občutkom, kajti otrok bo le tako upošteval nasvet:. »Takole govorimo in tako
se vedemo pri nas doma,« oziroma »Tole pričakujeva.« Drug učinkovit izraz je: »V naši
družini ...« Otroku bo lepo vedenje bolj samoumevno, če mu bodo starši pojasnili, zakaj se
mora lepo vesti. Otroka lahko opozorijo na to, da se tudi on dobro počuti, če so drugi do
njega prijazni in vljudni (274).
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5. 2. 3 S poslušanjem starši otroku sporočajo svoje ne/sprejemanje
Potrebe otroka so v obdobju zgodnjega otroštva iz dneva v dan večje in posledično tudi
potrebe staršev. To je čas, kot pravita zakonca Sears, ko se povezanost med starši in
otrokom okrepi s tem, da starši pazljivo poslušajo, ko se bo otrok čudil stvarem v zunanjem
svetu in ljudem v njem, ki jih ne razume. Otrok pride na svet kot idealist, zato je
pomembno, da starši upoštevajo otrokova čustva in ga spodbujajo. V tem obdobju otroci
tudi že iščejo smisel življenja. Kaj je pomembno? Komu naj zaupam? Katere vzore naj
posnemam? Predšolski otrok začenja to obdobje z dragoceno sposobnostjo: sposobnostjo za
vživljanje v drugega. Sposobnost za izražanje naklonjenosti pa je temelj razvijajočega se
moralnega čuta. To je čas, ko morajo starši veliko bolj poslušati, kar jim otrok želi povedati,
kot pa mu dajati nasvete, kajti najpomembnejša dejavnost pri komuniciranju je poslušanje.
Ko odrasli in otrok poskušata komunicirati, se morata oba učiti drug od drugega. Starši
morajo poslušati vsaj toliko kot poučevati. S tem, kako poslušajo otroka, mu sporočajo,
kako želijo, da poslušajo njega in druge (193). Otrokom je treba povedati in pokazati, da so
pomembni. Morda je za odraslega to očitno, vendar pa otroci velikokrat ne vedo, kako
pomembni so zanj. Prijazna sporočila povečujejo otrokovo samozaupanje: »Danes si
ničesar ne želim bolj, kot biti s tabo.«, »Tako ponosna sem, da si moja hči.«, »Tako vesel
sem, da si moja hči.«, »Tako vesel sem, da si se nama rodila. Tako lepo je biti s teboj.«
(246). Otrok se bo počutil zelo pomembnega, če ga bodo starši kdaj prosili za mnenje in ga
ob tem, ko ga pove, pozorno poslušali. Ko ima otrok vso pozornost in zazna, da starša res
zanima, kaj bi rad povedal, se počuti upoštevanega. Če dajo starši otroku vedeti, da cenijo
njegovo stališče, ne samo da s tem krepijo občutek o njegovi lastni vrednosti, ampak mu
tudi omogočijo komuniciranje. Na obziren in spoštljiv način mu omogočajo, da uri
izražanje sebe. Nekaj primerov, s katerimi lahko starši omogočijo izražanje mnenja: »Kaj
misliš, katera obleka mami najbolj pristaja?«, »Kateri film bi bil po tvojem mnenju naši
družini najbolj všeč?«, »Kaj bi kupili tvojemu bratu za rojstni dan?« Če odrasli pozorno
preuči otrokovo mnenje, ga nato vpraša tudi, zakaj tako misli in mu da vedeti, da se zna
zaradi razlogov, ki jih je navedel, zdaj bolje odločiti, ga nagradi za tehtno razmišljanje in
mu pokaže, da spoštujete njegovo mnenje. Posledica tega bo, da si bo bolje zaupal (247).
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Ko se otrok znajde pred oviro ali pomembno odločitvijo, je primeren čas, da ga starši
naučijo tega formalnega postopka reševanja problemov. Čeprav se zdi, da bi bilo veliko
lažje in hitreje otroku samo ponuditi rešitev za njegove težave, pa ga s tem, da ga starši
pritegnejo k iskanju rešitve, učijo pomembnih spretnosti, ki jih bo potreboval v življenju.
Kaj je treba storiti? Zakonca Sears predlagata, da se mama ali oče z otrokom usedeta na
mirno mesto, kjer ju ne bo mogel nihče motiti. Priskrbita naj si list papirja, pisalo, prigrizke
in nekaj pijače. Na začetku je treba natančno opisati problem, po možnosti čim manj
čustveno obarvano. Z otrokom naj se gresta »nevihto možganov« in naštejeta toliko rešitev,
kolikor se jih le spomnita. Vse zapišeta – sprejemljive, pa tudi tiste, ki niso tako
sprejemljive. Potem pretreseta možnosti in se pogovorita o možnih posledicah vsake.
Skupaj se odločita za najboljši načrt. Odrasli mora poskrbeti, da bo vse potekalo po načrtu,
ki sta si ga zamislila. Ko otroci nabirajo življenjske izkušnje, bodo imeli o tem, kaj vidijo in
slišijo, veliko vprašanj. Če starši otroka spodbujajo, naj ta vprašanja postavlja na glas,
potem pa si zanje vzamejo čas in nanje odgovorijo, otrok dobi potrebne podatke za
sprejemanje prihodnjih odločitev. Vprašanja otrok so pogosto videti neumna ali
nepomembna, vendar pa otroku, ki se trudi postaviti na pravo mesto še en kupček
sestavljanke, vsako nekaj pomeni. Če mama ali oče reče: »Dobro vprašanje!« otrok kar
zažari, tako spozna, da so njegove misli dragocene in da je na pravi poti, ker stvari temeljito
premisli. Zaradi odkritih, svoji starosti primernih odgovorov, otrok dobi podatke, ki ji lahko
doda svoji osebni bazi podatkov (166).
Otroka morajo starši naučiti, da imajo odločitve posledice. Izkušnja je najboljši učitelj. Če
otrok ne pazi, pade, če pusti kolo ob cesti, mu ga ukradejo. Otroci se več naučijo zaradi
svojih napak kot pa zaradi svarilnega pridiganja. Če jim starši dovolijo delati napake pri
majhnih stvareh, se lahko naučijo dragocenih lekcij, ki jih bodo usposobile za pametno
odločanje o pomembnejših stvareh. Številni starši hočejo tako močno zaščiti otroka pred
slabimi odločitvami, da sprejmejo vse odločitve namesto njega. Otrok tako nikoli ne dobi
priložnosti za urjenje svoje sposobnosti za odločanje. Po drugi strani ima otrok, ki mu starši
prezgodaj omogočijo preveč neodvisnosti, občutek, da ni nikomur mar. Včasih je
najpametnejša rešitev ta, da odrasli pove svoje mnenje in da nekaj nasvetov, potem pa se
umakne in pusti, da logične posledice takšne ali drugačne odločitve pokažejo otroku, ali se
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je odločil prav (167). Kako lahko starši izkoristijo priložnost za učenje? Ne smejo grajati.
Upreti se morajo skušnjavi, da bi rekli: »Saj sem ti rekla« ali »Ko bi me le poslušal«, ker
mu bodo dali s tem vedeti, da so pametni in modri, on pa ne, se bo pred njimi zaprl. Ko se
starši z otrokom pogovarjajo, naj bodo naklonjeni in mu z občutkom povedo (ali prosijo,
naj sam pove), kaj bi lahko naredil drugače. Na primer, otroku mama reče, naj ne teka po
spolzkem, mokrem pločniku. Ker se za njeno opozorilo ne zmeni, pade ter si potolče
zadnjico in rani svoj ego. Otroka naj prime za roko in mu nežno reče: »Dajva še enkrat!« ali
»Ponoviva tole!« Potem gresta nazaj in potem naprej in okoli luže. Otroku tako omogoči,
da primerja svojo odločitev in posledice te odločitve z možnostjo, ki mu jo je priporočila
starejša in bolj modra oseba. Spoznal bo, pri kateri odločitvi bolj obvaruje svoje telo in svoj
ego. Včasih pa je bolje pustiti, da posledice »spregovorijo« namesto odraslega: otrok polije
svojo pijačo in pijače ni več. Večina otrok se nauči iz takih posledic veliko, ne da bi jim
bilo treba kaj reči. Če otrokom starši dovolijo doživeti tako dobre kot slabe posledice svojih
dejanj, jih spodbujajo, naj prevzamejo odgovornost za svoje vedenje (169).
Tudi Gordon poudarja poslušanje otrok, zato predlaga metode pasivnega in aktivnega
poslušanja ter metodo odpiranje vrat. Ker so te metode bile predstavljene že v prejšnjem
poglavju, v obdobju malčka, si jih bomo sedaj ponovno približali s primeri, kjer gre za
interakcijo med starši in otrokom v obdobju zgodnjega otroštva. Pasivno poslušanje –
molčanje – je mogoče uporabiti za to, da drugemu izrazimo svojo naklonjenost. Primer
razgovora med mamo in sinom. Otrok: »Danes me je vrtcu vzgojiteljica kregala.« Mama:
»Ja?« Otrok: »Ja, vzgojiteljica je rekla, da ne morem biti niti minutke pri miru.« Mama:
»Aha?« Otrok: »Ampak jaz res težko sedim pri miru, ko imamo bralne urice. Takrat
moramo sedeti v krogu, mirno sedeti in se pogovarjati o knjigi. Ne smemo nič tekati in se
igrati.« Mama: »Aha, aha« Otrok: »Jaz bi se hotel igrati z Janom, namesto, da se
pogovarjam o knjigah.« Mama: (molči) »…« Otrok: »Ampak saj vem, da ne smem, ker
sem potem kregan.« Mama: (vzdihne) »Ahh« Otrok: »Morda je bolje, da se navadim na to,
da moram kdaj tudi sedeti pri miru in poslušati. Včasih se pogovarjamo tudi o knjigah, ki so
zanimive. Zanimive knjige so mi všeč in o njih tudi sam rad kaj povem.« Ta razgovor jasno
ponazarja vrednost poslušanja. Materino pasivno poslušanje je omogočilo otroku, da je
predelal dogodek, ko je bil kregan. Omogočilo mu je tudi, da je spoznal, zakaj je bil kregan
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in končno je prišel do spoznanja in zaključka, kako se mora v tej konkretni situaciji
obnašati. V kratkem času, ko se je počutil sprejetega, je otrok rasel. Smel je dati duška
svojim občutkom, zato je lahko sam prišel do rešitve problema. Ta razvoj, to rast je
omogočilo mamino molčanje. Starši zamudijo veliko takšnih priložnosti, je mnenja
Gordon, ko s svojimi pripombami in s svojim vmešavanjem tak proces zmotijo: »Že spet si
bil kregan.«, »Vzgojiteljica ti hoče samo dobro.«, »Kaj res ne znaš sedeti niti minutko pri
miru.«, »Bolje je, da se privadiš že sedaj sedeti pri miru, ko si z eno nogo že v šoli.«
(Gordon 1987, 16-17).
Metoda odpiranje vrat spodbuja otroka k temu, da pove še več in ustvarja možnost za
pogovarjanje. Pa poglejmo primer, ko petletna hčerka shranjuje embalažo v svojem malem
šotorčku, ki ga ima v sobi. Mama ob tem seveda ni prav zadovoljna, saj vidi embalažo kot
navlako in si želi, da bi jo hčerka pospravila in odnesla v smeti. Vendar namesto, da se na
hčerko ujezi, ker se embalaže noče znebiti in namesto, da jo na koncu sama odnese v smeti,
zaradi česar bi hčerka seveda bila vsa iz sebe, mama začne pogovor. Mama: »Videti je, da
je embalaža, ki jo shranjuješ v šotoru, zate zelo pomembna.« Otrok: »Da, zelo mi je
pomembna, nočem, da jo vržeš stran.« Mama: »Zanimivo.« Otrok: »Še veliko jo moram
zbrati. Do sedaj imam le nekaj škatel od testenin, pa nekaj od mleka in še nekaj drugih.«
Mama: »Aha.« Otrok: »Za zdaj še ne vem kaj bom naredila iz vse te embalaže.« Mama:
»Dobro, poslušam.« Otrok: »Ampak, sigurno mi bo enkrat prišla prav, ko si bom želela
ustvarjati in takrat bom pogledala v svoj šotor in iz zbrane embalaže naredila nekaj.
Mogoče pa bom naredila grad za svoje barbike. Ali pa mogoče ladjo, avto ali letalo. Ali pa,
nama bo prišla prav, ko bomo delali voščilnice za novo leto.« S takim odpiranjem vrat je
mama hčerko sprejela kot osebnost in ji omogočila, da izrazi svoje želje in občutja. Poleg
tega, je preko razgovora hčerka razmislila o možnostih, kaj vse lahko naredi iz embalaže in
odprla možnost skupnega sodelovanja pri ustvarjanju novoletnih voščilnic, kjer bosta obe
lahko uživali ob skupnem prostem času.
Zadnja metoda je aktivno poslušanje. Kadarkoli se otrok želi pogovarjati s starši, je to zato,
ker ima neko potrebo. V njem se nekaj dogaja. Lahko gre za občutje nelagodnosti.
Ravnotežje v otroku se poruši in organizem teži k ponovni vzpostavitvi ravnotežja, zato želi
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otrok govoriti (24). Pri uporabi aktivnega poslušanja je potrebna določena naravnanost.
Najprej morajo starši želeti, da bi slišali, kar jim hoče otrok povedati. To pomeni biti
pripravljen si vzeti čas za poslušanje. Če ga nimajo, naj to tudi povedo. Tisti trenutek
morajo biti starši resnično pripravljeni otroku pomagati, sicer naj počakajo na trenutek, ko
bodo. Starši morajo biti resnično sposobni sprejeti otrokova občutja, ne glede na to, kakšna
so. Imeti morajo globoko zaupanje v otrokove sposobnosti, s katerimi zmore obvladati
svoja občutja in reševati svoje probleme. Tako zaupanje si pridobijo, če otroka opazujejo
pri reševanju problemov. Zavedati se morajo, da so občutki prehodni. Poleg tega se občutki
tudi menjajo. Sposobni morajo biti, da gledajo svojega otroka kot nekoga, ki je ločen od
njih (27).
Povratna informacija pri aktivnem poslušanju ni nič drugega, kakor kontrola, s katero
poslušalec preverja svoje lastno poslušanje, in ob tem daje otroku zagotovilo, da ga je
razumel. Kadar človek uporablja metodo aktivnega poslušanja, se nekaj dogaja tudi z njim.
Poslušalec, ki hoče pravilno razumeti, kako razmišlja in občuti drugi, ki se zato za kratek
čas postavlja v njegovo kožo, da vidi svet z njegovimi očmi, se izpostavi nevarnosti, da
sam spremeni poglede in svoja stališča. Drugače povedano: ljudje se spreminjamo ob
tistem, kar resnično razumemo. Odpreti se za izkustvo drugega pa povzroči potrebo po
ponovnem pretresanju svojih lastnih izkustev (27). Pa poglejmo preprost primer aktivnega
poslušanja med mamo in otrokom. Otrok: »Mama, ali bo večerja kmalu gotova?« Če bo
mama prav razvozlala otrokovo sporočilo, bo razumela, da je otrok lačen. Če pa se bo
zgodilo, da bo mama napačno razbrala otrokovo sporočilo, bo na primer mislila, da bi otrok
rad sedaj jedel, da bo imel po večerji še dovolj časa za igranje in ne bi šel takoj v posteljo.
V tem primeru bo komunikacija prekinjena. Ravno tu pa je težava: niti otrok, niti mama ne
vesta, da je sporočilo napačno razumljeno, kajti nobeden od njiju nima vpogleda v to, kaj se
dogaja v drugem. Vzemimo sedaj na primer, da hoče mama preveriti, ali je razumela prav
otrokovo sporočilo. Reče mu: »Ti bi se po večerji najbrž še rad igral, preden greš v
posteljo?« V tem primeru bo otrok pojasnil, kaj želi: »Ne mami, res sem lačen in rad bi
jedel.« Mama: »A tako, lačen si. Kaj pa, če bi pojedel en jogurt in malo kruha, saj bo
večerja šele čez eno uro, ko pride domov oči.« Otrok: »Prav, bom pojedel jogurt s
kruhom.« Mama je aktivno poslušala, ko je otroku povedala, kaj in kako je razumela
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njegovo sporočilo (22).
»Terapevtska komunikacija«, pravi Gordon, je tista komunikacija, ki posreduje določena
sporočila tako, da pravilno vpliva na človeka. Omogoča, da se človek počuti bolje, da je
bolj pogumen pri govorjenju, bolj sposoben izražati svoje občutke, sposoben sam sebe
pozitivno ocenjevati, zmanjšuje strah in anksioznost. Vsak drug način razgovora je
uničujoč. Sporočila pri tem razgovoru povzročajo v človeku občutek krivde, zmanjšuje
izražanje pristnih občutkov, povečuje občutke manjvrednosti in onemogoča razvoj ter
tvorne spremembe (15). Starši morajo govoriti z otroki, njihovi otroci potrebujejo pogovor,
ker jim ohranja živ in globok odnos s starši. Pogovarjanje je važno, pomembno pa je tudi,
da starši vedo, kako naj se z otroki pogovarjajo. V tem je namreč ključ za njihovo
uspešnost. Če starši odreagirajo z ukazovanjem, odločanjem, grožnjam, moraliziranjem,
pridiganjem, nasveti, reševanjem, poučevanjem, sodbami, kritiziranjem, obtoževanjem,
zmerjanjem,

sramotenjem,

zasmehovanjem,

razlaganjem,

ocenjevanjem,

tolažbo,

spraševanjem, zasliševanjem, odvračanjem pozornosti, spadajo med tipične starše (17-20).
Kakšen je učinek teh tipičnih reakcij staršev? Če reče odrasli petletnemu otroku, ki je
pravkar potožil, da se z njim noben noče igrati: »Poskusi se do njega lepše obnašati, pa se
bo morda spet igral s tabo.«, bo otrok to razumel kot negativno sporočilo: »Tebi sploh ni
prav, da jaz tako občutim, zato hočeš, da se spremenim.«, »Ne zaupaš mi, da bi sam razrešil
ta problem.«, »Misliš, da sem za to kriv jaz.«, »Misliš, da sem manj pameten kot ti.«,
»Misliš, da sem naredil nekaj napačnega ali grdega.« Kadarkoli starši otroku nekaj rečejo,
se to pogosto nanaša nanj. Zato je vsako tako sporočilo nekaj, kar vpliva na njegovo
osebnost in kar vpliva tudi na odnose med njim in starši. Vsako tako sporočilo otroku pove,
kaj si starši o njem mislijo. Tako si otrok ustvarja podobo o tem, kako gledajo nanj kot
osebnost (20).
Če starši želijo, da bi njihov otrok rad govoril z njimi, morajo v prvi vrsti znati poslušati,
saj mu na tak način omogočajo svobodo pri izražanju svojih občutkov, želja in potreb,
hkrati pa spodbujajo otrokovo samostojnost, pravita Faber in Mazlish. Tudi njune metode
so bile že prej opisane, zato si poglejmo samo primere, ki so prilagojeni otroku v obdobju
zgodnjega otroštva. Otrok naj ima vedno možnost izbire (»Katere hlače bi rajši, sive ali
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rdeče?«), otrokov trud je treba ceniti (namesto: »Branje sploh ni težko. Čakaj, ti bom
pomagal!« raje: »Branje ni preprosto. Včasih je prav težko zloge povezovati v besedo.«), ne
sprašujmo preveč (namesto: »Kako je bilo danes v vrtcu? Kaj ste počeli? Ste bili kaj
zunaj?« raje: »Lepo, da si že doma.«), ne hitimo z odgovori (namesto: »Zakaj pride stara
mama vsako nedeljo?« »Zato, ker te ima rada in ker živi blizu nas in...« raje: »Sprašuješ se
zakaj. Res, le zakaj pride stara mama vsako nedeljo?«), otroka spodbujamo, da uporabi še
druge vire (»Vsi moji prijatelji žvečijo žvečilni gumi. Mi ga boš kupila?« »Vprašajva
zobozdravnico, kaj ona meni o tem.«), ne vzemimo upanja (namesto: »Ko bom velika, si
želim postati glasbenica.« »S tvojim posluhom za glasbo ne bi ravno računal na to.« raje:
»Hm, kariera na glasbenem področju te mika.«) Vsakič, kadar starši prisluhnejo otrokovim
čustvom, ali z njimi delijo svoja čustva, ali jih povabijo, da z njimi iščejo rešitev problema,
spodbujajo njegovo samozaupanje (Faber in Mazlish 1996, 135-143).

5. 2. 4 Kaznovanje in pohvale
Socializacija je proces, v katerem otroci razvijejo navade, spretnosti, vrednote in nagibe, s
katerimi postanejo odgovorni, ustvarjalni člani družbe. Usklajenost s pričakovanji staršev je
prvi korak k usklajenosti z družbenimi merili. Socializacija je odvisna od ponotranjenja teh
meril. Otroci, ki so uspešno socializirani, ne ubogajo pravil in ukazov, da bi bili nagrajeni
ali bi se izognili kazni, temveč ker so prevzeli družbena merila (Papalia idr. 2003, 195).
Predšolski otroci so sposobni navodila in vrednote svojih staršev ponotranjiti. Vse kar so
starši počeli in govorili, odkar se je otrok naučil hoditi, se zdaj začenja kazati. Otroci, ki so
povezani s starši, začenjajo to obdobje otroštva s ponotranjenimi pravili vedenja, takšnimi,
ki pri otroku povzročijo zdrav občutek krivde, če jih prekrši. Počutijo se dobro, če se
vedejo prav, in slabo, če naredijo kaj narobe. Starši, ki so bili občutljivi za čustva otroka, so
mu pokazali, kako je treba poslušati notranji glas, ki zna presoditi, kaj je prav in kaj ne. Pri
otroku, ki ni povezan s starši, pa ni tako, ker manj zaupa, manj je občutljiv in manj mu je
mar za druge. Takšen otrok nima notranjega usmerjevalnega mehanizma, nobene notranje
norme, na podlagi katere bi vedel, kako naj se vede ali kaj naj pričakuje od ljudi okoli sebe.
Njegove vrednote se spreminjajo v skladu z njegovimi impulzi (Sears in Sears 2004, 3133).
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Starši se pogosto bojijo, da si bodo otroci dovolili vedno več, če jih ne bodo kaznovali ob
nesprejemljivem vedenju. Včasih preprosto ne vedo, kaj narediti drugega ob trenutnem
navalu jeze. Sprašujejo se tudi, kako bo otrok vedel, da je to, kar je naredil, narobe in tega
ne bo nikoli več storil, če ga ne kaznujejo. Nekateri pa so celo prepričani, da je kazen
edino, kar otrok razume. Čeprav se starši zavedajo, tudi iz lastnih izkušenj, ko so bili še
sami otroci, da kaznovanje vodi k občutkom sovraštva, maščevalnosti, odpora, krivde,
nevrednosti in samopomilovanja, se oprijemajo kaznovanja kot poslednjega načina
obvladovanja otrok, preden bi izgubili vso moč, ki jo imajo. Torej, kaj narediti namesto
tega? Že omenjeni način, katerega predlagata Faber in Mazlish je način, ki ne vključuje
kaznovanja. Namesto kaznovanja: izrazimo svoja čustva – brez žaljivih besed (»Besen sem,
da je moja žaga ostala zunaj na dežju in je zdaj vsa zarjavela.«), povejmo, kaj pričakujemo
(»Če si izposodiš moje orodje, pričakujem, da ga boš tudi vrnil.«), pokažemo otroku, kako
lahko svojo napako popravi (»Tale žaga zdajle potrebuje malo smirkovega papirja in veliko
potrpljenja..«). Takšna spodbuda pri večini otrok zadostuje, da v prihodnje ravnajo bolj
odgovorno, sta mnenja Faber in Mazlish. Če pa si otrok še kar naprej izposoja in pozablja,
mu naj starši ponudijo izbiro (»Sam se odloči: če si izposodiš moje orodje, ga boš vrnil, ali
pa boš izgubil pravico do njegove uporabe.«) In če to ne zaleže, ukrepajo (»Oče, zaboj z
orodjem je zaklenjen.« »Tako je. Želim najti svoje orodje tam, kjer sem ga pustil.«) Temu
naj sledi iskanje rešitev (»Kaj lahko napraviva, da boš ti lahko uporabljal moje orodje, jaz
pa bom vedel, kje ga najdem, ko ga bom potreboval?«) (Faber in Mazlish 1996, 110). Za
iskanje rešitev, Faber in Mazlish predlagata naslednje korake: pogovorimo se z otrokom o
njegovih čustvih in potrebah; govorimo o svojih čustvih in potrebah; skupaj premišljujemo
o rešitvi, ki bo sprejemljiva za oba; zapišimo si vse ideje, ne da bi ocenjeval; odločimo se,
kateri predlogi so nam všeč in kateri ne ter katere nameravamo uveljaviti (103). Ko starši z
otrokom iščejo rešitve, morajo biti ob tem, kot le mogoče, dojemljivi in razumevajoči.
Skušajo naj odkriti informacije in čustva, ki jih morda še niso slišali. Izogibajo naj se
sodbam, vrednotenju in lekcijam. Upoštevajo naj vse nove ideje, pa če so še tako nore.
Nikakor staršev ne sme preganjati čas (120).
Če mora biti otrok odgovoren za svoja dejanja, se nauči več kot samo to, da imajo njegova
dejanja posledice zanj in za druge. Nauči se tudi, da so ljudje odvisni drug od drugega,
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trdita zakonca Sears. Starši se ne smejo zadovoljiti z neodgovornimi izgovori, kot so:
»Pozabil sem,« »Nisem mislil,« »Nisem vedel, kaj si mislila,« »Ne morem,« »Nisem dobro
slišal,« in sploh z vsem, kar se začne z besedico »ampak« Otroci bodo vedeli, da izgovori
niso sprejemljivi, po tem, kako se bodo starši odzvali nanje. Ko starši popravljajo otrokovo
slabo vedenje, si morajo prizadevati, da se bo otrok zavedel, kaj je naredil narobe in kaj
mora storiti, da bo to popravil. Povedati mu morajo, da vedo, da se je sposoben vesti lepše
– potem pa mu pomagajo, da napake ne bo ponovil (Sears in Sears 2004, 207-209).
Zakonca Sears pravita, da opravičila, kot so: »Oprosti!«, »Jaz sem kriv!«, »Žal mi je!«,
otroku pomagajo sprejeti odgovornost in omogočajo, da napako popravi. Predlagata tudi,
da kadar kaj »zamočijo« starši naj to priznajo: »Oprosti, ker sem vpil nate. Tega izbruha si
res nisi zaslužil. Imel sem naporen dan, vendar se zato še ne bi smel znesti nad tabo.« Če
otroci velikokrat slišijo iskrena opravičila od avtoritet, ki jim zaupajo, in od pomembnih
oseb, se naučijo, kako se je treba opravičiti (276). Se pa dogaja tudi, kot pravita Faber in
Mazlish, da nekateri otroci uporabljajo »žal mi je« zgolj kot način, s katerim se da pomiriti
jezne starše. Hitro se opravičijo in prav tako hitro slabo obnašanje ponovijo. Za te otroke je
pomembno, da spoznajo, da mora biti njihovo kesanje, če jim je resnično žal, prevedeno v
dejanja. »Ponovnem prestopniku« lahko starši povejo kateregakoli od naslednjih stavkov:
»Žal pomeni drugačno obnašanje.«, »Žal pomeni spremembo.«, »Veseli me, da slišim tvoje
obžalovanje. To je prvi korak. Drugi korak pa je, da se vprašaš, kaj lahko glede tega storiš.«
(Faber in Mazlish 1996, 115).

Faber in Mazlish na tem mestu izpostavita misel Nathaniel Brandena (Psihologija
samospoštovanja): »Nobeno mnenje ni za človeka pomembnejše, noben dejavnik bolj
odločilen v njegovem psihološkem razvoju in motivaciji – kot vrednost, ki jo pripisuje sam
sebi. Narava njegovega samovrednotenja ima globoke posledice na človekove miselne
procese, čustva, želje, vrednote in cilje. Je najbolj pomemben ključ do njegovega
obnašanja.« Če je otrokovo samospoštovanje tako pomembno, je vprašanje, kaj lahko starši
naredijo, da ga povečajo. Faber in Mazlish sta mnenja, da zagotovo lahko vsa načela in
metode, o katerih razpravljata, otroku pomagajo, da se vidi kot človek, poln vrednot.
Vsakič, ko starši pokažejo spoštovanje do otrokovih čustev, vsakič, ko mu dajo možnost, da
izbira, ali mu omogočijo, da reši problem, zraste njegova samozavest in samospoštovanje.
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Kako pa še lahko pomagajo starši otrokom zgraditi pozitivno in realistično podobo o sebi?
Zagotovo je pohvala še en del odgovora. Toda pohvala je lahko kočljiva zadeva. Včasih
lahko pohvala z najboljšimi nameni prinese nepričakovane reakcije. Če preizkus naredimo
na sebi, ugotovimo, da pohvale lahko poleg dobrih občutkov izzovejo tudi drugačne
reakcije: zaradi pohvale lahko podvomimo v tistega, ki nas hvali (»Če si misli, da sem
dobra kuharica, potem laže ali pa nima pojma, kaj je dobra hrana.«); pohvala lahko vodi v
takojšnje zanikanje (»Vedno tako lepo oblečena... Moral bi me videti pred eno uro!«);
pohvala lahko ogroža (»A kakšna bom na naslednjem sestanku?«); pohvale lahko prisilijo,
da se osredotočimo na svoje slabosti (»Blazno pameten? A se hecaš? Še vedno ne znam
sešteti celega stolpca številk.«); pohvala lahko ustvari bojazen in pokvari dejavnost
(»Nikoli več se mi ne bo posrečilo takole udariti žoge. Zdaj sem pa res živčen«); pohvalo
lahko doživimo tudi kot manipulacijo (»Le kaj bi tale rad od mene?«) (Faber in Mazlish
1996, 167).
Pa poglejmo že omenjeno metodo, kjer namesto ocenjevanja uporabimo opisovanje:
opišemo, kaj vidimo (»Vidim čista tla, pospravljeno posteljo in knjige lepo poravnane na
polici.«); opišemo, kaj čutimo (»Človek z veseljem vstopi v to sobo.«); z besedo
povzamemo bistvo otrokovega pohvale vrednega obnašanja (»Razdelila si svinčnike,
voščenke in peresa ter jih dala v različne škatle. Temu se reče smisel za organizacijo.«) Na
tak način se otroci začnejo svojih lastnih sposobnosti bolj zavedati in jih boj ceniti. Tako
preprost proces ima lahko zelo velik učinek. Otrok spozna, da lahko iz zmešnjave v sobi
naredi lično, urejeno bivališče. To pa gre v njegovo čustveno banko in nihče mu je ne more
odvzeti. Lahko mu odvzamemo »priden fantek«, če mu naslednji dan rečemo »poreden
fantek« A nikoli mu ne moremo vzeti tistega trenutka, ko je razveselil mamo z vztrajanjem
pri nekem delu, čeprav je bil zelo utrujen, pravita Faber in Mazlish. Ti trenutki, v katerih se
je potrdilo tisto, kar je v njem najboljše, postanejo življenjski preskusni kamni, h katerim se
otrok lahko zateče v trenutkih dvoma ali malodušja. V preteklosti je naredil nekaj, na kar je
bil ponosen. V sebi ima moč, da to znova stori (176-177).

Zakonca Sears namesto pohval izpostavita vrednost spodbud. Spodbujati pomeni vliti
otroku zaupanje, ki ga potrebuje, da razvije vse svoje zmožnosti. Pomeni vliti mu pogum,
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da poskusi in verjame: »Temu sem kos!« Spodbujanje je veliko več kot hvala, pravita. S
pohvalami otroku odrasli samo izreče priznanje, da je nekaj naredil: »Lepo si pospravil
sobo!«, spodbujanje pa otroku pomaga vztrajati pri določeni stvari. Pomaga mu v procesu
učenja in poskušanja. Otroci se razcvetijo, če jih starši spodbujajo in jim sporočajo, da so
lahko vse, kar hočejo biti. Tako laže prepoznajo svoj napredek in zmožnost. Če starši
spodbujajo otroke, jim omogočajo, da si lahko dajejo pozitivne informacije. Odnos, ki bi ga
lahko povzeli z besedami »Mislim, da to zmorem«, otroke spodbuja, da verjamejo vase in
vztrajno poskušajo, dokler ne dosežejo svojih ciljev (Sears in Sears 2004, 259). Otroka
starši lahko spodbujajo z besedami, ki izražajo trdno vero v njegove sposobnosti. Na
primer: »To zmoreš!«, »Dobro ti je šlo!«, »Jaaa!«, »Tako se to dela!«, »Ja, seveda
zmoreš!«, »Vau!«, »Super ideja!«, »Saj sem vedel, da zmoreš!«, »Neverjetno!«, »Vidiš, da
obvladaš!«, »Le tako naprej!«, »Še malo, pa ti bo uspelo!«, »Saj skoraj že znaš!«, »Uspelo
ti je!« (261).

5. 2. 5 Osvobajanje od igranja vlog in karakterizacija otrok
Karakteriziranju otroka se je treba izogniti za vsako ceno. Mnenje staršev vpliva ne le na
otrokova čustva o samem sebi, ampak tudi na njegovo obnašanje. Da bi se otroci osvobodili
igranja določene vloge predlagata Faber in Mazlish naslednje metode: poiščemo
priložnosti, da otroka prikažemo v drugačni luči (uničevalec: »To igračo imaš od svojega
tretjega leta in še vedno je kot nova.«), postavimo otroka v situacijo, v kateri bo spoznal, da
je drugačen (nespreten: »Sara, vzemi izvijač in privij ročaje na predalih.«), naj otrok sliši
kako pozitivno pripombo o sebi (scrkljanček: »Čisto pri miru je držal roko, čeprav ga je
injekcija bolela.«), sami pokažimo obnašanje, ki ga od otroka pričakujemo (nerednež: »O,
joj, kar groza me je nereda v garaži. Že vem, namesto vsega naenkrat se bom lotil vsakega
kota posebej.«), bodimo zakladnica otrokovih dosežkov (nespretna: »Spominjam se, kako
si nekoč..«), kadar se otrok obnaša po stari navadi, izrazimo svoja čustva in/ali svoja
pričakovanja (nergač: »Tak ton mi ni všeč. Me lahko vprašaš na drug način?«) (Faber in
Mazlish 1996, 205). Tudi zakonca Sears opozarjata na posledice karakterizacije otrok.
Otroci so občutljivi na oznake, pravita. Takoj, ko starši dajo otroku negativno oznako, se bo
začel vesti v skladu z njo. Če mu rečejo, da je cmera, je velika verjetnost, da bodo slišali, da
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še več joka, ne manj. Poleg tega zato ne bo znal prepoznati pravih potreb, ki se skrivajo za
jokom. Če bodo starši dali otroku bolj pozitivno oznako (tudi kadar sploh ni razpoložen), to
lahko spremeni njihov pogled nanj in konec koncev tudi njegov pogled nase (Sears in Sears
2004, 54).
Starši morajo otroke naučiti, da človeška bitja niso nezmotljiva in da vsi ljudje delajo
napake – navsezadnje nam napake omogočajo, da rastemo in se učimo. In če so starši
nezmotljivi, so lahko nezmotljivi tudi otroci. Zato je pomembno, da starši otrokom ne
pošiljajo sporočil o nepopolnosti vsakič, ko ga polomijo. Če se starši zalotijo pri dajanju
negativnih pripomb, kot je: »Zakaj ne moreš bolj paziti?« ali »Saj sem ti rekla, da ne delaš
tega!«, se morajo zavedati, da s tem otroku sporočajo, da so napake slabe, da bi moral biti
pametnejši in da se ne bi smel nikoli zmotiti. Če pa nasprotno otroka spodbujajo, naj
napako popravi, poišče rešitev in gre naprej, mu pošljejo bolj konstruktivno sporočilo,
takšno, ki vliva upanje. Otroku z besedami in dejanji na tak način sporočajo, da je normalen
in da se lahko iz napak nauči dragocenih lekcij, ki mu bodo koristile v prihodnosti (170).
Kot je potrebno, da starši osvobodijo otroke igranja vlog, se tudi oni sami ne smejo
postavljati v določene vloge: v vlogo dobrega starša, slabega starša, starša, ki vse dovoli,
avtoritativnega starša. Potrebno je, da starši začnejo premišljevati o sebi kot o človeku z
veliko možnostmi za rast in spremembo. Življenje ali delo z otroki je zahtevno in
izčrpavajoče. Od staršev zahteva srce, inteligenco in vzdržljivost. Kadar ne morejo izpolniti
svojih pričakovanj – in vedno jih ne bodo – naj bodo dobri do sebe, kot so dobri do svojih
otrok. Če si otroci zaslužijo tisoč priložnosti in potem še eno, morajo tudi sebi dati tisoč
priložnosti in potem še dve (Faber in Mazlish 1996, 216).

5. 2. 6 Tudi starši so samo ljudje
Ta strašna odgovornost je za starše posebno breme. Verjamejo, da morajo biti v svojih
čustvih vedno dosledni, da morajo svoje otroke neprestano ljubiti, da jih morajo
brezpogojno sprejemati in biti strpni. Da morajo svoja lastna osebna nagnjenja puščati ob
strani in se žrtvovati za otroke. Da morajo biti do otrok vseskozi pravični in da ne smejo
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delati napak, ki so jih ob njih delali njihovi starši. Gordon pravi, da je prva velika napaka,
ki jo lahko človek napravi na začetku svojega starševstva, da pozabi na svojo človeškost.
Kadar si starši dovolijo biti ljudje, pravi ljudje, otroci priznavajo to kvaliteto prave
človeškosti. Izražajo jo pogosto takole: »Moj oče je pravi tovariš.«, »Moja mati je
simpatičen človek.« V dobi odraščanja otroci rečejo: »Moji starši so mi bolj prijatelji kot
starši. So super ljudje. Imajo napake kot vsi drugi, a imam jih rad take, kot so.« Za starše je
bistveno, da se naučijo spoznavati, kaj v resnici občutijo (Gordon 1987, 6).
Starši so pri vzgoji otrok lahko (in tudi so) nedosledni. Kako bi bilo tudi mogoče drugače,
saj se njihovi občutki menjajo iz dneva v dan, od otroka do otroka in od situacije do
situacije. Če želijo biti starši vseskozi dosledni, potem niso pristni. Tradicionalno mnenje,
da morajo biti starši vseskozi dosledni, ne upošteva dejstva, da so situacije različne, da se
otroci razlikujejo med seboj in da sta oče in mati človeka, ki se med seboj razlikujeta.
Načelo popolne doslednosti škoduje staršem, saj jih sili v vlogo, ki nasprotuje njihovemu
občutenju. Druga pomembna predpostavka Gordona je, da se staršem ni potrebno
postavljati naproti otroku. Oče in mati nista dolžna proti otroku igrati zavezništva. Tako
ravnanje vedno nujno pripelje do tega, da je eden od staršev nepristen. Kako napačno
sprejemanje vpliva na otroka? Otroci zelo občutljivo reagirajo na občutja in stališča svojih
staršev. Sposobni so dojeti njihova resnična občutja in dobro čutijo tudi vsa nebesedna
sporočila. Če je kdo od staršev razdražen, jezen, se to pozna v njegovem vedenju – bodisi v
izrazu obraza, bodisi v tonu glasu, v določenih kretnjah in podobno. Že zelo majhni otroci
se naučijo razločevati, da je lahko to, kar mati občuti, nekaj drugega kot to, kar dela. Če
recimo mati reče otroku, da zvečer lahko ostane zunaj, otrok občuti, da sicer lahko ostane,
vendar v tem primeru ne bo ljubljen in sprejet. Taka razdvojenost, v kateri se znajde otrok,
je lahko zelo neugodna za njegovo duševno zdravje. Za vsakega človeka je namreč
neprijetno, če ne ve, kako naj bi se obnašal, ker dobiva mešana sporočila. Če otrok take
situacije doživlja pogosto, se lahko začne čutiti neljubljenega. Velikokrat preizkuša svoje
starše in svoja občutja. Počuti se nesigurnega, kar je zanj veliko breme. Če je neki otrok
pogosto deležen dvojnih sporočil, bo začel dvomiti o pristnosti in odkritosti svojih staršev.
Naučil se bo, da mati govori eno, čuti pa drugo. Takim staršem otrok sčasoma ne bo zaupal
več. Od tu izhajajo občutki, o katerih govorijo otroci: »Moja mati je vedno tako ljubezniva

124

in razumevajoča, vendar pa vem, da ji tak človek kot sem jaz, ni všeč. Raje ima mojega
brata, ki ji je bolj podoben.« Kadar starši želijo s svojim vedenjem prikriti svoje občutke,
lahko s tem povzročijo pri otrocih mnogo psihične škode. Razumeti morajo, da je mnogo
bolje, če s svojim vedenjem pokažejo, kar občutijo. Prav je, da priznajo, da nečesa ne
morejo sprejeti. Najbolje je, da starši priznajo sami sebi in tudi otroku, da ga ne morejo
sprejemati, če počne to ali ono stvar. Na ta način bo otrok starše doživljal kot odprte in
odkrite, ker bodo pristni (9).

5. 3 KOMUNIKACIJA V VRTCU
5. 3. 1 Pripovedovanje in branje spodbuja govorni razvoj otroka
Pripovedovanje je zelo prefinjena oblika komunikacije in ni le golo posredovanje zgodbe.
Najbolj živo je takrat, ko pripovedovalec svojo zgodbo res namenja tistim, ki jih ima okoli
sebe, ko se jih zaveda in se je na njihovo sprejemanje sposoben spontano odzivati. S
pripovedovanjem vzgojitelj krepi otrokovo sposobnost poslušanja in koncentracije, širi
njegov domišljijski svet in s tem ustvarja temelje za večjo samostojnost in ustvarjalnost v
mišljenju. Krepijo se sposobnost dojemanja jezikovnega sporočila, otrokov besedni zaklad
in njegova sposobnost jezikovnega izražanja. S kvalitetno izbranimi pripovedmi, vzgojitelj
v otroku vzpostavlja preizkušen sistem moralnih vrednot in mu ustvari sposobnost lastnega
presojanja situacij, vpliva na oblikovanje njegovega elementarnega estetskega okusa in še
kaj. V obdobju zgodnjega otroštva so v otrokovo pripovedovanje zgodbe že vključeni
problem, cilj in rešitev. Pogosto so prisotne zelo čustvene teme, še posebej takšne z
negativnimi čustvi, pomembne so misli in čustva junakov. Zgodbe, ki jih pripovedujejo
starejši predšolski otroci, so vse bolj zapletene in otroci pri opisovanju posameznih junakov
uporabljajo celo različno intonacijo in barvo govora. Pri zgodbi torej otrok že uporablja
pravo strukturo zgodbe, ki ima uvod, jedro in zaključek oz. razplet, v njej razčlenjuje
različne dejavnosti ali dogodke, zgodba ima svoj pomen kot celota in ne le posamezni
stavki (Kelenc 2006, 17).
Otrok pri približno štirih letih razvije shemo za konvencionalno pripovedovanje zgodbe. To
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pomeni, da zmore posredovati neke svoje predstave, sklepe, logične povezave tako, da jih
poslušalec razume, kot zaključeno celoto. Proces, ki otroku omogoča pripovedovanje
kakovostne zgodbe, se imenuje dekontekstualizacija. Za mlajše otroke, tj. za otroke stare do
treh let, je pripovedovanje bolj opisovanje predmetov, oseb, nizanje dogodkov, ne gre še za
»prave zgodbe« (Ajdišek 2010, 21). Osnova za dokaj zahtevno pripovedovanje je
neposredna raba govora v različnih govornih situacijah. Rezultati raziskav kažejo, da se
razlike med otroki, ki so bili v prvih letih deležni malega števila spodbud oz. le-te niso bile
dovolj kakovostne (odrasli so jim zelo redko brali, niso imeli otroških knjig, odrasli se niso
odzivali na njihove govorne vzorce in jih niso spodbujali k pripovedovanju), in otroki, ki
so imeli dovolj spodbud, z leti večajo. Za otroke so spodbudne predvsem tiste ilustracije, na
katerih se dogaja kaj nevsakdanjega, nepričakovanega, ilustracije, ki so čustveno močno
nabite, ki prikazujejo nekaj več kot le potek te ali one dejavnosti. Ob takih ilustracijah
otroci povedo bolj strukturirano zgodbo (Kelenc 2006, 18).
Branje kakovostne otroške literature (pravljic, zgodb, ugank in pesmi) pozitivno vpliva na
govorni razvoj otrok, in sicer tako na govorno sporazumevanje kot tudi govorno izražanje.
V zvezi s spodbujanjem govornega razvoja ob slikanicah in otroških knjigah je treba
posebej poudariti dejstvo, da strukturna raven zgodbe, ki jo otrok pove, ni nekaj stalnega.
Nasprotno, je v veliki meri povezana z različnimi podporami otrokovemu mišljenju in
pripovedovanju, ki mu jih ponudi odrasli. Raba govora je vezana na posameznega otroka,
vendar ima v razvoju govora pomembno vlogo tudi socialna skupina njegovih vrstnikov.
Otrok se uči posredovati drugemu otroku to, kar je doživel ob poslušanju pravljice ali
zgodbe, ga prepričati »v svoj prav«, se pogovoriti o tem, kaj njemu pomeni določeni junak
zgodbe. Z vrstniki se dogovarja, kako bi vsebino zgodbe prenesli v domišljijsko igro, v
kateri se morajo pripovedi posameznih junakov dopolnjevati. Vse to so pomembne funkcije
govora, ki se v predšolskem obdobju kar najtesneje povezuje z igro, tudi z igro ob knjigi.
Če želimo, da bi branje pri otroku pomenilo pozitivno spodbudo za govorni, miselni,
čustveni in socialni razvoj, je zelo pomembno, kaj in kako mu vzgojitelji ali starejši vrstniki
berejo slikanice in/ali druge otroške knjige. Merilo za izbor otroške knjige mora biti
kakovost besedila in ilustracij oziroma fotografij (18).
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5. 3. 2 Ustvarjanje pogojev za prostovoljno vstopanje otroka v komunikacijski
proces
Raziskave, ki so jih opravile strokovnjakinje na slovenskem ozemlju, so pokazale, da je v
veliki meri v nekaterih primerih še vedno preveč prisoten govor vzgojiteljev, namesto
otrok. Potrebno je osveščanje o pomembnosti razvoja govora pri otrocih, saj bodo le tako
boljši rezultati. Dandanes se stremi k pomembni individualizaciji, kar pomeni, da se je
treba posvetiti slehernemu otroku in iz njega izhajati. Prav k temu se lahko stremi tudi na
govornem področju. Naj otrok sam pokaže interes, naj sam vstopi v komunikacijski proces
in s tem si bo širil obzorja (Zafran 2010, 22).

Vzgoja v vrtcu v veliki meri poteka z rabo govora, ko vzgojitelj opisuje, pojasnjuje in
spodbuja otrokovo razumevanje dejavnosti, ki potekajo v skupini. Otroci tako razvijajo
svojo govorno kompetentnost s poslušanjem, spraševanjem, oblikovanjem domnev in
trditev ter ob interpretiranju odgovorov, ki jih dobijo od vzgojitelja. A. Browne meni, da je
uspešnost vzgojitelja pri spodbujanju govornega razvoja otrok odvisna od njegovega:
-

razumevanja vrednosti pogovora v skupini (vzgojitelj skupaj z otroki razpravlja o
določenih vsebinah in problemih, hkrati pa otrokom dovoljuje, da pojasnijo svoja
mnenja in širijo svoje znanje);

-

odnosa do govornega izražanja (če vzgojitelj kaže zanimanje za to, kar so otroci
povedali, se otroci veliko bolj sproščeno govorno izražajo);

-

organizacije časa, namenjenega pogovoru (otroci potrebujejo priložnosti za
preizkušanje različnih načinov govora v različnih situacijah, z različnimi
sogovorniki – s tem pa širijo tudi svoj besednjak in usvajajo slovnico);

-

lastnega govornega izražanja (vzgojitelj predstavlja pomembno odraslo osebo v
otrokovem življenju, zato s svojim načinom govora vpliva na govor otrok);

-

poznavanja strategij in dejavnosti, ki spodbujajo poslušanje in govorno izražanje
otrok (govorni razvoj spodbuja z načrtovanjem in vključevanjem situacij, ki
otrokom omogočajo rabo govora in poslušanje vrstnikov) (Browne 1996, 133).
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5. 3. 3 Aktivnosti, prek katerih otrok spoznava osnovna čustva
Otroci po večini kažejo veliko željo po pridobivanju znanja in se z veseljem učijo,
vzgojitelji pa so tisti, ki si želijo zagotavljati kakovostne vzgojne programe, ki bi otroke
navduševali za ustvarjanje in odkrivanje. Kljub temu pa najboljši vzgojni programi niso
tisti, ki naučijo otroke štetja in abecede, temveč tisti, ki ne dosežejo le otrokovega razuma,
ampak tudi srce (Durjava in Bregar Klančar 2004, 21).
Vsak otrok bi se moral počutiti kot del skupine, sklepati prijateljstva in sodelovati z
ostalimi otroki. Interakcijske igre, poleg zadovoljevanja otrokove potrebe po igri, aktivirajo
tudi čustveno komponento. Govorimo o dveh pomembnih ciljih interakcijskih iger:
pridobivanju samozavesti otroka in ustvarjanju učinkovitih odnosov. Vzgojitelji spremljajo
otroke na samem začetku čudovitega vseživljenjskega oblikovanja človekovega duha.
Dejstvo je, da se bo delo vzgojitelja poznalo še dolgo potem, ko bo otrok zapustil vrtec.
Vzgojitelj ima v očeh otroka skoraj čarobno moč, ki pa prinaša s seboj tudi odgovornost za
zaupane mu otroke. Vzgojitelj je otroku spremljevalec in zagovornik na poti učenja. Šele
takrat je vzgojitelj resnični učitelj, ne le varuh. Dober vzgojitelj naredi več kot le to, da
»polni glave otrok« z različnimi znanji. Ta znanja so sicer pomembna, toda dober vzgojitelj
naredi še več: vpliva na življenje otrok. Da pa bi vplivali na otrokovo življenje, je treba seči
tako do otrokovega razuma kot do srca. Ustvariti moramo varno okolje, kjer otroci lahko
raziskujejo svet okoli sebe, se zavedajo čustev in odkrivajo medsebojne odnose (21).
Za pomoč otrokom pri razumevanju sebe in drugih, vzgojitelji uporabljajo spontane
priložnosti iz vsakodnevnega življenja, tiste doživljajske, kot npr. ptico, ki hrani mladiče,
dve armadi mravelj v boju, otroka s pobitim kolenom ipd. Otroka med prosto in spontano
igro spodbujajo k raziskovanju odnosa »daj-dam« med človekom in naravo. V takem
»socialnem laboratoriju« se otroci učijo o posledicah sočutja, krutosti, sodelovanja in
tekmovanja. Opaženo v naravi lahko vzgojitelj prenese na medčloveške odnose. »Ali je
volk vedno hudoben?«, »Se do vseh obnašamo enako?« Otroci se zgledujejo po vzgojitelju
in so dobri opazovalci. Tudi neformalna komunikacija vzgojitelja z drugimi strokovnimi
delavci je pomembna. Nesmiselno je pred otroki promovirati prosocialno vedenje, če niti
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sami ne gojijo spoštljivega odnosa do svojih sodelavcev. V nadaljevanju sledi nekaj
aktivnosti, s katerimi lahko vzgojitelj otrokom pomaga pri spoznavanju osnovnih čustev,
kot so veselje, žalost, jeza in strah, pa tudi takrat, ko otroke spodbuja k sočutnemu ravnanju
do tistih, ki se soočajo s težkimi trenutki. Gre za razvijanje spoštovanja, dobrohotnosti,
velikodušnosti in pomoči. Najbolje je, če vzgojitelj pripravi delo v krogu; lahko si pripravi
za to posebej namenjen prostor v igralnici, ni pa nujno. Aktivnosti lahko potekajo v
igralnici ali zunaj nje. Dejavnosti lahko razdelimo na štiri bistvena področja: prijateljstvo,
sočutje, sodelovanje in prijaznost. Vsako poglavje raziskuje tri ali več veščin: prijateljstvo
(povezanost, pogovarjanje, pripadanje, prijateljstvo); sočutje (prepoznavanje čustev,
reševanje problemov, izražanje); sodelovanje (sodelovanje, upoštevanje drugih, pogajanje);
prijaznost (skrbeti za ljudi/predmete, nežnost, pomoč, velikodušnost, varovanje,
spoštovanje) (22).

5. 3. 3. 1 Prijateljstvo


povezovanje: otrok prepoznava druge, ki obiskujejo njegovo skupino v vrtcu (npr.:
»Ana in Kaja hodita v isto skupino.«);



pogovarjanje: otrok spodbuja in zadrži pozornost drugih na socialno primerne načine;
sodeluje v pozitivnih interakcijah z vrstniki (npr.: Otrok potreplja drugega po ramenu in
ga nekaj vpraša, ko se ta obrne: »Hej Jan, ali nam posodiš voščenke?«);



pripadanje: otrok identificira odnose znotraj primarne družinske skupine; razume, zakaj
je družina pomembna; razširi občutek pripadnosti tudi na druge skupine; ustvari si
skupinsko identiteto, ki zajema vsakogar v skupini; uporablja izraz »mi« in »naše« v
odnosu do celotne skupine; vodi in sledi ostale v skupini; prepozna, kadar kdo v skupini
manjka (npr.: »Mojemu očku je ime Janez, moji mamici Katja in sestrici Sara. Mi smo
družina«, »Družine so pomembne, ker mamice in očiji hranijo svoje otroke.«, »Hodim
v vrtec Živ-Žav, moja skupina so Medvedki, moja vzgojiteljica pa je Mateja.«, »Mateja,
danes pa ni Žiga v vrtcu!«);



prijateljstvo: otrok spoznava in je prepoznan od drugih na bolj oseben način (npr.
»Marko ima zelo rad čokoladno torto.«) (22).
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5. 3. 3. 2 Sočutje


prepoznavanje čustev: otrok pozna vidne in slušne znake za prepoznavanje veselja,
strahu, žalosti in jeze (npr. štiriletnik pokaže na otroka, ki joče, in reče svoji mami, da je
fantek žalosten);



reševanje problemov: otrok opiše veselje, žalost, strah in jezo; prepozna okoliščine, ki
vplivajo na čustva, posledice čustvenega vedenja in učinkovite načine za izražanje
lastnih čustev; otrok odgovori na čustva drugih (npr.: petletnik opiše čustvo žalosti kot:
»če tvoj srček joka«; štiriletnik reče: »Kadar sem žalosten, včasih jokam.«; šestletnik
komentira: »Nič ne pomaga, če nekoga udariš, ker te bo mogoče udaril nazaj.«);



izražanje: otrok najde prave besede za opisovanje svojih lastnih čustvenih izkušenj;
čustveno se odzove na izgubo, nevarnost in frustracijo; odgovori na svoje čustvo z
učinkovito, sočutno akcijo (npr.: triletnik teče k mami in reče, da jo je prestrašil;
štiriletnik joče, ko umre njegov kanarček.) (22).

5. 3. 3. 3 Sodelovanje


sodelovanje: otrok razume pomen besede sodelovanje; skupaj z drugimi rešuje problem,
da bi dosegli skupni cilj; razume, da so akcije med seboj povezane in obojestransko
koristne (npr.: »Poglej, midve z Nino pa sodelujeva.«; trije otroci pospravijo tam, kjer
so se predhodno igrali);



upoštevanje drugih: otrok prilagodi svoje vedenje drugi osebi; kaže, da se zaveda želje
druge osebe (npr.: Otrok se premakne ob polni mizi, da naredi prostor še za nekoga.
Upočasni tempo, da ga lahko dohiti prijatelj.);



pogajanje: otrok izraža predloge za preprečevanje ali razreševanje konfliktov; opisuje
posledice vedenja drugih; opisuje okoliščine, ki so pripeljale do konflikta (npr.: »Vsi se
hočemo igrati z balonom, zato se izmenjujemo.«; »Miha, če boš tako grob, boš koga
udaril!«; »Udaril jo je, ker mu je vzela tovornjak.«) (23).
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5. 3. 3. 4 Prijaznost


skrb za druge: otrok razume osnovne potrebe rastlin, živali in ljudi; pozna osnove skrbi
za živali, rastline in ljudi; razume, kaj pomeni dobro počutje, slabo počutje, bolečina;
ve, kakšne so stopnje okrevanja po nesreči; pozna preproste veščine za olajšanje tegob
in vzpostavljanje zdravja (npr. »Rože rabijo vodo za svojo rast.«; otrok samostojno vsak
dan nahrani svojo domačo žival. »Slabo mi je in boli me trebušček.«; »Kadar zbolim,
me mamica neguje in skrbi zame.«; »Kadar si bolan, moraš ostati v postelji in jesti
juhico, da ozdraviš.«; otrok prinese bolnemu bratcu piškote in sok);



nežnost: otrok pozna škodljive posledice nepazljivega ali agresivnega vedenja do
narave, rastlin, živali in ljudi; je pozoren do teh stvari (npr.: otrok nežno prime hrčka, da
ga ne prestraši; otrok v vrtcu nežno objame in tolaži prijatelja, ki se je udaril);



pomoč: otrok je zmožen prepoznati, kako nekdo rešuje problem; pomaga drugemu, da
bo ta dosegel, kar si želi (npr.: »Če Jaka ne doseže police, mu lahko pomagam, ker sem
večji od njega.«; »Ali sem lahko danes dežurni?«; »Hvala, da si mi pomagal.«);



radodarnost: otrok razlikuje med mojim, tvojim in našim; je zadovoljen, kadar nekaj
ima; skrbi za svoje stvari; žrtvuje kaj in da komu, ki potrebuje (npr.: »Pusti, ta tovornjak
sem prinesel od doma.«; otrok ve, da so njegove igrače na eni polici, bratove pa na
drugi; otrok deli bombone z drugimi);



varovanje/reševanje: otrok loči med varnimi in nevarnimi aktivnostmi; odstrani nevarne
stvari iz okolja, sam pa se domisli načinov za varovanje okolja, narave, živali in ljudi;
kadar je mogoče, prepreči škodovanje okolju, rastlinam in ljudem (npr.: »Vžigalice so
nevarne, lahko se opečeš.«; otrok pobere s tal žebljiček, da se ne bi poškodoval njegov
mlajši bratec; »Varno je, če se igraš na dvorišču in ne na cesti. Tam te lahko povozi
avto.«; otrok se potegne za prijatelja, ki ga dražijo drugi otroci);



spoštovanje: otrok ceni, se zaveda pomena narave, rastlin, živali in ljudi; motivira
ostale, da dosežejo cilj; se veseli dosežkov drugih (npr.: »Kako lepo je tole drevo.«;
»Bravo, Gašper, kako hitro si tekel.«) (23).
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5. 3. 4 Skupna pravila in meje otroku omogočajo občutek za socialno skupnost
Z vključitvijo otroka v vrtec se zanj veliko spremeni. Takrat prvič začne vzpostavljati
socialne stike zunaj svojega družinskega okolja, kar otroku močno razširi socialno obzorje.
Predšolski otrok se v socialnih stikih do svojih vrstnikov obnaša različno. Rad je v njihovi
družbi, se igra v manjših skupinah, pripravljen je na sodelovanje, toda hitro zaide v
nasprotja. V vrtcu se otrok sreča z novimi pravili in mejami. Vsak posameznik mora
usklajevati svoje potrebe s potrebami drugih. Občutljiv je za zadovoljevanje svojih potreb,
pogosto se odziva napadalno, ignorira skupino, se zapira vase, težko prenaša poraz,
občutljiv je na kazni in pohvale. Hkrati otrok v vrtcu razvije pozitivne moralne lastnosti:
odločnost, vztrajnost, hvaležnost, skromnost, resnicoljubnost, pravilen odnos do dolžnosti
itd., razvije občutek za socialno skupnost, pozoren odnos do drugih ljudi, do dela, do
materialnih in duhovnih vrednot itd. S pravilnim vodenjem in usmerjanjem ter ustvarjanjem
ustreznih pogojev, lahko vzgojitelj doseže, da otrok spoznava, kaj je dobro in kaj slabo.
Vzgojitelj je tisti, ki izkoristi možnost moralnega razvoja otrok ob vsakodnevnem reševanju
konfliktov, ki nastanejo ob neprimernem prilagajanju otroka pravilom življenja v vrtcu.
Konfliktna situacija je idealna učna situacija, kajti otrok se v tem obdobju uči predvsem iz
izkušenj. Velikokrat se dogaja, da otroke odrasli skušajo izvleči iz neugodnih položajev in
se vmešajo v situacije, ki so jih otroci že sposobni rešiti sami in se v njih marsikaj naučiti.
Otrok naj bi se naučil začutiti konflikt, se z njim soočiti, ga znati artikulirati, se ga naučiti
reševati, razviti sposobnost za pogajanje in iskanje rešitev. Učenje za spoštovanje meja
pomeni aktivno vzgajanje, saj otroka odrasli usposablja za lastno življenje in ob tem
upošteva njegove potrebe in razvojne značilnosti. Pravila so opis želenega obnašanja v neki
sredini. Pomembno je, da jih postavljajo odrasli in otroci skupaj, da so dogovorjena, da jih
vsi spoštujejo. Spoštovati moramo meje, zato se dogovorimo, kakšno bo ravnanje v primeru
kršitve pravil. Otroci morajo pravila dobro razumeti, vedeti morajo, zakaj so postavljena
(Puhar 2008, 22).
Mnogo otrok živi v primanjkljaju povezanosti, varnosti, pripadnosti, stabilnosti in ljubezni
v družini. Vse premalo časa si starši vzamejo za igro, pogovor. Popustljiva vzgoja, brez
jasno postavljenih meja, ima za posledico vse več razvajenih otrok. Razvajeni otroci so

132

šibke koncentracije, kratkotrajne pozornosti in nemirni. V tistem trenutku, ko se jim neka
želja pojavi, jo hočejo tudi uresničiti. Ne morejo je odložiti na kasnejši čas, še manj se ji
znajo odreči. Posledično se takšni otroci kažejo kot vzgojno zahtevni, težje vodljivi, zato
težko vzpostavljajo zdrave socialne odnose v skupini. Za zadovoljevanje potreb takšni
otroci uporabljajo jok, kričanje, vsiljivo govorjenje ali druge oblike izsiljevanja, saj so jim
starši pripravljeni takoj ugoditi. S tem odrasli ogrožajo učenje otrokove samostojnosti.
Pomembno je, da znajo vzgojitelji (in starši) izkoristiti »bom sam« fazo, kajti, ko otrok
preide v »daj ti« fazo, so za marsikaj prepozni in je težje doseči samostojnost. Razvajenčki
ne znajo upoštevati in se podrejati skupnim pravilom in mejam. Na otrokov razvoj imata
vpliv dva enako pomembna vzgojna postopka, s katerima odrasli otrokom nudi na eni strani
podporo, ljubezen, spodbudo, na drugi pa jasne okvire in meje vedenja. Otroku je treba
razložiti, kaj se pričakuje od njega. Pomembno je, da se otrok počuti sprejetega in
ljubljenega. Vzgojitelj naj pokaže zanimanje za vse, kar se mu dogaja. Z odločnim glasom
naj da otroku vedeti, kaj je nesprejemljivo. Odločen glas, da otroku vedeti, da to ni igra, a
odločnost ne pomeni kričanja. NE pomeni: takoj prekiniti s takšnim obnašanjem. Pri tem je
zelo pomembna doslednost. NE mora za nezaželeno obliko obnašanja vedno ostati NE (23).
Kako pravilno ravnati, če pride med otroki ali z otroki do konflikta, kako se odzvati na
nesprejemljivo vedenje, katere vzgojne metode uporabiti, katere so najbolj ustrezne? Vse to
so pomembna vprašanja. Otroke je treba sprejeti in razumeti. Kadar je njihovo vedenje
problematično in nesprejemljivo, je treba poudarjati, da njihovega vedenja ne odobravamo
in ne sprejemamo. Treba je tudi ugotoviti, kaj je bil cilj otroka, kaj je želel doseči s svojim
nesprejemljivim vedenjem. Otroku, ki je bil prizadet ali drugače oškodovan je potrebno
nameniti vso pozornost. S tem da odrasli otroku, ki se je nesprejemljivo obnašal, jasno
vedeti, da njegovo vedenje odklanja, obenem pa pove, kakšno je primerno vedenje, kaj od
njega pričakuje in tudi zahteva. Večkrat se je o tem treba v skupini skupaj tudi pogovoriti.
Eden izmed primerov, kako delovati po konfliktni situaciji. Vzgojitelj izbere miren prostor
brez motečih dejavnikov. Vsi otroci naj imajo možnost, da povedo svojo plat zgodbe, pri
tem jih vzgojitelj ne prekinja. »Krivca« spodbujaj, da pove, kako bi lahko drugače, s
sprejemljivim vedenjem, ne da bi prizadel drugega, dosegel svoj cilj. Tudi drugi otroci naj
povedo svoje mnenje. Otroke usmerja z vprašanji: »Kaj želimo?«, »Lahko narediš kako
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drugače?«, »Se lahko odzoveš drugače?«, »Kako bi naredil ti?« Otrok mora biti sposoben
začutiti in razumeti, kako je njegovo dejanje vplivalo na drugega otroka. Otrok si želi, da
postane del skupine, dojeti in spoznati pa mora tudi vrednote v skupini. To je razmeroma
dolg proces, zato je potrebno veliko vzgojiteljeve potrpežljivosti, pogovorov, spodbujanja
in zgled. Otroci so veliko bolj pripravljeni upoštevati rešitve, če so vključeni v postavljanje
skupnih pravil. Otrok mora vedeti, kakšna so pravila. Dati mu je potrebno čas za to. Če se
kaj ne zdi sprejemljivo, to vzgojitelj pove in utemelji. Bolj, kot bo dojemljiv za otrokove
zamisli, lažje bodo našli rešitve (Vidovič 2008, 21).

5. 3. 5 Spodbujanje moralnega razvoja otroka
Moralna vzgoja je v zgodnjem otroštvu izjemno pomembna. Življenje ljudi v skupinah je
mogoče le ob upoštevanju določenih dogovorov in pravil. Le ta se prenašajo na otroke in
razvijajo spoznanje, da se nekaj sme, drugo pa ne. Moralne vrednote niso prirojene, zato je
tudi v otrokovem najzgodnejšem obdobju pomembno razvijati otrokovo čustvovanje, ki pa
je eden temeljnih pogojev za uspešen moralni razvoj. Otrok doživlja v življenju uspehe in
neuspehe. Odrasli pa ga s poseganjem v njegovo življenje pripravi, da sprejema vrsto
dražljajev, jih razlikuje, tehta, razčlenjuje in povezuje. Uči ga, da misli, čuti in čustvuje. Uči
ga, kaj je prav in kaj ne, trudi se mu vcepiti družbeno sprejemljive moralne vrednote.
Moralni razvoj je v vrtcu opredeljen kot medpodročna dejavnost. Vzgajanje ne sme biti
ločeno od drugih aktivnosti, saj le-to otrok doživlja kot neželeno moraliziranje in
discipliniranje. Otrok se v tem obdobju uči predvsem iz izkušenj. Prva splošna moralna
spoznanja začne pridobivati šele, ko ima že izkušnje iz različnih situacij. Vzgojna navodila
morajo biti predvsem jasna in nazorna. Otroku mora vzgojitelj povedati razloge za svoje
zahteve. Če mu tega ne pojasni, ampak vselej samo ukazuje, kakšen naj bo, je večja
možnost, da otrok v odsotnosti vzgojitelja pravilom ne bo sledil. Vzgojitelj mora za razvoj
otrokovega vživljanja v moralne dileme izkoristiti številne vsakdanje naključne priložnosti,
posebno ob reševanju konfliktov, ki omogočajo izkustveno učenje. To pomeni, da v
vsakdanji praksi prepoznava možnosti, situacije, se zaveda lastne vloge in oblikuje
spodbudno klimo v skupini (Bezenšek 2003, 103).
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Osnovni cilji moralne vzgoje so: razvoj kognitivnih sposobnosti in lastnosti otroka, ki
omogočajo nastanek avtonomne, odgovorne in strpne moralnosti; zagotavljanje pogojev
življenja in učenja v vrtcu, ki prispevajo k optimalnemu razvoju otrokovih osebnostnih
potencialov, ki upoštevajo temeljne otrokove psihološke pravice in potrebe (po varnosti,
sprejetosti); spodbujanje osebnostne rasti (vzpostavljanje integritete) in postopno
osamosvajanje otroka; prebujanje moralnega čuta (gre za vzgojo vesti, ki je zelo osebna,
individualna, zato je pri tem potrebno ravnati spoštljivo in tankočutno). Moralnega razvoja
otrok vzgojitelj v vrtcu ne spodbuja le z neposrednim učenjem moralnega razsojanja,
temveč še posebej z dejavniki prikritega kurikula, ki zajema celotno življenje v vrtcu. To
življenje se ne odvija le po ciljih in metodah, opredeljenih v predšolskem kurikulu.
Najpomembnejši je čustveno stabilen in pozitiven odnos med vzgojiteljem in otrokom
(Retuznik Bozovičar in Krajnc 2012, 137).
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6. SKLEP
Glede na ugotovitve, do katerih smo prišli v diplomskem delu, Komunikacija z otroki v
predšolskem obdobju, lahko rečemo, da je predšolski otrok v celoti odvisen od odrasle
osebe in da sta družina in vrtec tisti prostor, ki ustvarja pogoje za njegov celostni razvoj.
Vloga družine se kaže v izpolnjevanju naslednjih nalog. Prva je vzgojna naloga, ki je skrb
za razvoj otroka. Ravnanje družine mora biti prilagojeno stopnji otrokovega razvoja. Od
ravnanja družine je odvisen razvoj otrokovega samovrednotenja in samospoštovanja, razvoj
njegovega zaupanja do drugih ljudi ter razvoj otrokove iniciativnosti, samostojnosti in
odločnosti. Naslednja je dinamična naloga, ki jo družina opravlja z zagotavljanjem
intenzivnih in dalj časa trajajočih, čustvenih odnosov med člani družine. Socializirajoča
naloga družine je seznanjanje otroka z osnovnimi socialnimi vlogami, z vrednotami,
normami itd. To mu omogoča osnovno orientacijo, ki je pogoj za uspešnost v njegovih
nadaljnjih socialnih odnosih. In zadnja, kulturna naloga družine je v posredovanju
besednega in pojmovnega zaklada otroku. V družini mora otrok dobiti čim večje besedno
bogastvo in pojmovno jasnost. Vloga vrtca pa se kaže v vzgojno-izobraževalnem procesu,
ki je nujno ciljno usmerjena dejavnost in ima za strokovno podlago, neposrednega dela v
vrtcu, nacionalni dokument – kurikulum, ki uokvirja koncept predšolske vzgoje. Za
doseganje ciljev in načel, ki jih uvaja kurikulum, je še posebej pomembno načrtovanje dela
v vrtcu znotraj skupin, ki mora biti primerno starostni stopnji otrok, pri čemer ima
vzgojitelj pomembno vlogo. Vzgojitelj, katerega osnovno izhodišče je otrok, je tisti, ki
spodbuja razvoj govorne kompetentnosti otroka, ki pa ni le zmožnost sporazumevanja z
okoljem, temveč tudi sporočanje izkušenj, čustev in vedenj. Prepoznavanje in spodbujanje
izražanja čustev končno omogoča tudi socialni razvoj otroka.
Problem, ki se pojavi pri vzgoji predšolskega otroka, kot ga vidim jaz osebno, je vedno
prisoten človeški faktor. Starši in vzgojitelji se trudijo ustvarjati pogoje za dosego
kvalitetnega razvoja otrok, vendar ustvarjanje takih pogojev ni vedno mogoče. Tudi starši
in vzgojitelji so samo ljudje, ki imajo različne skrbi in probleme, kar jim dostikrat
onemogoča uresničevanje določenih vzgojnih ciljev. Čeprav poznajo vse metode in načine,
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ki prispevajo h kakovostnim medsebojnim odnosom, se dogaja, da se zaradi različnih
motivov počutijo vzgojno nemočni. Potem je tu še dejstvo, da otroka določajo različne
karakterne lastnosti, kar pomeni, da morajo odrasli, še posebej vzgojitelji, uporabljati
individualni pristop pri uporabi različnih vzgojnih metod. To pa zahteva določeno količino
potrpljenja in stopnjo razumevanja. Ne nazadnje je pri tem treba upoštevati časovno
omejenost, s katero smo ljudje sodobnega časa soočeni. Odraslim se večino časa mudi.
Odrasli zaradi pomanjkanja časa, še posebej starši, izgubljajo priložnosti, da bi svojega
otroka spoznali kot razvijajočo se osebo, ki ima prav tako določene potrebe in občutke, a
jih zaradi omenjenih razlogov nima možnosti izraziti. Posledica tega je otrokov občutek, da
ni sprejet, zaželen in da je svet, v katerem živi, egoistično naravnan. Torej svet, v katerem
je sam in znotraj katerega mora sam poskrbeti za zadovoljenje svojih lastnih potreb.
Neizpodbitno dejstvo je, da je vzgajanje otrok težka in utrudljiva naloga, ki zahteva
sodelovanje vseh vključenih. Vendar, kot mama dveh otrok lahko rečem, da rezultati
uspešne vzgoje predstavljajo neprecenljivo vrednost znotraj družinskih odnosov. Sama bi si
želela, da bi vsi starši tega sveta imeli dovolj možnosti in priložnosti, da naklonijo še
posebno pozornost vzgoji svojih otrok, da bi imeli željo prebrati vsaj del številne literature,
ki se ukvarja z omenjenim področjem. Če bi samo nekaj od vsega prebranega vpeljali v
proces vzgajanja, bi s tem naredili že ogromno.
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7. POVZETEK IN ABSTRACT

Diplomsko delo Komunikacija z otroki v predšolskem obdobju obravnava ključne pojme
komunikacija, predšolski otrok, družina in vrtec. Ugotovila sem, da je preučevanje in
povezava le teh nujna, če želim podpreti tezo, da je kvalitetna komunikacija med otrokom
in odraslim tista, ki zagotavlja uspešen razvoj predšolskega otroka v zrelo odraslo osebo.
V osrednjem delu diplomske naloge sem se odločila razdeliti glavna poglavja na obdobje
novorojenčka oziroma dojenčka, obdobje malčka in obdobje otroka v zgodnjem otroštvu, ki
nam dajejo vpogled v razvoj otroka po omenjenih razvojnih obdobjih. Pri tem sem se oprla
na razvoj govora, čustveni razvoj in socialni razvoj v posameznnem obdobju. Le to sem
postavila v okolje družine in vrtca, primarni in sekundarni prostor, v katerem se ima otrok
možnost razviti v celovito osebo tako na razvojni, čustveni, vedenjski in spoznavni ravni.

KLJUČNE BESEDE: komunikacija, predšolski otrok, družina, vrtec, navezanost, vloga
družine, vloga vzgojitelja, razvoj govora, čustveni razvoj, socialni razvoj.

138

ABSTRACT

Thesis work Communication with children in preschool period outlines the key concepts,
such as communication, preschool child, family and kindergarten. I found out that the study
and the connection of these key elements is essential if I want to support the thesis that the
high quality communication between children and adults is the one that ensures the
successful development of a preschool child into a mature adult.

In the core part of the thesis work I decided to elaborate the following main chapters: the
newborn or infant period, toddler period and the period of the child in early childhood,
which together give us an insight into the development of the child during the
aforementioned periods. In doing so I rely on speech development, emotional development
and social development according to each period. I analyse all this through the environment
of family and kindergarten, primary and secondary space in which a child has a chance to
develop into a complete person on the emotional, behavioural and cognitive levels.

KEYWORDS: communication, preschool child, family, kindergarten, attachment, the role
of the family, the role of the kindergarten teacher,
development, social development.
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