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POVZETEK 

 

Diplomsko delo predstavlja analizo razvojnih odstopanj 4-5 letnih otrok glede na aktualne 

razvojne mejnike. V teoretičnem delu so predstavljene teorije in raziskave razvoja otrok, 

razvojna področja (telesno-gibalno, zaznavno –spoznavno, socialno, čustveno-osebnostno), 

ter vpliv sodobne tehnologije in vzgoje na razvoj otrok.V empiričnem delu je predstavljena 

raziskava, ki smo jo izvedli v vrtčevski skupini otrok v starosti 4-5 let, s katero smo  

preverjali doseganje aktualnih razvojnih mejnikov na vseh razvojnih področjih.  Ugotovili 

smo, da  otroci v večini dosegajo vse predvidene razvojne mejnike.  Težave so opazne 

predvsem na socialnem področju v povezavi z organizacijo igre in druženja s sovrstniki. 

Otroci so nadpovprečno sposobni na zaznavno- spoznavnem področju, ki vključuje 

matematične naloge, opazovanje podrobnosti kakršne koli narave in področju govora.  

 

 Ključne besede: otroci, razvojna področja, vpliv vzgoje, vpliv tehnologije, razvojni mejniki. 

 

ABSTRACT 

The  thesis  presents an analysis of the developmental variations of 4-5 year olds according to 

the current development milestones. Theoretical part contains theories and research of the 

development of children, presentation of the developmental areas (physical-motor 

development, perceived -specific development, social development, emotional-personal 

development) and the influence of modern technology and education on child development. In 

the empirical part of the thesis is presented the research, , which was carried out in a 

kindergarten group of children aged 4-5 years, in order to check the achievement of current 

development milestones in all developmental areas. We have found that children achieve most 

of the actual developmental milestones. Deterioration is evident in the social field in 

connection with the organization of the play with peers and socializing with their peers. 

Children are above-average in the perceptual field, which includes mathematical tasks, the 

observation of the various  details and the field of speech. 

 

Key words: children, developmental areas, influence of education, technology influence, 

development milestones. 
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1. UVOD   
 

Predšolsko obdobje je v razvoju vsakega otroka izjemno pomembno. V tem obdobju se 

razvijejo temeljne funkcije in procesi, ki se skozi čas nadgrajujejo. Celostni razvoj 

posameznika zajema razvoj njegovih čustvenih, socialnih, telesnih in miselnih 

sposobnosti, ter pripomore k razvoju kritičnega mišljenja in lastnih odločitev v 

prihodnjih življenjskih okoliščinah. Kar otrok v tem času zamudi, v kasnejši dobi težje 

nadomesti ali pa sploh ne more nadomestiti. Da razvoj poteka  ustrezno in otrok dosega 

predvidene normativne mejnike, je potrebno veliko spodbud s strani staršev in ostale 

socialne okolice. Poleg staršev je vrtec eden pomembnejših deležnikov, ki sodeluje pri 

vzgojnem procesu in pripomore k  razvoju posameznega otroka.  

 

Najpomembnejši dejavnik  učenja v tem obdobju je igra. Skozi različne igre se otroci 

motivirajo in naučijo spretnosti, ki jim pripomorejo h njihovi rasti. Prevladujoče igre v 

predšolskem obdobju so bazirane na principu:  raziskav  ali eksperimentov  (mečkanje 

papirja, metanje stvari na tla,..) didaktične in konstrukcijske igre (razvrščanje, 

sestavljanje,..), domišljije (medsebojno posnemanje, skrivanje, igra vlog) in dojemanje 

(govorne igre, pravljice, TV,..) 

 

Igra današnjih otrok in tista v preteklosti nista enaki.  Spremenilo se je okolje kot tudi 

otroška zabava. Srbski strokovnjak Ranko Rajović v svoji knjigi navaja, da se otroci  

danes manj gibljejo, zato je njihovo otroštvo drugačno. Imamo otroke s prekomerno 

težo, diabetes je v porastu, učitelji v šoli opažajo, da so današnji otroci šibkejši v 

primerjavi z preteklostjo. Gibanje je pomembno za razvoj možganov, še posebej v 

najzgodnejšem otroštvu. Kaže se tudi naraščanje težave, ki jih v preteklosti ni bilo, to 

so motnje govora, disleksija,..itd (Rajović, 2016). 

 

V diplomski nalogi smo se osredotočili na razvojne  naloge in norme 4-5 letnih otrok, 

njihov celostni razvoj in učenje, ter pomembne mejnike v njihovem razvoju. Preverili 
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bom na katerih področjih  pri današnjih 4-5 letnikih razvoj presega dosedanje razvojne 

normative in ali na katerih  zaostaja? 

 

Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del  

zajema širšo predstavitev otrokovega razvoja, razvojnih področji in obrazložitev vpliva 

vzgoje in sodobne tehnologije na razvoj otrok, ter predstavitev dejavnosti organiziranih 

znotraj vrtčevske skupine. V empiričnem delu je predstavljena  raziskava, kjer smo z 

opazovanjem in udeležbo pri dejavnostih, preverjali odstopanja od v naprej določenih 

razvojnih mejnikov. Ugotavljali smo ali otroci dosegajo dosedanje razvojne mejnike, 

katero področje razvoja je najbolje razvito in katero najslabše, kje je opazno največje 

pozitivno in največje negativno odstopanje od razvojnih mejnikov. Na koncu smo 

dobljene rezultate grafično in opisno interpretirali in jih povezali s teoretičnimi 

predpostavkami.  

 

2. TEORETIČNI DEL 
 

 
Teoretični del  zajema širšo predstavitev otrokovega razvoja, razvojnih področji in obrazložitev 

vpliva vzgoje in sodobne tehnologije na razvoj otrok. 

 

2.1 Opredelitev razvoja otrok 

 

Razvojna psihologija preučuje psihični razvoj posameznika od spočetja do smrti. 

Psihični razvoj je tesno povezan s telesnim razvojem, biološkimi procesi v organizmu 

in socialnim okoljem, v katerem se posameznik razvija.  Človekov psihični razvoj se 

odraža na različnih področjih, ki so med seboj povezana 

 

Temeljna področja človekovega razvoja zajemajo telesni, intelektualni, čustveno-

osebnostni in socialni razvoj (Marjanovič Umek, Zupančič, 2004).  
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Na podlagi skupnih značilnostih razvojnih področji, razvoj delimo na osem razvojnih 

obdobji:  

Tabela 2.1 Prikaz razvojnih obdobji 

RAZVOJNO OBDOBJE KRONOLOŠKA STAROST 

Prenatalno  Od spočetja do rojstva 

Obdobje dojenčka in malčka Od rojstva do treh let 

Zgodnje otroštvo Od treh do šestih let 

Srednje in pozno otroštvo Od šestega leta do začetka pubertete 

Mladostništvo  Med začetkom pubertete in 22-24 letom 

Zgodnja odraslost Med 22-24. letom in 40-45. letom 

Srednja odraslost Med 40-45. letom in 65 letom 

Pozna odraslost  Od 65 leta do smrti 

Vir : Marjanovič Umek, Zupančič (2004,10) 

 

Vsako razvojno obdobje ima specifične značilnosti, kljub določenim individualnim 

odstopanj znotraj posameznega obdobja (tempo razvoja, stopnja izraženosti 

značilnosti, raven učinkovitosti pri opravljanju dejavnosti). Temeljni cilj razvojne 

psihologije je opisati človekov psihični razvoj v posameznih obdobjih življenja, 

razlago razvoja in napovedovanje nadaljnjega razvoja (Marjanovič Umek, Zupančič 

2004,13). 

 

Človekov razvoja je odvisen od različnih dejavnikov, ki jih lahko združimo v tri 

skupine: dednost, okolje in samodejavnost.  

 

a) DEDNOST : Dednost je zapisana v genih, ki so nosilci lastnosti. V njih je zapisano, 

kako se bo neka lastnost oz. vedenje razvilo in do kakšne meje. (Gjerek, 2009). 

 

b) OKOLJE : Okolje je vsa narava, ki obdaja človek in je nujno potrebna za njegovo 

preživetje. (Gjerek, 2009). 
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c) SAMODEJAVNOST: Samodejavnost je tisti dejavnik, ki izhaja iz človekove 

lastne volje in mu omogoča izbiranje in odločanje. Človek doživlja svoje odločitve 

kot svobodne. Samodejavnost poteka v štirih fazah: od zamisli, namer, določitve in 

izvedbe dejanja.. (Gjerek, 2009). 

 

 Posameznikova lastna aktivnost je pogojena z dednostjo in okoljem, hkrati pa ju tudi 

presega in vpliva nanju. Družba je tudi del okolja, ki je človeški produkt, saj človek 

brez nje ne bi preživel, saj je od nje odvisen od rojstva naprej. Družbeno okolje človeku 

nudi potrebno oporo, da se lahko normalno razvije njegova osebnost in duševna 

stabilnost. Vplive je težko ločiti, saj se med seboj prepletajo in hkrati sodelujejo pri 

razvoju posameznika (Gjerek, 2009). 

 

Z razlagami področja razvoja se ukvarjajo razvojne teorije in so sestavljene iz niza med 

seboj logično povezanih izjav o podatkih, ki jih raziskovalci pridobijo v znanstvenih 

študijah. S pomočjo teoriji si pomagamo pojasniti, razložiti in predvideti vedenje v 

sedanjosti in prihodnosti. Vsaka izmed razvojnih teoriji prispeva k razumevanju 

določenih vidikov razvoja v določenem razvojnem obdobju ali v celotnem 

življenjskem poteku. Razvoj lahko razlagamo z različnih perspektiv kot so  

psihoanalitske, vedenjske, kognitivne teorije.(Marjanovič Umek, Zupančič, 2004,28) 

 

Psihoanalitske teorije zajemajo Freudovo teorijo prihoseksualnega razvoja in 

Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja. 

 

»Freudova razlaga razvoja, se osredotoča na starševo obvladovanje otrokovih spolnih 

in agresivnih impulzov na katerih temelji posameznikov osebnostni razvoj (Marjanovič 

Umek, Zupančič, 2004,29).« 

 

Predpostavlja, da so otroci seksualna bitja. Seksualnost je v svoji teoriji povezoval 

praktično z vsem kar vodi v telesno ugodje (npr. sesanje, zadrževanje izločkov,guganje, 

razkazovanje telesa, grizenje, ščipanje). Starševo obvladovanje otrokovih seksualnih in 

agresivnih potreb je pomembno za razvoj osebnosti. Osebnost je po Freudu sestavljena 

iz treh delov:  Ida, ega in superega, ki skozi razvoj postajajo vse bolj integrirani. Id je 
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podedovan in deluje ob rojstvu otroka, ter predstavlja izvor bioloških potreb in želja, ki 

morajo biti takoj zadovoljene. Ego razvija v obdobju dojenčka in je razumski del 

osebnosti in z kompromisi rešuje idove potrebe.  Superego pa se razvije med tretjim in 

šestim letom, ki je nadzorni del osebnosti in vsebuje ponotranjene norme, standarde 

družbe in je  v konfliktu z potrebami ida.  Freud je predpostavljal, da otrok preusmerja 

svoje seksualne gone na različna telesna področja- oralno, analno, genitalno.  

 

 Oralna faza traja prvo leto po rojstvu, ki otrokovo težnjo po zadovoljitvi potreb 

preusmerja na usta (sesanje, kasneje grizenje). Analna stopnja traja od drugega in 

tretjega leta življenja. Otrok energijo preusmerja iz oralnega na analno področje. Otroci  

zadovoljujejo svoje potrebe preko zadrževanja in izločanja telesnih izločkov. V obdobju 

med tretjim in šestim letom se pojavi falična faza, ko se goni preusmerjajo na genitalije  

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004).   

 

»Freudovo pojmovanje seksualnih potreb je empirično neutemeljeno glede 

instinktivnega bistva človeka, saj vse socialne in kulturne vidike osebnosti razlaga  s 

pomočjo seksualnega nagona  (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,31)«. 

 

»Eriksonova psihosocialna teorija razvoja, povdarja delovanje socialnih dejavnikov na 

vsaki stopnji razvoja. Zahteve družbe po eni strani spodbujajo razvoj enkratne 

osebnosti, po drugi strani pa ljudem omogočajo, da razvijejo spretnosti in druge načine 

vedenja, ki so potrebni za sodelovanje v družbi (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,31)«.  

 

Erikson je preoblikoval in razširil Freudovo teorijo, ter v to vključil socialne dejavnike, 

ki vplivajo na razvoj posameznika. Erikson v svoji teoriji namesto telesnih področji 

opisuje splošne načine delovanja ega, ki pa so specifični glede na stopnjo razvoja. Na 

vsaki stopnji človek z razvojem vstopa v stik z drugimi ljudmi, ki se nanj odzivajo na 

sebi primeren način in mu tako lahko zadovoljujejo potrebe ali pa postavljajo zahteve. 

Posameznik se zato sooča z načinom delovanja na socialno okolje in delovanje le tega 

nanj, kar sproža konflikte in napetost t.i. psihosocialno krizo. Na podlagi 

psihosocialnih kriz je poimenoval  razvojne stopnje, na katerih posameznik poskuša 

razrešiti krizo, kar mu lahko uspeva v pretežno pozitivni ali pretežno negativni smeri. 
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Na prvi razvojni stopnji (od rojstva do 1 leta starosti), je temeljni način delovanja 

otrokovega ega zagotavljanje stvari, ki jih potrebuje npr. hrano, raziskovanje okolja, 

komunikacijo. Za ugodno razrešitev med sprejemanjem in dajanjem je potrebno, da 

otrok ugotovi doslednost in zanesljivosti v skrbnikovem dajanju, kar vodi do otrokove 

napovedljivosti skrbnikovega vedenja. Če je tako, se pri  otroku razvije spoznanje 

temeljnega zaupanja. V primeru, ko skrbnik ni predvidljiv in je nedostopen za 

zadovoljitev otrokovih potreb, dojenček razvije nezaupanje vanj in v okolje 

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

Na drugi stopnji (med 2 in 3 letom starosti) je temeljni način delovanja otrokovega ega 

zadrževanje in odstranjevanje ( izločanje, zavračanje, odbijanje). Otrok uporablja svoje 

roke, da držijo predmete, prav tako predmete navdušeno odvržejo ali porušijo, ko jih 

ne zanimajo več. Podobno se vedejo tudi do ljudi: nekaj časa se jih oklepajo, potem 

jim rečejo naj gredo stran. S tem protislovnim vedenjem otroci vadijo lastno izbiro, 

voljo, spoznanje o avtonomnosti. Otroku biološki razvoj dopušča samostojno 

opravljanje dejavnosti, družba pa mu postavlja svoja pričakovanja in omejitve. Če se 

otrok prilagodi na socialne norme ne, da bi se poistovetil do potankosti z zahtevami 

okolja bo razvil voljo, ki mu bo pomagala pri preizkušnjah, lastnih izbirah in 

spoštovanju omejitev okolja (Marjanovič Umek, Zupančič 2004).  

 

Na tretji stopnji (med 3 in 6 letom starosti) je prevladujoč način delovanja otrokovega 

ega prodornost. Obsega radovednost, tekmovalnost, telesno in besedno napadalnost, 

neprekinjeno gibanje in zaznavanje prostora, pa tudi načrtovanje, postavljanje ciljev in 

njihovo doseganje. V socialnem okolju otrok spozna, da  njegovi načrti, iniciative in 

želje, ki niso vezane na tekmovalnost do starša istega spola, niso sprejemljive. V svoji 

težnji po  uresničevanju naleti na družbene prepovedi, ki jih v konfliktnih situacijah 

postopoma ponotranji - razvijati začne superego. 

 

» Superego predstavlja pogoj socializiranemu vedenju in zavira otrokovo iniciativnost  

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004,33).« 

 

Starš  mu lahko pomaga  z načrtnim preusmerjanjem njegove energije na sprejemljive 

dejavnosti, kar prispeva k razvoju nove moči otrokovega ega- namernosti. To  zajema 
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sposobnosti postavljanja in sledenja ciljem, ki so smiselni, realni in socialno 

sprejemljivi  (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

V srednjem in poznam otroštvu se način delovanja ega preoblikuje v  pridobivanje 

konkretnih in smiselnih spretnosti in znanj, ki so družbeno sprejemljivi. Izraža se v 

pozornosti in marljivosti, spoštovanju pravil, sodelovanju, timskem delu. Otrok ima za 

vzornika posameznika, ki je pri delu učinkovitejši in uspešnejši. Otrokovo delovanje 

temelji na njegovi potrebi po dobro opravljenem delu, socialnem odobravanju, uspehu. 

Otrok na tej stopnji zelo občutljiv za neuspeh, če standardi po lastni oceni ali oceni 

drugih delujejo neprimerno,občutiti manjvrednost. Pri primernem reševanju otrokove 

krize pridobi otrok novo moč ega- kompetentnost (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

V mladostništvu se vedenje usmerja v iskanje nečesa, čemur bi lahko posameznik 

sledil. Če je mladostnik pri tem uspešen, si oblikuje osrednji življenjski pogled  in smer 

razvoja, kar vodi do nove moči ega- zvestobo. 

 

»V svojem nadaljnjem življenju ljudje na bolj ali manj uspešen način razvijejo 

sposobnosti dejavnega vključevanja sebe v medosebne odnose. V zgodnji odraslosti 

največ ljudje investirajo v partnerske odnose. Vodi jih težnja, da bi si svojo identiteto 

delili s partnerjem in s tem razvijali izvirno vzajemnost s partnerjem (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004,34)«. 

 

V srednji odraslosti posameznik skozi lastno delo v druge reproducira  stvari in ideje, 

ki služijo družbi. V pozni odraslosti se ljudje ukvarjajo s pregledom svojega življenja. 

Sprašujejo se ali je njihovo življenje sploh imelo smisel in vrednost,ter se soočajo z 

povezovanjem pozitivnih in negativnih vidikov preživetega življenja (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). 

 

Vedenjske teorije oz. teorije učenja izhajajo iz Lockovega empirizma oz. iz ideja o 

človeku kot nepopisanem listu, ki ga oblikuje okolje oz. vzgoja. Watson, Pavlov in 

Skinner so razvili osnovno idejo o učenju in principe učenja aplicirali na področje 

otrokovega razvoja. Učenje so relativne spremembe v vedenju, ki so rezultat  izkušenj, 

opazovanj in vedenja.  Avtorji so poudarjali, da je razvoj praviloma kontinuiran in da 
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večje število principov učenja velja za vsa življenjska obdobja. Otroci v tem imajo 

pasivno  vlogo in  naredijo le toliko, kolikor se od njih zahteva. Skinner  je menil, da 

je mogoče z klasičnim pogojevanjem (učenje, pri katerem dražljaj povzročil refleksne 

reakcije, ki so povezane z naravnim dražljajem) razložiti nekatera vedenja. Vendar  pa 

so v življenju človeka mnogo pogostejša operativna ali instrumentalna pogojevanja. 

 

  Operativno pogojevanje je oblika učenja, pri katerem je pomembno podkrepiti  

vedenja, da se  ta utrdijo bodisi pozitivne ali negativne narave. Možni načini 

podkrepitve so hrana (bomboni, sladoled), socialna odzivanja  in odobravanja (nasmeh, 

pohvala), stimulacija (poslušanje glasbe, ukvarjanje s športom), lahko pa so tudi 

negativne podkrepitve (odstranjevanje, izogibanje neugodnih dražljajev). Podkrepitve  

niso vezane na želena pozitivna vedenja, temveč povečujejo verjetnost vedenja, ki vodi 

do pozitivnih posledic. Negativne podkrepitve sicer odstranijo neželeno vedenje, 

vendar posamezniku ne nudijo možnosti, da bi se naučil želenega vedenja.  S tem se 

otrok  lahko na različne načine nauči razlikovati ali bo njegovo vedenje povzročilo 

podkrepitev ali kazen (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

Na drugi strani učenje opisujejo tudi teorije socialnega učenja, ki razlagajo, da  učenje 

temelji na enostavnem učenju z opazovanjem in posnemanjem vedenja drugih oseb. 

Bandura  je svojo teorijo učenja povezal z spoznavnimi teorijami in jo celo poimenoval 

socialnospoznavna teorija.  Spoznavni razvoj sam po sebi ni zadosten za razlago 

sprememb v otrokovem vedenju, pomembni so procesi učenja, ki pa so pod vplivom 

otrokovih spoznavnih sposobnosti. Posameznik se ne uči zgolj na osnovi lastnih 

izkušenj, temveč z opazovanjem in posnemanjem drugih oseb oz. modelov. Otrok bo 

najpogosteje posnemal model, ki ima privlačne lastnosti. Najbolj prepoznaven rezultat 

otrokovega učenja  z opazovanjem vedenja je posnemanje, ki pa ni natančna replika 

videnega t.i. selektivno posnemanje. Podkrepitve, ki pogojujejo večino vedenja, ne 

potekajo avtomatično, temveč je to odvisno od otrokovega razumevanja odnosov med 

vedenjem in njegovimi posledicami (otrokove kognitivne sposobnosti) (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). 

 

Kognitivne teorije se ukvarjajo s preučevanjem strukture in razvoja miselnih procesov, 

sposobnostjo razumevanja in vedenja. Mednje sodi Piagetova teorija spoznavnega 
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razvoja, ki razlaga kako posameznik oz. otrok razume svet, kako pride do znanja, ki je 

vedno bolj organizirano. Svoje koncepte je baziral na podlagi matematičnih nalog in  z 

njimi preučeval  temeljne koncepte mišljenja, kot so čas, prostor, količina, vzorčnost, 

moralno presojanje in govor. Piaget razlaga razvoj mišljenja s pomočjo treh miselnih 

funkciji: miselne organizacije, adaptacije, in ekvilibracije. Otrok v času razvoja 

reorganizira obstoječa spoznanja v celovitejše in bolj povezane mislene strukture, ter 

jih naredi smiselne (ločitev pomembnih ali manj pomembnih informaciji) (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). 

 

»Adaptacija ali prilagajanje pomeni vzdrževanje ravnovesja med miselno strukturo in 

okoljem (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,41).« 

 

Adaptacijo sestavljata dva procesa asimilacija in akomodacija. Pri asimilaciji gre za 

interpretacijo novih izkušenj, spoznanj glede na že obstoječe sheme. Pri akomodaciji 

pa gre za prilagajanje obstoječih miselnih struktur z namenom  prilagoditve na nove 

informacije. Uravnoteženost med tema dvema procesoma pa imenujemo ekvilibracija, 

kar pomeni, da sta adaptacija in asimilacija uravnoteženi in se posameznik prilagojeno 

odziva na dražljaje iz okolja- nenehna interakcija med otrokovim mišljenjem in 

realnostjo. Na bazi miselnih shem, ki so se odražale v specifičnih miselnih dejavnostih 

oz. vedenju je Piaget oblikoval razvojne stopnje mišljenja. Stopnje po Piagetovi teoriji 

spoznavnega razvoja zajemajo časovno obdobje od otrokovega rojstva do 15 leta 

starosti.  

 

Prva razvojna stopnja- zaznavno gibalna stopnja  zajema starost od rojstva do 2 leta 

starosti. Za to stopnjo je značilno, da otrok razume svet preko gibalnih in zaznavnih 

dejavnosti z uporabo predmetov, lastnega telesa in drugih oseb. Razvoj poteka od 

preprostih refleksov do organiziranih shem. (Marjanovič Umek, Zupančič 2004).  

 

Druga razvojna stopnja – predoperativna stopnja, zajema starost od 2-6 leta starosti. Za 

to stopnjo je značilna raba simbolov (geste , besede, odloženo posnemanje, igra, risanj), 

in egocentrična komunikacija (otrok razmišlja na osnovi ene vizualne dimenzije) 

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 
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Tretja razvojna stopnja – konkretno operativna stopnja, zajema starost od 6-12 leta 

starosti. Za to stopnjo je značilno, da otrok razvije logične strukture, ki mu  na ravni 

miselnih operaciji omogočajo reševanje nalog. Zadnje razvojna stopnja- formalno 

operativna stopnja zajema obdobje od otrokovega 11-15 leta.  Na tej stopnji otrokove 

miselne operacije niso več omejene s konkretnimi predmeti, mladostnik razmišlja 

abstraktno in hipotetično v kontekstu jezikovnega in logičnega sistema (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). 

 

V nekaterih stvareh otroci napredujejo tako neopazno, da se tega zavemo šele takrat, 

ko se zgodi nekaj nenavadnega.  Da zna otrok že dobro računati,opazimo lahko ko na 

primer šele ko nerga nad nepravično razporeditvijo bombonov ali pri pravilih igre. V 

prvih letih življenja (približno do 7 leta) dobi človek osnovo za najpotrebnejše učne 

postopke naše kulture.  V tej dobi je izredno sprejemljiv in to je treba izkoristiti. Mnogi 

starši mislijo, da bodo  s tem ko otroku naprtijo veliko dejavnosti obogatili njegovo 

znanje in mu nudili veliko novih spoznanj. A temu ni tako, dobro razvit otrok se bo 

vsega naučil preko igre, posnemanja, poslušanja in osvojil tudi pričakovanja staršev. 

Dokler otrok kaže željo po vedoželjnosti in ima voljo do dela se glede njihovega 

razvoja ni bati. 

 

    2.2 Razvojna področja:  

 

Čas od rojstva do srednjega otroštva je obdobje mnogih sprememb na vseh področjih  

razvoja. Z vidika spremljanja otrokovega zgodnjega razvoja najpogosteje obravnavamo 

področja grobe motorike (velike mišične skupine) in drobne motorike (uporaba 

posameznih mišic), govor, osebnostno-socialnega razvoj ter spoznavni razvoja, ki so v 

tem obdobju močno medsebojno povezana in prepletena. 

 

 »V vsaki kulturi obstajajo znotraj posameznih razvojnih obdobij tipična vedenja, ki se 

po določenem zaporedju pojavljajo pri večini otrok – t.i. razvojni mejniki 

(Brajović,2010).« 

 

Mejniki  so določena vedenja, ki so pomembna za vsako razvojno obdobje in se 

pojavljajo po točno določenem zaporedju, ter služijo bolj ali manj natančnemu 
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napovedovanju otrokovega razvoja. Vsaka na novo pridobljena sposobnost otroku 

omogoča, da začne uvajati novo (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

V okviru svoje diplomske naloge se bom  osredotočila na obdobje zgodnjega otroštva 

(od treh do šestih let). Za to obdobje je značilno veliko povečanje igralne dejavnosti 

otroka, povečanje simbolnih funkciji in domišljije, otrok je sposoben poskrbeti sam za 

sebe, opravlja vsakodnevne dejavnosti, postaja vse bolj samostojen. V nadaljevanju so 

glede na različne teoretične predpostavke in raziskave predstavljeni predvideni mejniki 

po posameznih področjih za obdobje od 4ih do 6 ih let. 

 

2.2.1   Telesno-gibalni razvoj  

 

Telesna rast je celovit proces, ki je pomemben del razvoja.  V času rasti pride do 

sprememb v izoblikovanju različnih delov telesa, v telesu kot celoti, ter njegovi sestavi.  

 

»Vzrok za številne spremembe je tudi nadomeščanje velikosti in oblik npr. kost 

nadomesti hrustanec, mlečno zobovje nadomestijo stalni zobje (Marjanovič Umek, 

Zupančič 2004, 119).« 

 

 Biološka rast v obdobju zgodnjega otroštva zajema starost otrok približno od 2- 6 let 

ali do prodora prvega stalnega zoba. V tem obdobju glava dominira nad trupom, trup pa 

nad okončinami. Podkožna plast maščevja pa je še izražena. Rast se umirja. Po 

intenzivnosti v rasti po rojstvu izstopata dve obdobji. Prvo je dve leti po rojstvu, drugo 

pa je čas pubertete. V prvem letu se višina poveča na približno 75 cm, v drugem letu pa 

na 12-13 cm letno. Rast se nato umiri na 5-6 cm in je konstantna vse do pubertete, ko 

rast znova poskoči. Enako velja tudi za naraščanje telesne mase. Otrok ob koncu prvega 

leta starosti težo potroji, ob kocu druga pa početveri. Nato se rast telesne mase umiri na 

letno povečanje med 2.25 – 2.75 kg (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

V starosti 4- 5 let se telesna višina giblje med 104-110 cm, telesna masa pa od 20 -25 

kg. 

 

Gibalni razvoj od rojstva naprej poteka v skladu z dvema načeloma: 
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- Cefalokavdalna smer razvoja:  razvoj poteka od glave navzdol (nadzor glave, zgornjih 

okončin, trupa, spodnje okončine) 

 

- Proksimodistalna smer razvoja: razvoj poteka v smeri od osrednjega dela k oddaljenim 

delom telesa (usvajanje gibov, ki potekajo iz ramen, komolca, zapestja, prstov) 

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

»Gibalni razvoj je tesno povezan z drugimi področji razvoja- zaznavnim (gibanje po 

prostoru je pomembno za razvoj zaznavanja prostora), čustveno-socialnim (plazenje in 

hoja otroku omogočata dodatne možnosti za socialno interakcijio) in spoznavnim 

(prijemanje in upravljanje s predmeti otroku omogočata nova spoznanja o zaznavah in 

delovanjskih značilnostih predmetov) (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,170).« 

 

Pridobljene sposobnosti otrokom pripomorejo k vse bolj raznolikem in natančnem 

gibanju, ter večjemu nadzoru nad njihovim okoljem. Pri tem gibalni razvoj ne pomeni 

le usvajanje določenih gibov. Pridobljene sposobnosti se kasneje združujejo v 

komplekse sisteme gibalnih dejanj, katere otroku pripomorejo pri raziskovanju in 

nadzorovanju okolice. Razvoj gibalnih sposobnosti je viden tudi v vse večji moči, 

hitrosti, ravnotežju in v usklajenosti gibov (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

 »Grobi gibi so gibi, pri katerih uporabljamo velike mišične skupine (Marjanovič Umek, 

Zupančič 2004, 173).« 

 

Pri razvoju grobih gibov otrok najprej usvoji gibe zgornjih in spodnjih okončin, nato 

gibe združi v hojo. Nadzor glave in zgornjega dela trupa pa mu omogoča sedenje. 

Sposobnost skakanja se razvije kasneje kot hoja. Otrokovi prvi skoki so podobni bolj 

daljšim korakom , ki jih izvaja ob hoji npr. po stopnicah. Starejši kot je otrok, bolj so 

poskoki usklajeni in višji (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

» Drobni gibi so gibi, ki zahtevajo uporabo majhnih mišic (Marjanovič Umek, Zupančič 

2004)«.  
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Drobni gibi v obdobju malčka odražajo vse večji nadzor, natančnost in koordinacijo 

giba oko- roka. Otroci postanejo vse bolj spretnejši pri oblačenju in zapiranju gumbov. 

Razvojne spremembe se kažejo tudi v povezavi z risanjem, pisanjem in rezanjem, saj se 

jim okrepi t.i.pincetni prijem ( prijem z blazinicama palca in kazalca).  

 

Na telesno- gibalnem področju lahko v starosti 3-6 let glede na opisane teoretične 

predpostavke opredelimo mejnike prikazane v Tabeli 2. 

Tabela 2.2 Razvojni mejniki na telesno - gibalnem področju 

Gibalni razvoj Mejniki 

GROBI GIBI Otrok se pri starosti 4 let lahko med 

tekom ustavi v razdalji 4 korakov 

 Otrok se pri starosti 5 let lahko hitro 

ustavi in spremeni smer gibanja 

 Vožnja z triciklom oz. kolesom 

 Otrok je sposoben sonožnih poskokov iz 

obroča v obroč in sonožnega 

preskakovanja palic. Otrok lahko skače 

po eni nogi 

 Otrok meče predmete dlje in natančno 

DROBNI GIBI Spretnost pri oblačenju in zapenjanju 

vidnih gumbov 

 Rezanje z škarjami po označeni liniji 

 Prijem svinčnika in spretnost pisanja in 

risanja 

TELESNA TEŽA 20-25 Kg 

TELESNA VIŠINA 104-110 cm 

Vir : Prirejeno po Marjanovič Umek, Zupančič (2004) in  Ivić (2002) 

 

 2.2.2   Spoznavno-zaznavni razvoj  

 

Po Piagetovi teoriji spoznavnega razvoja otrok med d 3-6 letom starosti doseže 

predoperativno stopnjo mišljenja. 
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» Predoperativno mišljenje ima tudi upoštevajoč Piagetovo teorijo , več omejitev, kot 

so egocentrizem, animizem,empatija, centriranjein ireverzibilnost mišljenja, 

osredotočenje na stanje in ne spremembo, nezmožnost razlikovanja med videzom in 

realnostjo (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,291)« 

 

Tabela 2.3Predoperativna stopnja mišljenja po Piagetu 

Egocentrizem  Otrok ni zmožen razlikovati, svoje perspektive 

od perspektive drugih- dejavnosti, zaznavanja, 

mišljenje in doživljanja. 

Animizem  Otrok značilnosti živega pripisuje neživim 

stvarem, predmetom 

Empatija  Otrok med 3-4 letom starosti so sposobni 

empatije- razumevanje čustev, misli drugega. 

Centriranje in ireverzibilnost mišljenja  Otrok usmerja svojo pozornost zgolj na 

en vidik problema oz. situacije in 

zanemariti vse druge. 

 Otroku ireverzibilnost mišljenja 

onemogoča razumeti, da miselne 

operacije potekajo v dve ali več smeri 

Osredotočanje na stanje in ne na 

spremembo 

Otrok ne razume npr. da se število ne spremeni, 

če predmete znotraj skupine razporedimo 

drugače. 

Nezmožnost razlikovanja med videzom 

in realnostjo 

Otrokova sposobnost razlikovanja med tem, kar 

se nam zdi, da je res in kar je dejansko res je 

okrnjena. 

Vir:  Prirejeno po (Marjanovič Umek, Zupančič (2004,10) 

 

Za to razvojno stopnjo je značilno simbolno mišljenje, ki se kaže kot določeno 

posnemanje, simbolna igra, ki poteka tudi na višjih razvojnih stopnjah (npr. metla 

otroku simbolizira konja, otrok kopa dojenčka v vodi, ki je ni). Pri likovnem izražanju 

začnejo narisani simboli pridobivat določene pomene (npr. krožne oblike, ki jih otrok 

nariše predstavljajo njega in muco). Simbolno mišljenje se kaže tudi v rabi govora, kar 
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je rezultat  razvoja simbolnih funkciji.  Sposobnost rabe simbolov otroku omogoča bolj 

fleksibilno mišljenje, razmišljanja o preteklosti in prihodnosti, ter s tem presega  

omejene zaznavno-gibalne izkušnje (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

Radovednost  je čustveno stanje, ki vodi k učenju in raziskovanju. S starostjo se kažejo 

spremembe pri stvareh, ki v otroku vzbujajo radovednost. Razvije se usmerjena 

pozornost, ki otroku omogoča, da vse bolj osredotoči na predmet, ki ga zanima, se z 

njim bolj intenzivno ukvarja in dlje vztraja. Zaradi boljše govorne sposobnosti je 

radovednost pri otrocih kaže tudi preko postavljanja vprašanj, kar je zelo tipično za 

predšolsko obdobje. Otroci se v zgodnjem otroštvu zavedajo tudi svojega spomina, tako 

se naprimer drugače obnašajo, če dobijo nalogo, naj si nekaj pogledajo, kot če si morajo 

to isto zapomnit (znane stvari si lažje zapomnijo). Otrokova pozornost je v tem obdobju 

v primerjavi z starejšimi otroci relativno šibka, kar pomeni, da je manj usmerjena in 

krajša (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

V zgodnjem otroštvu hitro napreduje tudi govor. Otroci stari približno dve leti začnejo 

povezovati posamezne besede v stavke. Ti so na začetku enostavni, kasneje (okrog 4 

leta) pa otroci že kombinirajo besede, izpolnjujejo slovnične oblike, uporabljajo 

veznike, predloge, pomožne glagole. Otroci postajajo vedno bolj občutljivi na obliko 

(npr. vprašalni stavki), pomen in funkcijo stavkov, ki jim  omogočajo nadaljevanje 

pogovora z drugimi osebami. Zmožni so razumeti mišljenje, počutje , namere drugih in 

opisovanja vedenja druga. Otroci so zaradi tega uspešnejši pri pripovedovanju različnih 

zgodb, ki  si jih lahko prosto izmišljujejo ali pa z pomočjo slik ali knjige.  V otrokovi 

zgodbi je opredeljen tudi problem in čustvene teme (misli in  čustva junakov)  

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

Razvoj na spoznavnem področju pri otrocih v starosti 4-5 let je viden tudi skozi 

otrokovo vedenje v določenih situacijah in dejavnostih, ki jih bodisi  izvaja v prosti igi 

ali v vodenih dejavnostih (glej Tabelo 4). 

Tabela 2.4 Naloge, ki odražajo mejnike na spoznavnem področju v starosti od 3 - 6 let 

Naloga  Mejniki  
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Razvrščanje žetonov po barvi ali 

velikosti ( štiri barve ali  štiri velikosti) 

Razvršča po barvi ali obliki 

ali velikosti. 

 Zaporednje oblik Nadaljuje nedokončano 

zaporedje. 

Ugani razliko med slikama? Opazi manjkajoče podrobnosti 

Razrezana slika- iz delov sestavi celoto Razume odnos med delom in celoto 

Sestavljaka iz 12 delov Sestavi sestavljanko iz dvanajstih delov 

Prepoznaj predmet v vrečki Prepoznava predmete z tipanjem brez 

gledanja 

Vir:  Ivić (2002) 

 

2.2.3   Čustveno-osebnostni razvoj  

 

V  predšolskem obdobju se nadaljuje razvoj prepoznavanja in razumevanja tako 

temeljnih, kot sestavljenih čustev. Otroci vse bolj razumejo, da lahko posameznik 

doživlja več različnih čustev. Glavni napredek na tem področju se v tem obdobju kaže 

na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem. To postaja vse bolj 

uravnoteženo in socialno sprejemljivo.  

 

» Razumevanje posameznih čustvenih izrazov predšolskim otrokom omogoča 

razmišljanje in pogovor o čustvih, ki jih doživljajo, ter o situacijah, ki so ta čustva 

izzvala (Marjanovič Umek, Zupančič 2004,342).« 

 

Pridobivanje določene stopnje nadzora nad čustvi v socialnih situacijah predstavlja eno 

glavnih nalog otroka v predšolskem obdobju. Nadzorovanje čustev se nanaša na 

notranje in zunanje procese, s pomočjo katerih otrok vrednoti in spreminja čustvene 

odzive. (Marjanovič Umek, Zupančič) 

 

» Štiriletni otroci že razumejo, da doživljanje čustev sčasoma postaja vedno manj 

intenzivno, ne glede na to ali je čustvo negativno ali pozitivno. (Marjanovič Umek, 

Zupančič 2004,344).« 
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Pri predšolskih otrocih se začnejo kazati izrazitejši vedenjski vzorci pri izražanju čustev 

veselja, jeze, ljubosumja, radovednosti, strahu. 

 V predšolskem obdobju poraste število dražljajev, ki pri otrocih vzbudijo čustva veselja.  

Otroci se veselijo zlasti sodelovanja v različnih dejavnostih z drugimi ljudmi, vrstniki. 

Izražanje veselja je pa posebej intenzivno, ko so uspešnejši od drugih otrok. Čustvo 

veselja spremlja nasmeh, splošna sprostitev telesa in možnost gibalne dejavnosti 

(skakanje, valjanje po tleh, ploskanje, objemanje). 

 

 Jeza je čustvo, ki izvira iz frustracije, ko otrok ugotovi, da prihaja do razhajanj med tem 

kar bi se po njegovem mnenju moralo zgoditi in kar se dejansko zgodi. V zgodnjem 

otroštvu se jeza pojavi zlasti, če se nekdo vmeša v otrokovo igro ali mu poskuša vzeti 

igrače, če mu nekaj ne uspe ali če od njega zahtevamo nekaj, kar ne želi storiti. Na 

čustvo jeze se lahko otrok odzove na dva načina:  z agresivnostjo ali z umikom. 

Pomembno pa je, da se čustvo jeze otrok nauči nadzorovati in izražati na neškodljiv 

način. 

  Ljubosumnost je vzorec čustev, misli in dejanj, ki se pojavi ob izgubi ali grožnji izgube 

pomembnega odnosa ali naklonjenosti zaradi tekmeca. Pogosti vzrok ljubosumnosti pri 

predšolskih otrocih je odnos med sorojencema (meni, da nima več dovolj pozornosti 

staršev) 

 

 Strah se pojavi če posameznik zazna ogroženost ali grožnjo ogroženosti.  Z razvojem 

otroka prihaja do spremembe v intenzivnosti, številu in vsebini strahov, saj se otrokovo 

okolje razširja in prihaja v stik z vedno več dražljaji. Nekatere strahove pri otroku 

vzbujajo resnične izkušnje z dražljaji (glasni zvoki), neprijetni dogodki ( otrok se boji 

psov, ker ga je nekoč ugriznil pes), lahko so posledica vedenja oseb v otrokovi bližini 

(posnemanje strahov staršev, vrstnikov) ali bujna domišljija. Otroci okrog 4 leta se 

najbolj bojijo ločitve od staršev, teme, zvokov, majhnih živali (žuželk), tega, da bi ostali 

sami in hude sanje. 

 

Temperament predstavlja posameznikovo celovito organizacijo razmeroma stabilnih 

značilnosti v kakovosti in in intenzivnosti njegovega čustvenega odzivanja, odzivanja 

na okolico in vedenjski slog.  Temperament ima biološke temelje, ki uravnavajo 
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posameznikovo odzivanje. Razlike  v temperamentu med posamezniki so opazne že v 

prednatalnem obdobju in seveda tudi po otrokovem rojstvu in so do predšolskega 

obdobja razmeroma stabilne. (Marjanovič Umek, Zupančič 2004) 

 

V  petdesetih letih 20. stoletja sta Thomas in S. Chess (Marjanovič Umek, Zupančič 

2004) začela izvajati obsežno študijo, ki je v današnjem času poznana pod imenom 

Newyorška vzdolžna študija temperamena. Izdelala sta devetkomponentni model 

temperamenta, ki preučuje devet značilnosti vedenjske individualnosti, ki sta jih tokom 

raziskave spremljala pri posameznikih.  

 

Model vključuje : 

- Raven dejavnosti (količina gibanja) 

- Ritmičnost (rednost v bioloških funkcijah) 

-  Odkrenljivost (lahkota z katero irelevantni dražljaji v okolju zmoti trenutno 

dejavnost) 

-  Približevanje/umik (začetni odziv na nov dražljaj) 

- Prilagodljivost (lahkota  s katero se otrok prilagodi spremembam v okolju) 

- Obseg pozornosti (količina časa v katerem otrok sledi neki dejavnosti) 

- Moč odzivanja (moč ali energetska raven odzivanja)  

- Prag odzivnosti (moč dražljaja, ki je potrebna za otrokov odziv nanj)  

-  Kakovost razpoloženja (količina pozitivnega nasproti negativnemu razpoloženju) 

(Marjanovič Umek, Zupančič 2004) 

 

Poleg  devetkomponentnega modela sta določene komponente temperamenta pri večini 

otrok združila v tri tipe temperamenta: 

 

 Lahko vzgoljivi otroci- so pretežno dobre volje, veseli, optimistični, ritmični glede 

svojih bioloških funciji, sprejemajo nove izkušnje in se z lahkoto prilagajajo 

spremembam. 

 Težavni otroci- so razdražljivi, neredni glede bioloških funkciji, se močno odzivajo, so 

pretežno negativno razpoloženi in se počasi prilagajajo na spremembe. 
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 Počasni otroci- se blago in počasi odzivajo, počasi se prilagajajo spremembam, težko 

razmeroma sprejemajo novosti, so razmeroma pasivni, na splošno bolj negativno 

razpoloženi kot lahko vzgojljivi , a bolj pozitivno kot težavni otroci. 

 

Vse komponente temperamenta, ki smo jih opisali v obdobju dojenčka se ohranjajo tudi 

v obdobju zgodnjega otroštva. V tem obdobju se razvoj temperamenta kaže kot porast 

prilagodljivosti in vztrajnosti, upade pa negativno čustvovanje in raven dejavnosti. 

Zgodnje otroštvo se tudi povezuje s sposobnostjo ohranjanja pozornosti, ihibicijo 

(sposobnost načrtovanja in zadrževanja neustreznih dejanj), zaznavno občutljivostjo, pa 

tudi z doživljanjem zadovoljstva v situacijah z dražljaji nizke intenzivnosti. Predšolski 

otroci doživljanje svojih čustev in vedenja vse bolj uravnavajo preko besednih samo 

navodil. (Marjanovič Umek, Zupančič 2004) 

 

Na čustveno- osebnostnem področju lahko v starosti 4-5 let glede na opisane teoretične 

predpostavke opredelimo mejnike prikazane v Tabeli 5. 

 

Tabela 2.5 Razvojni mejniki na čustveno - osebnostnem področju 

Mejniki  

Začne se čustveno navezovanje 

Intenzivnejšo doživljanje veselje, ko je otrok 
uspešnješi od sovrstnikov 

Strah pred temo in domišljiskimi bitji 

Sam obvlada toaleto 

Vir.  Marjanovič Umek, Zupančič (2004) 

 2.2.4   Socialni razvoj  

 

Otroci od obdobja malčka dalje vedno več časa preživljajo z vrstniki in vedno manj z 

odraslimi, kar spreminja kakovost odnosov z vrstniki. Otroci v predšolskem obdobju 

razvijejo nove oblike socialnih interakciji in socialnih kompetentnosti, predvsem na  

področju komunikacije, empatije in skupnega reševanja problemov npr. 4-letni otroci 

pogosteje soglašajo z drugimi otroci in kažejo naklonjenost do sovrstnikov, upada delež 

agresivnega vedenja med prijatelji, otroci se med seboj veliko pogovarjajo in z rabo 

govora lažje dosežejo svoje socialne cilje. Otroci v tem obdobju že presegajo in 
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egocentričnost in prehajajo na stopnjo prave empatije, kar pomeni, da vse bolj razumejo 

in prepoznavajo, da imajo tudi drugi ljudje svoja čustva, potrebe, misli. Njihova 

empatija se nanaša predvsem na večje število čustev, vključno z sestavljenimi čustvi in 

počutjem drugih tudi, če ga izražajo neposredno s svojim vedenjem. Medsebojni odnosi, 

prijateljstva  med vrstniki se v obdobju zgodnjega otroštva izvedeni predvsem v 

kontekstu otroške igre. (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

» Otroški koncepti prijateljstva, ki potekajo vzporedno s socialnim razvojem, razvojem 

socialnih kogniciji, čustvenim in spoznavnim razvojem, se v obdobju zgodnjega otroštva 

spreminjajo (Marjanovič Umek, Zupančič 2004).« 

 

Za prijateljstva v zgodnjem otroštvu je značilna predvsem skupna dejavnost, delitev 

tistega kar imaš, bližina bivanja, med tem ko se kasneje v ozadju prijateljstev predvsem 

osebnostni kriteriji kot so zaupnost, iskrenost, pravičnost, intimnost. Otroci do tretjega 

leta starosti prijateljstvo vidijo kot nekaj trenutnega, kar je povezano s potekajočimi 

dejavnostim. Starejši predšolski otroci pa prijateljstvo vedno bolj razumejo kot dlje časa 

trajajoči odnos, ki vzdrži tudi posamezne medsebojne spore in konflikte in kot proces v 

katerem zasledujejo neke skupne cilje. Otroci v zgodnjem otroštvu svoje prijatelje 

pogosto zbirajo na podlagi podobnosti npr. enaka starost,  v spolu,  v vedenju. Otroci, 

ki se vključujejo v  vrstniške socialne skupine izoblikujejo določene vzorce 

prilagojenega vedenja, ki se kaže predvsem v manj agresivnem vedenju in vrednotenju 

vedenja znotraj skupine- moralni razvoj. Z vidika spoznavnih razlag je moralni razvoj 

sestavljen iz sprememb v posameznikovi zavestnem presojanju o pravilnostih in 

nepravilnostih človekovih dejanj. Bistvo zgodnjega moralnega razvoja je v tem, da 

otrok preprosto spoznava, kaj socialna skupina v kateri živi, pojmuje kot pravilno in kaj 

kot napačno. Pri tem otrok nikoli slepo ne prevzame vedenjskih vzorcev, ki prevladujejo 

v njegovem okolju, temveč si jih skladno s svojimi spoznavnimi sposobnostim tudi 

razlaga. Moralne sankcije ob kršenju pravil predšolski otrok pretežno pojmuje kot 

posledico kršenja standardov na glede na motive kršitelja. Pravilnost ali nepravilnost 

dejanj presoja na podlagi velikosti posledic dejanj, ne pa na podlagi namer  (Marjanovič 

Umek, Zupančič 2004). 
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Na socialnem področju lahko v starosti 3-6 let glede na opisane teoretične predpostavke 

opredelimo mejnike prikazane v Tabeli 6. 

 

Tabela 2.6 Naloge, ki odražajo mejnike na socialnem področju v starosti od 3 - 6 let 

Mejniki  

Organizira igro z vrstniki, raje ima igro z vrstniki istega spola 

Interakcija z njemu pomembnimi vrstniki ( prijatelji) 

Začne sprejemati preprosta pravila 

Vključuje se v pogovor z odraslimi 

Vir.  Marjanovič Umek, Zupančič (2004) in  Ivić (2002) 

 

Osebnost predstavlja celovito organizacijo telesnih, intelektualnih, socialnih in 

čustvenih značilnosti posameznika, ki se izražajo skozi različne oblike vedenja v 

različnih situacijah. Osebnostni razvoj skupaj z značilnostim temperamentna sooblikuje 

socialne odnose že v zgodnjem otroštvu. Socialni odnosi s pomembnimi drugimi in 

kulturno pogojenimi vrednostnimi sistemi naj bi skupaj s temperamentnimi 

značilnostmi sooblikovali otrokov osebnostni razvoj (Marjanovič Umek, Zupančič 

2004). 

 

 2.3   Vpliv sodobne tehnologije na otrokov razvoj 

 

Izpostavljenost tehnologiji v splošnem narašča. Začne se z gledanjem televizije in 

poslušanjem glasbe. Nadaljuje se s preprostimi interaktivnimi aplikacijami in igrami, ki 

ne zahtevajo pismenosti, predvsem so priljubljene pri malčkih in otrocih v predšolskem 

obdobju. Do prvega ali drugega razreda otroci po televiziji večinoma nehajo gledati vse, 

kar vsebuje izobraževalno noto. Ko so izpostavljeni druženju z drugimi otroki in kasneje 

v osnovni šoli se seznanijo z video igricami, ki pa niso poučne. Do velike eksplozije v 

uporabi tehnologije pride v obdobju, ko otroci iz osnovnih šol vstopijo na predmetno 

stopnjo. Takrat je uporaba tehnologije dejansko na vrhuncu. Otroci igrajo video igrice, 

dobijo prvi telefon in začnejo pošiljati sporočila ali pa se udeležujejo skupinskega 

klepeta, pridružijo se Instagramu, Facebooku,..Itd. (Gold, 2015). 
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Do konca osnovne šole starši že začnejo izgubljati nadzor nad otrokovim digitalnim 

rokovanjem. Zato je cilj vsakega starša, da ubere premišljen pristop, ki bo vseboval 

pravila, smernice, komunikacijo, ki bo otroka vodila v primerno rabo digitalne 

tehnologije. Vse se začne pri razumevanju in izvajanju razvojnega modela za digitalno 

vzgojo (Gold, 2015). 

 

Starševska naloga je predvsem, da svoje otroke usmerjajo k zdravemu razvoju. Da bi 

lažje otrokom v času odraščanja pomagali ravnati z sodobno tehnologijo, moramo nanjo 

gledati kot na niz razvojnih ali digitalnih mejnikov. Razumeti moramo vsako fazo 

otrokovega razvoja in ugotoviti, katero komponento tehnologije je treba v določenem 

trenutku obravnavati- na kaj je otrok pripravljen, kaj bi lahko bilo tvegano ali 

neprimerno njegovi starosti in morda najpomembnejše, kako lahko sodobna tehnologija 

prispeva k zdravemu razvoju. Digitalna tehnologija danes v vseh svojih oblikah vpliva 

na vsakodnevne izkušnje otrok in s tem igra veliko vlogo tudi pri razvoju na telesni, 

kognitivni in socialno/čustvenem nivoju, kar skrbi tudi mnoge pediatre. (Gold, 2015). 

 

Veliko je raziskav o povezavi med digitalnimi mediji ter telesnem razvoju in zdravjem. 

Ob čezmerni uporabi  lahko digitalni mediji vodijo v debelost, motnjam v presnovi in 

motnjam spanja. Soočamo se  z epidemijo debelosti že pri malih otrocih. Količina 

gledanja televizije in prisotnosti TV- sprejemnika v otroški sobi pripomore k 

povečanemu tveganju, da bo imel otrok čezmerno telesno težo. Leta 2011 je Ameriška 

akademija za pediatrijo objavila svoja načela glede medijev, kjer izpostavlja zanimivo 

študijo, ki so jo opravili v Veliki Britaniji in zajema obdobje 30 let. Ugotovili so, da pri 

ljudeh starih 30 let, velja, da daljše kot je povprečno dnevno gledanje televizije ob 

koncih tedna, višji je indeks telesne mase. Za vsako dodatno uro, ki jo je 5 let star otrok 

ob koncu tedna preživel ob gledanju televizije se je tveganje za debelost v odraslem 

obdobju povečalo za 7 %. Gledanje televizije spodbuja tudi k nezdravim 

prehranjevalnim navadam. Izpostavljenost oglasom z hitro prehrano vpliva na otrokovo 

prepričanje glede hitre prehrane (Gold, 2015). 

 

Gledanje televizije je tudi tesno povezano z motnjami v presnovi. Študije prikazujejo 

povezavo med zelo pogostim gledanjem televizije in hiperholesterolemijo (visoko raven 

holesterola), hipertenzijo (visok krvni tlak) in povečano možnostjo asmatičnih obolenj. 
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Digitalna tehnologija prekine občutljivo ravnovesje med vnosom kaloriji in porabo 

energije, kar privede do debelosti, sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni povezanimi z 

prekomerno težo (Gold, 2015). 

 

Vplivi digitalnih medijev se dotikajo tudi področja kognitivnega razvoja. Kognitivni 

razvoj je izrednega pomena, saj je eden glavnih temeljev, ki je pomemben za celoten 

razvoj. Če otroci digitalno tehnologijo uporabljajo v zmernih količinah, ta deluje 

izredno pozitivno, saj krepi in izpili inteligenco in izobrazbo otrok.  Prekomerna raba 

digitalne tehnologije (televizije, računalnika, ipa-da,..itd.) pa se lahko pri otrocih kaže 

kot kognitivna zamuda- zakasnitev govora, težave s pozornostjo. Zakaj do tega pride? 

 

Otroci so brezmejno vedoželjni. Naučili se bodo reševati probleme na osnovi poskusov 

in napak, ponavljanj in opazovanja. Njihova sposobnost reševanja problemov se z 

razvojem razpona pozornosti, simboličnega razmišljanja in fine motorike še izboljšuje. 

Otroci so resnično sposobni reševati problemske naloge na tablici. Prepoznajo ikone za 

igro ali videoposnetek. Da nekaj zaženejo si pomagajo s principom poskusov in napak. 

To se predvsem kaže v začetku, ko se z tehnologijo komaj spoznavajo in začnejo 

upravljati digitalni svet. Otroci, na tej stopnji predvsem potrebujejo stik, saj z  

interakcijo preživijo in se učijo. Če je pa to prepuščeno digitalnim medije, otroci ne 

pridobijo dovolj spodbud iz okolja, da bi razvili določene kognitivne spretnosti in 

postanejo pasivni in manj odzivni na nepoznane dražljaje (Gold, 2015). 

 

Kot zadnje se vplivi digitalnih medijev vežejo tudi na otrokov socialni in čustveni 

razvoj. Na splošno se socialni in čustveni razvoj nanaša na otroke v starosti od 8-12 let 

in mladostnike ter njihovo sposobnost, da vzpostavijo odnose, nadzorujejo lastna čustva 

in se vključijo v zunanji svet. Da vzpostavijo prave, resne odnose, morajo otroci razviti 

močan občutek jaza in sposobnosti izražanja čustev.  Način otrokove uporabe digitalne 

tehnologije nam omogoča vpogled v njegovo duševno stanje in splošno dobro počutje. 

To nam veliko pove predvsem o  doživljanju mladostnikov v obdobju pubertete. 

Moderno interaktivno tehnologijo lahko neopazno vključimo v izobraževanje v 

zgodnjem otroštvu, vendar pa pri tej starosti ne sme nadomestiti vsakodnevne rutine 

(gibanja, proste igre, komunikacije z starši,..Itd.) (Gold, 2015). 
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 Da bi  lahko naše otroke zaščitili ali vsaj omili vplive digitalne je pomembno, da otrok 

nima televizije ali digitalne naprave v svoji sobi, da televizije ne puščamo prižgane,če 

je nihče ne gleda, 30 min pred spanjem naprave izklopimo, omejiti moramo reklame, ki 

oglašujemo hitro prehrano, otroku ponuditi veliko priložnosti za telesno aktivnost, 

domiselno igro, da uporabi multimediskih naprav ali gledanje televizije omejimo na 2 

uri dnevno (Gold, 2015). 

 

Če digitalnih medijev ne znamo pravilno uporabljati, lahko pridejo v neizkušene roke, 

ki vodijo tudi do zlorab in škodijo družbeni povezanosti in odnosom. Razvojni model 

digitalne vzgoje je bistvenega pomena, če želimo svojim otrokom pomagati izkoristiti 

potencial digitalne tehnologije, namesto da postane žrtev njenih pasti. Internet, družbena 

omrežja in ostale multimedije  so zapletena orodja, ki se jih je treba priučiti, nadzorovati 

in počasi uvajati korak za korakom, saj zahtevajo določeno stopnji zrelosti. (Gold, 2015)  

 

 2.4   Vpliv vzgoje na razvoj otrok  

 

Vzgoja oz. vzgajanje pomeni namerno delovanje odraslega človeka usmerjeno v 

drugega (po navadi otroka, mladostnika). Gre za medčloveški odnos, pri čemer se prvi 

zaveda dosega svojih dejanj v večji meri ali na drugačen način kot drugi v odnosu. 

Običajno pojem vzgoja uporabljamo za odnos staršev do otrok in učiteljev do učencev. 

(Wikipedija). 

 

Raziskovalci vzgoje sloge delijo v 4 kategorije: avtoritarne, avtoritativne, permisivne in 

sočutne ali demokratične Avtoritativni starši najdejo pravo ravnovesje med toplino in 

nadzorom. Zahtevajo, da otroci spoštujejo kodeks vedenja, vendar pa so posledice ob 

kršitvah pri njih kaznovalne z izgubo privilegijev, dobrin. Svoje otroke vidijo kot 

individualne osebe in se prilagajajo njihovim potrebam, hkrati pa pričakujejo, da se tudi 

njihovi otroci vedejo družbeno odgovorno. Ozračje znotraj družine je urejeno in 

dosledno. Otroci se naučijo poslušnosti, urejenosti, neodkritosti, tekmovalnosti.  V 

puberteti se to lahko izrazi skozi otrokovo čustveno zapiranje vase in upiranjem.  

Permisivna in avtoritarna vzgoja imata več pomanjkljivosti. V prizadevanju, da bi 

podpirali in spodbujali neodvisnost, pri permisivnih  starših obstaja tveganje, da ne bodo 

zastavili pričakovanj in določili smernic, potrebnih za otrokov zdrav razvoj. V ospredju 
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je otrok in njegove zahteve, ki jih starši izpolnjujejo z podkupovanjem, prošnjami, 

nerganjem, samožrtvovanjem in reševanjem otrokovih težav. Ozračje znotraj doma je 

kaotično in nestanovitno. Iz starševega vedenja se otrok nauči kako manipulirati z 

drugimi in ne razvije samodiscipline. Otrok se ob tem počuti zmedenega, negotovega in 

ga prevevajo občutki krivde. V puberteti pa se to kaže kot sebičnost, zahtevnost, 

neodgovornost in odvisnost od drugi. Avtoritarni starši dobro obvladujejo in 

nadzorujejo svoje otroke preko kontrole z fizičnim in psihičnim nasiljem (pretepanje, 

ena po riti,  grožnje, vpitje, poniževanje, kritiziranje). Ozračje znotraj družine je rigidno, 

napeto, moreče. Otrok se nauči slepe poslušnosti močnejšemu, nasilja, tekmovalnosti, 

laganja. Občutki, ki prevevajo otroka ob  takšnem stilu vzgoje so jeza, osovraženost, 

strah, nemoč. V puberteti se  otrok začne upirati, pobegne, postane nasilen do drugih, 

lahko zaide v  prestopništvo (droga, tatvine). 

 

Sočuten ali demokratičen vzgojni stil ohranja in neguje dober in ljubeč odnos z otrokom 

in temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju.  Sočutna vzgoja temelji na 

pozitivni disciplini brez kaznovanja in nagrajevanja, kar se lahko izkaže tudi kot past, 

če v celoti opustimo kaznovanje se lahko pretvori v permisivno vzgojo.  Starševske 

metode, ki se izvajajo znotraj demokratične vzgoje temeljijo na brezpogojni ljubezni, 

dajanju zgleda, spodbujanju, zadovoljevanju otrokovih potreb, skupno reševanje 

problemov. Ozračje znotraj družine je sproščeno, urejeno in fleksibilno. Otrok se skozi 

proces demokratične vzgoje nauči samodiscipline, odgovornosti, reševanja problemov, 

spoštljivosti in sodelovanja.  Otrok se ob tem počuti vesel, samozavesten, ljubljen 

predvsem pa varen (Orešnik, 2010). 

 

2.4.1  Razvajenost 

 

Najpomembnejši, najtrajnejši in najbolj zaupen odnos v otrokovem življenju je odnos s 

starši. Starši so tisti, ki lahko otroku pomagajo pri vrednotenju življenjskih doživljajev 

in ga vodijo mimo nevarnih čeri življenjskih izzivov ter ga pomagajo oblikovati v 

čustveno zdravega človeka.  Znani in običajni vzgojni prijemi, ki so se jih starši naučili 

od svojih staršev, ne prinašajo več zaželenega učinka. Živimo v času, ko so medsebojni 

odnosi in s tem tudi družina v krizi. Danes si številni starši redko vzamejo čas za 

pogovor, poslušanje, razlago ter dogovore o skupnem življenju, o tem, kako bodo živeli, 
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kaj bo kdo počel v skupnosti ter za druge skupne aktivnosti z otroki. Več pozornosti bi 

morali nameniti tudi usmerjanju otrok s tako pomembnim pozitivnim zgledom, kar je 

pomemben element vzgoje za odgovorno življenje. Danes si vsi starši želijo, da bi se 

okolje prilagodilo njihovemu otroku, namesto,da bi se otrok prilagodil okolju. Posledica 

tega je naraščanje razvajenosti in narcisoidnih osebnosti, ki vplivajo na odnose znotraj 

družine in sam razvoj otrok (Žorž, 2002). 

 

Kadar se pogovarjamo o razvajanju mislimo predvsem na razvajanje z materialnimi 

dobrinami. Razvajenec do materialnih dobrin je zelo zahteven, nikdar nima dovolj, z 

ničemer ni prav zadovoljen, obenem pa do materialnih dobrin nima nikakršnega odnosa. 

Razvajenost prepoznamo tudi v odnosu do hrane (pretirana izbirčnost, nespoštljiv odnos 

do hrane), v odnosu do oblačil, v odnosu do denarja,..Itd (Žorž, 2002). 

  

Po besedah avtorja Žorža (2002) je razvajen tisti, ki npr. težko prenese  napor,  bolečino, 

in  se s  tem težko prilagodi spremembam v navadah. Da bi bolje razumeli  proces 

oblikovanja razvajenosti, predstavljamo dimenzije razvoja na telesni, socialni in 

čustveni stopnji (Žorž, 2002). 

 

a) Telesni razvoj: 

 

Razvajenemu otroku starši nudijo vse udobje, odrašča torej v razmerah, 

ki naj bi omogočile kar najbolj zdrav telesni razvoj. Mama prične 

razvajati svojega otroka že kot dojenčka. Budno pazi, da otrok nikoli ni 

lačen, da nikoli ni predolgo moker, da je vedno lepo na toplem. Ko začne 

otrok jesti, mu daje le skrbno izbrano hrano, da ne bi obremenjevali 

njegovih prebavil. Oblači ga v najlepša oblačila. Ko začne plezati in 

korakati po stanovanju, skrbno zaščiti vsa nevarna mesta, da se ne bi 

kam udaril, da ne bi padel. Vse to dela, da bi bil njegov razvoj zdrav. 

Vendar so ta pričakovanja zmotna, ozka, enostranska. Otrokov 

organizem ima ob takšni zunanji skrbi zelo malo možnosti, da razvije svoj 

obrambni mehanizem. Vseh informaciji, ki oblikujejo človekov obrambni 

mehanizem, človek nima v svojem genskem zapisu. V genih je namreč 
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zapisan le način, kako se učiti obrambe, vsak posameznik pa mora sam 

razviti način kako se bo branil. Učenje poteka predvsem tako, da se 

organizem spopada z nevarnostmi in se jim upira. Razvajen otrok je 

prikrajšan za možnosti, da razvije te obrambne sposobnosti. Naslednje 

takšno področje je učenje prehranjevalnih sposobnosti. Ne gre le za 

prehranjevalne navade, ki so sicer pogojene z navadami okolja v katerem 

človek živi, ampak resnično za oblikovanje sposobnosti organizma, da 

zaužito hrano pretvori v uporaben gradbeni material in energijo. 

Razvajen otrok se ne nauči izkoriščati tudi bolj skromne strukturno 

neustrezne hrane, saj je dobi v izobilju. Otrok se tudi ne nauči prenašati 

lakote in posledično se ne nauči, kako preživeti v morebitnih skromnejših 

razmerah. Poleg tega se nauči da za njegovo hrano skrbijo drugi. V 

obdobju odraslosti pa se to kaže kot neprimeren odnos do hrane, 

nenormalna telesna teža, motnje v prebavi in presnovi. Podobno je s 

toploto. Otrok, pri katerem je mama pretirano pazila na temperaturo 

prostora, ki ga ni nikoli previjala v premrzlem prostoru, ki je vedno spal 

v zelo topli sobi, se nauči preživeti le pri neki idealni zunanji temperaturi. 

Neodporen je na temperaturne spremembe in zaradi njih zboleva 

predvsem so prisotna obolenja dihalnih poti ( Žorž, 2002,50-53). 

 

b) Socialni razvoj: 

 

Otrokov socialni razvoj se prične v prvih stikih z mamo, mama začne 

vzpostavljati stik in preko stika komunikacijo. Zdrav odnos je tisti, v 

katerem otrok postopoma odkriva samega sebe kot samostojno bitje in 

mamo kot drugega. Ob tem je potrebno, da še vedno velik del časa preživi 

v tesnejši povezavi z mamo. Preko tega se uči, da se lahko brez nevarnosti 

izloči iz te tesne vezi, da lahko tudi mama prekine tesno vez in ga zapusti 

brez nevarnosti zanj, saj bo mama kasneje spet vzpostavila stik z njim, da 

v odnosu so tudi prisotni drugi, ki vstopajo v odnos z mamo (oče). Na ta 

način otrok spoznava že v najnežnejši dobi osnovnih zakonitosti odnosov 

med ljudmi, osnovno zakonitost komunikacije, ki jo sestavljata stik in 

umik. V učenju procesa stik-umik se otrok uči prepoznavati situacije, ko 
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sam potrebuje stik, prepoznava načine kako stik vzpostaviti in sprejemati 

napor, ki je potreben za vzpostavitev stika, varne prekinitve in umika iz 

stika. Nauči se tudi prepoznati, kdaj drugi ni pripravljen na stik z njim, 

sprejeti njegovo odločitev in prenesti razočaranje. Skratka, nauči se ob 

odločanju upoštevati svoje potrebe in želje, pa tudi potrebe in želje 

okolja. Starši, ki otroka razvajajo, se mu skušajo predstavljati v neki 

idealni podobi. Predstavljajo mu povsem prijazno okolje, vselej 

pripravljeno na stik z njim, da mu zadovolji njegove potrebe. Kadarkoli 

je stik vzpostavljen, je enostranski, namenjen zadovoljevanju otrokove 

potrebe. Otrok svoje starše doživlja kot okolje, ki je » ustvarjeno zgolj in 

izključno zanj«. Ne nauči se prepoznati situaciji, ko starši niso na volji, 

da bi zadovoljevali njegove potrebe, otrok takih situaciji ne doživlja kot 

izraz volje staršev, kot njihovo pravico, ampak kot nekakšno napako, 

spodrsljaj. Njegova podoba idealnih staršev pravzaprav ni idel, ampak 

nekak izkrivljen ideal, bolj karikatura ideala. V procesu odraščanja 

razvajen otrok to karikirano podobo idealnih staršev prenese na širše 

socialno okolje, zato tak otrok ne zmore vzpostaviti zdravih socialnih 

stikov v okolju. Obnaša se, kot da je vse okrog njega ustvarjeno samo 

zato, da izpolnjuje njegove potrebe, želje, pričakovanja. Njegova 

pričakovanja so torej izjemno velika in okolje mu jih nikakor ne more 

uresničiti, zato doživlja nenehno razočaranje. Ob razočaranjih, ki jih 

razvajeni otroci doživljajo v socialnem okolju nesorazmerno veliko in jih 

doživljajo zgolj kot krivice, nekateri reagirajo nasilno, drugi pa z umikom 

ali zapiranjem vase (Žorž, 2002, 54-56). 

 

c) Čustveno področje:  

 

Čustvovanje nam spreminja svet v pisan mozaik prijetnih in neprijetnih 

dogajanj. Vse to bogastvo čustev pa se pri otroku razvije postopoma. Pri 

dojenčku se najprej pojavi razlikovanje prijetne vznemirjenosti od 

neprijetne, nato pa ob splošnem razvoju postopoma tudi vse pestrejša 

paleta čustev in njihovih odtenkov.  Ko se zavemo tega postopka 

oblikovanja čustev, moramo sprejeti tudi dejstvo, da se otrok razvija v 
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okolju in da okolje vpliva na ta razvoj, torej tudi na razvoj čustev. Za 

razvoj čustev je pomembno čustveno » ozračje«, v katerem otrok odrašča. 

Pomembno je, kakšne možnosti ima za prepoznavanje in  izražanje 

čustev, za prepoznavanje učinkov, ki jih imajo njegova čustva na druge. 

Starši, ki otroka razvajajo, mu dopuščajo možnost, da čustva izraža, na 

njegova čustva pa se ne odzivajo ustrezno. Če je otrok npr. žalosten, če 

joka, starši tega ne morejo prenesti in skušajo otrokov jok prekiniti, 

otroka potolažiti ne glede na vzrok njegove žalosti. To pogosto počnejo z 

ujčkanjem, pomilovanjem, božanjem, ponujajo mu hrano , igrače. Tak 

mehanizem ostane vzorec, tudi ko otrok nekoliko odraste.  Za otroka jok 

počasi izgubi pristno vlogo, vse manj je povezan z žalostjo. Otrok se 

poslužuje joka, kadar se mu pojavi neka potreba, neka želja in pričakuje 

od staršev, da mu jo bodo izpolnili. Ob prebujeni potrebi ali želji se 

normalno vzbudijo čustva, ki delujejo motivacijsko, ki ga vodijo proti 

zadovoljitvi. Pri razvajenem otroku se pojavi žalost, ki ni pristna in zato 

je že poplitvena, enako se dogaja z zadovoljstvom.  Na udaru so tudi 

druga čustva. Razvajen otrok ima zelo malo možnosti, da bi v svojem 

domačem okolju preverjal preizkušal, kako njegova različna čustva 

delujejo na druge, na okolje v povezavi z njegovimi željami in potrebami. 

Ob tem njegova čustva izgubljajo globino, intenziteto in naboj. Njegova 

čustva vse bolj izgubljajo motivacijski pomen ali tega pomena sploh ne 

pridobijo dovolj. Posledično imajo otroci  zelo plitva, topa čustva in ne 

zmorejo pristnih in globokih čustev (Žorž, 2002, 56-59). 

 

Zelo podobna vedenjska slika razvajenosti je tudi narcisizem. Zaradi te podobnosti 

ju torej zlahka zamenjamo. Narcis je lepotec iz znane ovidove pripovedi. Vanj se je 

zaljubila lepa nifa Eho, a ji Narciz ljubezni ni vračal. Nekega dne je v vodi zagledal 

svojo podobo  in se zaljubil vanjo. Poskusil je svojo podobo prijeti, a se mu je vselej 

izmikala. Njegova zaljubljenost v svojo podobo je ostala nepotešena, saj se mu 

prelepo bitje iz vode ni odzivalo. Nesrečen zaradi neuslišane ljubezni je umrl in se 

spremenil v cvet. Po lepem Narcisu je poimenovana posebna osebnostna motnja, za 

katero je značilna prezaposlenost s samim seboj- zaljubljenost v sebe. Združena je z 
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zelo siromašno zmožnostjo empatije, vživljanja v drugega in razumevanja drugega, 

s čustveno hladnostjo ter samo poveličevanjem. To samo poveličevanje je lahko 

odprto, direktno, posameznik sebe prikazuje kot neodkritega genija, zvezdo. Lahko 

pa je tudi prikrito, obrnjeno, ko narcis vidi vsepovsod krivice, ki se mu godijo.  

Narcis se vede, kot da meje ne bi obstajale, ne preraste podobe idealiziranega starša, 

ki jo ohranja in brani, točno ve kaj vse bi on bil. Narcis življenjsko energijo troši za 

boj z vsem tujim, drugačnim (Žorž, 2002). 

 

Za boljši odnos znotraj družine in primeren pristop k vzgoji, da bi preprečili razvoj 

razvajenosti ali narcističnih motenj, je potrebno upoštevati nekaj smernic: 

- Vsi otroci morajo imeti pravila, ki so primerna glede na situacijo. Kot primer 

lahko izpostavimo, da starši ne bodo silili 5 letnega otroka spat ob istem času, 

kot 18 letnika saj meje se morajo prestavljat in so različne. (Radio 

Robin,2017) 

 

- Velik vpliv na vzgojo ima tudi značaj ali karakter otroka. Karakter otroka je 

tudi en del stvari, ki določajo človeka. Danes si večina staršev želi, da bi se 

okolje prilagajalo samo njihovemu otroku in to je zmotno. Karakter oz. otrok 

se mora prilagoditi okolju, kulturnim normam, normam lepega obnašanja in 

varnosti. Najprej se prilagaja svojim staršem, nato svojim sorojencem in 

ostalemu sorodstvu, v šoli sošolcem, sosedom. S tem , ko starši mislijo, da 

bi z postavljenem mej otroka preveč ukalupili in mu odvzeli svobodno voljo, 

otroka porinejo v zelo težko situacijo, ki se bo izrazila v kasnejšem obdobju 

odraščanja. Otrok se ne bo znal in hotel prilagajat zunanjim dejavnikom in 

okolju (Radio Robin,2017). 

 

- Velik poudarek moramo dajati tudi pravicam in dolžnostim otroka. Ker 

odraščanje ne pomeni to, da otroka navadim na tiranje koristi in pravic, 

ampak tudi na dolžnosti, ki so potrebne , da jih otrok opravi. Kot primer 

lahko izpostavimo, da hujše kot so bile dolžnosti, ki jih je moral otrok 

opraviti večje je bilo zadovoljstvo ob uspehu. Uvajanje dolžnosti se mora 

pričeti zelo zgodaj. Ko je otrok sposoben samostojne hoje in držanja 
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predmeta je lahko zadolžen za pomoč priprave mize za kosilo- namestitev 

pribora, krožnikov. Kasneje otroka spodbudimo, da sam razmišlja. To 

naredimo tako, da mu povemo smo kaj bomo jedli in nato sam pripravi pribor 

in prešteje število ljudi, ki bodo jedli kosilo. Pomembno je, da otroka 

vključimo v vsakdanja opravila in mu skozi igro določimo njegovo nalogo 

pri opravilu. Otroku moramo biti zgled in mu dovoliti, da postane samostojen 

(Radio Robin, 2017). 

 

- Otroku moramo omogočiti veliko proste igre, da se lahko samostojno razvije 

na vseh področjih razvoja. Ni pa potrebe, da bi morali cel čas bedeti nad njim 

in ga opozarjali na morebitne nevarnosti. Pomembno je, da si zraven in, da 

dopustiš tudi otroku napako zato, da otrok sam odkrije kje je zgrešil in kako 

mora to popravit. (Radio Robin,2017) 

Izrednega pomena je, da temelje za nadaljnji razvoj postavimo že v predšolskem 

obdobju, ko so otroci najbolj dojemljivi in učljivi. S tem jih bomo opremili za nadalje 

življenje. (Radio Robin, 2017) 

 

3. EMPIRIČNI DEL 
 

 

»Poznavanje otrokovega razvoja predstavlja pomemben okvir za oblikovanje koncepta 

predšolske vzgoje. Skozi  različne teoretske okvirje je moč prepoznati nekatere skupne 

zakonitosti o otrokovem razvoju in skupna načela predšolske vzgoje (Bahovec et 

al,2009.)« 

 

 V empiričnem delu diplomske naloge predstavljamo dejavnosti, ki smo jih izvedli v 

vrtčevski skupini (4-5 letni otroci). Dejavnosti smo oblikovali na podlagi razvojnih 

mejnikov 4-5 letnih otrok, ob tem smo preverjali otrokove sposobnosti na posameznem 

razvojnem področju. Skozi dejavnosti smo opazovali in ugotavljali, kako spretni so 

otroci pri opravljanju ponujenih nalog, koliko so otroci pri tem samostojni, ter ali 

dosegajo predvidene razvojne mejnike za njihovo starost.  
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3.1 Opredelitev problema 

 

Predšolsko obdobje je za vsakega otroka izjemno pomembno. Več kot 50% razvoja se 

dokonča do četrtega oz. petega leta starosti, ki se skozi čas nadgrajuje. Celotni razvoj 

posameznika zajema razvoj njegovih čustvenih, socialnih, telesnih in miselnih 

sposobnosti, ter pripomore k razvoju kritičnega mišljenja in lastnih odločitev v 

prihodnjih življenjskih okoliščinah. Če v tem obdobju otroka ne ustrezno spodbudimo 

o, se nekatere funkcije ne bodo razvile v polnem obsegu. Stimulativno okolje prispeva 

k razvoju velikega števila nevronskih poti, rezultat česar je bogata nevronska mreža, ki 

je ključnega pomena za doseganje prirojenih potencialov (Rajović,2013).  

 

Pri otokih so opazna nekatera odstopanja od razvojnih normativov. Če prepoznamo 

otrokove potrebe, lahko tudi pomagamo in veliko storimo za izboljšanje razvoja. 

svojega otroka, ker so bo del možganov zadolžen za specifično veščino bolje razvil.  

 

Zato je pomembno razumeti, ali se v današnjem času otroci razvijajo skladno z do sedaj 

sprejetimi razvojnimi normami ali prihaja do odstopanj ,ter katera področja so najbolje 

in katera najslabše razvita. 

 

3.2 Namen in cilji raziskave 

 

Vsak otrok je osebnost zase, zato lahko obstajajo velike individualne razlike v razvoju. 

Ljudje in okolje se spreminjata tudi skozi čas. Vprašanje je, ali so mejniki, ki so veljali 

nekoč danes drugačni in je za otrokovo osvojitev nekaterih veščin in nalog na nekaterih 

področjih razvoja potrebno več ponovitev in časa, na drugih pa manj. Z opazovanjem 

vedenja in izvajanja nalog v vrtčevski skupini želimo raziskati ali 4-5 letni otroci danes 

dosegajo oziroma odstopajo od pričakovanih razvojnih mejnikov. 

 

Cilj raziskave je preveriti na katerih področjih pri današnjih 4- 5 letnikih razvoj presega  

dosedanje razvojne normative in ali na katerih zaostaja. Ugotoviti želimo, kakšen je 

razvoj glede na normative na posameznih področjih razvoja. 
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3.3 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Glede na namen in cilje diplomske naloge smo si zastavili sledeča raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. 

 

Raziskovalna vprašanja: 

1. Ali se 4-5 letniki v današnjem času razvijajo skladno z do sedaj sprejetimi  

           razvojnimi normami ali prihaja do odstopanj? 

2. Na katerih področjih razvoja 4-5 letnikov je opazno večje in na katerih manjše 

odstopanje? 

3. Katera področja so pri 4-5 letnikih najbolje in katera najslabše razvita? 

 

Hipoteze : 

H1: Pri 4-5 letnih otrocih so na posameznih razvojnih področjih opazna odstopanja od 

do sedaj sprejetih razvojnih normativov 

H2: Največje negativno odstopanje od do sedaj sprejetih razvojnih normativov je na 

gibalnem področju 

H3: Največje  pozitivno odstopanje od do sedaj sprejetih razvojnih normativov je  

matematično področje 

H4: Otroci so telesno težji in večji v primerjavi z preteklostjo 

 

3.4. Metodologija 

 

V empiričnem delu smo uporabili kvalitativni pristop. Podatke smo pridobili s 

pomočjo anekdotskih zapisov tekom preteklega šolskega leta in preverjanjem 

otrokovih spretnosti pri v naprej določenih nalogah.  Otrokove dosežke smo beležili na 

kontrolni list, ki je bil razvit za lažje in hitro zbiranje podatkov. Kontrolni list zajema 4 

področja razvoja : telesno-gibalno, spoznavno-zaznavno, čustveno- osebnostno in 
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socialno področje. Znotraj vsakega področja smo pripravili dejavnosti, ki smo jih  

izvedli z otroci znotraj oddelka (Glej priloga 1) 

 

 3.4.1. Raziskovalne metode 

 

Kot metodo zbiranja podatkov smo v diplomski nalogi uporabili metodo opazovanja 

z udeležbo. Gre za kvalitativni pristop, za katerega je značilno, da se raziskovalec 

vključi v skupino, katera je predmet preučevanja in v njej prevzame za daljše 

časovno obdobje aktivno vlogo. S to tehniko zbiramo podatke, pri kateri se socialni 

procesi opazujejo na naravnih razmerah. Za to metodo sem se odločila zato, ker mi 

služba omogoča, da sem lahko znotraj opazovane skupine (oddelek 4-5 letnih otrok) 

sprejeta in enakopravna, udeleženci v skupini mi zaupajo in aktivno komunicirajo, 

kar pripomore k lažjemu pridobivanju podatkov. 

 

3.4.2. Predstavitev dejavnosti znotraj vrtčevske skupine 

 

Spodaj opisane dejavnosti, so pripravljene na podlagi razvojnih mejnikov primernih 

za 4-5 letne otroke. Naloge bazirajo na  opazovanju otrokove proste igre, uporabe 

didaktičnih iger, gibalnih iger, slušnih iger in vsakodnevne vrtčevske rutine. Vse 

dejavnosti so otrokom znane zato, da smo se izognili težavam pri razumevanju novih 

pravil in zmedenosti pri opravljanju nalog. S tem smo otrokom, dali možnost, da se 

pri vsaki dejavnosti izkažejo po njihovih najboljših močeh, kar nam omogoča 

natančnejše rezultate opazovanj. 

 

a) Dejavnosti na telesnem in gibalnem področju:  Potreba po gibanju in igri sta 

primarni otrokovi potrebi. Z gibanjem je pogojeno zaznavanje okolice, prostora, 

časa in samega sebe. Ko otrok obvladuje svoje roke, noge in trup, sčasoma začenja 

čutiti veselje, varnost, ugodje, pridobi si samozaupanje in samozavest. Gibalni 

razvoj je v ospredju predvsem v prvih letih življenja in poteka od naravnih in 

preprostih oblik gibanja (plazenje, lazenje, hoja, tek) do sestavljenih in zahtevnejših 

športnih dejavnosti. V predšolskem obdobju otroci z igro pridobijo raznovrstne 
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gibalne izkušnje, ki jim prinašajo veselje in zadovoljstvo. Pozitivne spodbude so 

temeljne motivacijske metode pri delu z otroki. (Bahovec et al,2009.) 

 

Otrokom moramo omogočiti in jih spodbujati, da z različnimi dejavnostim v 

prostoru in na prostem spoznajo in razvijejo gibalne sposobnosti, ter usvojijo gibalne 

koncepte. Večino otrok uživa v gibanju in se z veseljem vključuje v spontane in 

vodene dejavnosti. K motivaciji za njihovo izvajanje odločilno prispeva prijetno in 

zaupno vzdušje, v katerem imajo otroci možnost izbire, raziskovanja in odkrivanja 

izvirnih rešitev nalog ter sprejemanja napak in neuspelih poskusov (Bahovec et 

al,2009.) 

 

 GROBI GIBI: 

 

- Gibalna igra » Mačka in Miš«:  Pri igri se otroci držijo za roke v obliki kroga. Eden 

od otrok je »Mačka« in je lociran izven kroga, drugi otrok je »Miš« in je lociran 

znotraj kroga. Na znak otrok, ki velja v igri za »Mačko« začne loviti otroka, ki v igri 

predstavlja »Miš«. Med tem lahko oba otroka uporabljata vse smeri gibanja okrog 

kroga, krog lahko prečkata z namenom, da se izogneta eden drugemu. Igra traja vse 

doklej  »Mačka« ulovi »Miš« ali ko se eden od otrok preda, ker postaja za njega 

prenaporno. 

Tabela 3.1 Definicija uspešnosti pri nalogi "Mačka in Miš" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Se ne more hitro ustavit in 

spremenit smer gibanja, 

celoten čas igre teče samo 

v eno smer 

Lahko hitro ustavi in 

spremeni smer gibanja 

Lahko se hitro ustavi in 

spremeni smer gibanja, 

iznajdlivost pri lovljenju, 

uporablja vse smeri 

gibanja 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Gibalni poligon z ovirami: Poligon bo vseboval naloge z preskakovanjem palic, 

skakanje z obroča v obroč, sonožni poskoki in skakanje po eni nogi. Poligon bom 
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postavila znotraj vrtčevske telovadnice, s tem bom omejila prostor prostega gibanja 

in usmerila dejavnost na naloge znotraj poligona. 

 

Tabela 3.2 Definicija uspešnosti pri nalogi " Poligon z ovirami" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ni  sposoben 

sonožnih poskokov iz 

obroča v obroč in 

sonožnega preskakovanja 

palic. Otrok ne more 

skakati  po eni nogi 

Otrok je sposoben 

sonožnih poskokov iz 

obroča v obroč in 

sonožnega preskakovanja 

palic. Otrok lahko skače 

po eni nogi 

Otrok je sposoben 

sonožnih poskokov iz 

obroča v obroč in 

sonožnega preskakovanja 

palic.Otrok lahko poligon 

oddela z poskakovanjem 

po eni nogi. Otrok lahko 

skače po eni nogi  tako po 

levi, kot po desni  nogi. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

-  Ciljanje na koš: Otroci se bodo razvrstili v dve skupini. V vsaki skupini bom 

poskušala, da je enako število otrok. Otroci bodo stali v koloni za črto, pred njimi bo 

na dolžini 1.5 metra stal koš. Njihova naloga je, da z manjšo žogo koš zadenejo pri 

tem pa imajo neomejeno število poskusov. Ko koš zadenejo se postavijo zadaj v 

kolono. Pri tem bom spremljala njihovo natančnost meta žoge in število ponovitev, ki 

jih otrok potrebuje za zadetek koša. 

 

Tabela 3.3 Definicija uspešnosti pri nalogi "Ciljanje koša" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ne meče žogo 

natančno in  ne  zadene 

koša v 4 poskusu 

Otrok meče žogo 

natančno in pri tem 

zadene koš v 4 poskusu 

Otrok meče žogo 

natančno in pri tem 

zadene koš v 2 poskusu 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

 DROBNI GIBI: 
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- Rezanja s škarjami: Otrokom bom pripravila delovni list na katerem bodo narisane 

oblike: kvadrat, pravokotnik, trikotnik in krog. Otroke bom vzpodbudila, da z 

škarjami izrežejo oblike pri tem pa morajo paziti, da bodo rezali po črti narisane 

oblike. Izrezane oblike bodo otroci zalepili v zvezek. 

 

Tabela 3.4 Definicija uspešnosti pri nalogi "Rezanje s škarjami" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ni sposoben rezati s 

škarjami po označeni 

liniji 

Otrok reže s škarjami po 

označeni liniji 

Otrok reže s škarjami po 

označeni liniji natančno, 

sposoben je izrezati več 

različnih oblik. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Samostojnosti pri mazanju hrane na kruh: Otrokom bom omogočila, da si lahko 

samostojno namažejo malico na kruh. Med tem bom opazovala njihovo fino motoriko 

in iznajdljivost pri nanašanju namaza na kruh. 

 

Tabela 3.5  Definicija uspešnosti pri nalogi "Samostojnost pri mazanju hrane na kruh" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok si ni sposoben 

namazati hrane na kruh. 

Otrok si namaže hrano na 

kruh pri tem potrebuje 

čas. 

Otrok si namaže hrano na 

kruh v kratkem času. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Samostojnosti pri oblačenju in obuvanju: Otroke bom  opazovala pri oblačenju in 

obuvanju po popoldanskem počitku. Spremljanja bom njihovo sposobnost oblačenja, 

urejanja, prepoznavanja pravilne strani oblačil in obutve, ter zapiranje zadrg in vidnih 

gumbov. 

Tabela 3.6  Definicija uspešnosti pri nalogi »Samostojnost pri oblačenju in obuvanju« 

Ne dosega  Dosega  Presega  
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Otrok pri oblačenju in 

obuvanju potrebuje 

pomoč odrasle osebe. 

Otrok se lahko 

samostojno obleče in 

obuje, potrebuje pomoč 

pri zapenjanju gubov, 

zadrge, zavezovanju 

vezalk 

Otrok se lahko 

samostojno obleče in 

obuje, zapre vidne gumbe, 

zadrgo, zaveže vezalke. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

 TELESNA TEŽA IN TELESNA VIŠINA: 

 

- V jutranjem krogu bom z otroci načela pogovor o tem, kaj je v naravi težje in kaj  

višje. Pogovor bom preusmerila na opazovanje večjih in manjših oblik znotraj 

oddelka. Nato bomo primerjali otroke med sabo in ocenjevali kateri je po njihovem 

mnenju težji in kateri večji. Njihove trditve in prepričanja bom preverjala z tehtnico 

in trakom za merjenje višine.  

 

Tabela 3.7  Definicija normativa pri nalogi "Telesna teža in višina" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ne dosega 

normativa telesne teže 

med 20-25 kg. 

Otrok dosega normativ 

telesne teže med 20-25 

kg. 

 

 

Otrok presega normativ 

telesne teže med 20-25 

kg. 

Otrok ne dosega 

normativa telesne višine 

med 104-110 cm. 

Otrok dosega normativ 

telesne višine med 104-

110 cm. 

Otrok presega normativ 

telesne višine med 104-

110 cm. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

b)  Dejavnosti na spoznavno-zaznavnem področju: V zgodnjem otroštvu zaznavno-

spoznavno področje vključuje najrazličnejše dejavnosti v vrtcu, ki otroka 

spodbujajo, da v igri ali vsakodnevnih opravilih pridobiva izkušnje, spretnosti in 

znanja o tem, kaj je veliko, kaj majhno, v čem so si stvari različne, v čem podobne, 

kakšne oblike so, kako zvenijo, kaj je zdaj, prej in potem.  Ob pridobljenih izkušnjah 

in znanju spoznava, da je moč nekatere naloge, vsakodnevne probleme rešiti 

učinkoviteje če uporablja strategije mišljenja. Vesel je, ko najde rešitev, zato 
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praviloma išče še nove in nove situacije, ki so vsakič znova izziv za preizkušanje 

njegove rešitve problema in potrditve njegovega načina in smeri razmišljanja. Vrtec 

je okolje, ki ga otrok lahko raziskuje. Otrok naj obiskuje posamezne prostore in ima 

možnost preživeti tam dovolj časa, da prostor preplezajo, raziščejo in pretipajo.  

Otrokom omogočamo opazovanje detajlov tako v naravi, novem prostoru, z čutili  

in na slikah (Bahovec et al,2009). 

 

V tem obdobju je pomemben tudi razvoj govora, ki je neposredno povezan z 

raziskovanjem in poimenovanjem najrazličnejših predmetov. Jezikovna dejavnost v 

predšolskem obdobju, ki je najpomembnejše obdobje za razvoj govora vključuje 

široko polje sodelovanja in komunikacije z odraslimi, otroki, seznanjanjem z pisnim 

jezikom,..itd. otroci se v tem obdobju učijo izražati izkušnje, čustva, misli in 

razumeti sporočila drugih. Otroci se učijo jezika ob poslušanju vsakdanjih 

pogovorov in pripovedovanja literarnih besedil ob poslušanju glasnega branja 

odraslih, s pripovedovanjem, opisovanjem, ob rabi jezika v domišljiskih igrah, 

dramatizacijah (Bahovec et al,2009). 

 

 ZAZNAVANJE:  

 

- Slušna igra:  Različne predmete bom skrila za zaveso (kozarec, škarje, vilice, 

kamenje, papir,..itn.) in z njimi izvajala zvoke. Otrokova naloga je, da prepozna zvok 

določenega predmeta in ga tudi poimenuje. Otroke bom posamično preizkušala, saj 

bi izvajanje dejavnosti v skupini izpostavilo predvsem otroke, ki jim slušna igra ne 

predstavlja težav.  

 

Tabela 3.8  Definicija uspešnosti pri nalogi "Slušna igra" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ne razlikuje in 

prepoznava zvoke in 

glasove petih predmetov 

Otrok razlikuje in 

prepoznava zvoke in 

glasove petih predmetov 

Otrok razlikuje in 

prepoznava zvoke in 

glasove več kot petih 

predmetov 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 
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- Sestavljanje sestavljanke: Otrokom bom ponudila veliko sestavljanko iz 12 delov, ki 

jo bomo sestavljali na tleh s posameznim otrokom. Med tem bom opazovala otrokovo 

iznajdljivost, percepcijo slike in čas, ki ga otrok porabi za dokončanje sestavljanke 

 

Tabela 3.9  Definicija uspešnosti pri nalogi "Sestavljanje sestavljanke" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ni sposoben 

sestaviti sestavljanko iz 

12 kosov v 2 minutah. 

Otrok sestavi sestavljanko 

iz 12 kosov v 2 minutah. 

Otrok sestavi sestavljanko 

iz 12 kosov v manj kot  2 

minutah. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Prepoznavanja predmetov na otip:  Otrokom bom v jutranjem krogu pripravila 

dejavnost, ki bo od otrok zahteval prepoznavanje predmeta v vrečki. Za vsakega 

otroka bom v neprosojno vrečko vstavila različen predmet (kocko, žlico, žogo, 

kamen, nogavico,..itn.). Otrok bo v vrečko ustavil roko in z otipom poskusil ugotoviti 

kateri predmet ima v roki. Ko otrok predmet poimenuje ga pokaže še ostalim otrokom, 

ti ocenijo ali je predmet pravilno imenoval ali je bil ob tem neuspešen. Igro ponovim 

večkrat z različnimi predmeti, tako bom bolje ocenila ali je otrok sposoben 

prepoznavanja predmetov. 

 

Tabela 3.10  Definicija uspešnosti pri nalogi "Prepoznavanje predmetov na otip" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ne prepozna 5 

predmetov z tipanjem 

brez gledanja 

Otrok prepozna 5 

predmetov z tipanjem 

brez gledanja 

Otrok prepozna več kot  5 

predmetov z tipanjem 

brez gledanja 

Vir: Oblak, lastna raziskava ( 2017) 

 

 INTELEKTUALNE SPOSOBNOSTI: 
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- Orientacije v času:  Ob začetku novega tedna se bom z otroki pogovorila  o tem kaj 

je z družino počel ob koncu tedna. S tem bom preverila ali otrok razume koncept časa, 

ali ve kaj se je zgodilo prej, kaj potem, ali je bilo to ponoči ali čez dan. 

Tabela 3.11  Definicija uspešnosti pri nalogi "Orientacija v času" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok se ne orientira v 

času, ne ve kdaj je dan in 

kdaj je noč, jutro, poldne, 

večer. 

Otrok se orientira v času, 

ve kdaj je dan in kdaj je 

noč, jutro, poldne, večer. 

Otrok se orientira v času, 

ve kdaj je dan in kdaj je 

noč, jutro, poldne, večer, 

prej, zdaj, potem.  

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Opazovanje podrobnosti: Z otroki odpravila na krajši sprehod na znano lokacijo. 

Otroke bom prosila naj me opozorijo ko opazijo kakršno koli spremembo v naravi, ki 

je prej niso opazili. S tem bom preverjala ali otrok zaznava spremembe v naravi, 

okolici in  ali zna to tudi primerno opisati in poimenovati. 

Tabela 3.12  Definicija uspešnosti pri nalogi "Opazovanje podrobnosti" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok ne opazi 

podrobnosti v naravi ( 

barve, oblike, velikosti) 

Otrok opazi podrobnosti v 

naravi ( barve, oblike, 

velikosti) 

Otrok opazi podrobnosti v 

naravi ( barve, oblike, 

velikosti), jih opisuje in 

razlaga. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Odštevanje predmetov iz množice (od 10 predmetov odštej 4):  Uporabila bom 

didaktično igro » Razvrščamo sadje«.  Didaktično igro lahko igrajo štirje igralci v 

našem primeru štirje otroci. Navodila naloge so, da posamezni igralec zavrti puščico 

na kontrolni tabli, ta mu pove število (prikazana so števila do 5) in katero sadje naj iz 

posode vzame. Otrok, ki je na vrsti iz  posode z različnimi vrstami sadje odšteje vrsto 

in število sadja, ki mu je bila določena na tabli. 

Tabela 3.13  Definicija uspešnosti pri nalogi "Odštevanje predmetov iz množice" 

Ne dosega  Dosega  Presega  
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Otrok od 10 predmetov ne 

zna odšteti 4 predmete. 

Otrok od 10 predmetov 

odšteje 4 predmete. 

Otrok od 10 predmetov 

odšteje več kot 4 

predmete. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

 GOVOR:  

 

- Sposobnost oblikovanja popolnih stavkov in razumljivosti govora:  Oblikovala bom 

dejavnost v sklopu projekta »Etika in vrednote«, ki se že 5 let izvaja v vrtcu pod 

različnimi moduli. Preko tega otroke učimo odgovornosti, strpnosti, razbijamo 

stereotipe, primerjamo kulture,..itd.  Otrokom bom predstavila pojem » pomoč 

sočloveku«. Da bi otroci najlažje razumeli to področje sem se povezala z starši iz 

skupine, ki delajo v službah, ki nudijo pomoč v nesrečah (reševalci, gasilci, policija).  

Vsakega izmed staršev sem prosila, če bi nam lahko predstavil svoj poklic in opremo. 

Otrokom bomo predstavili vsak poklic posebej. Po končani predstavitvi se bom z 

otroki pogovorila o njihovih mnenjih glede videnega, kaj jim je bilo všeč, kaj bi še 

radi slišali in kaj menijo o tem kar jim je bilo predstavljeno. Pozorna bom na njihovo 

izgovorjavo in obsežnost besed. Vse njihove izjave bom zapisala, da bodo nato imeli 

otroci možnost si jih zalepit v zvezek. 

Tabela 3.14  Definicija uspešnosti pri nalogi "Sposobnost oblikovanja popolnih stavkov in 

razumljivost govora" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrokov govor ni  

razumljiv,tekoč, jasen.  

Ne oblikuje popolne 

povedi. 

Otrokov govor je 

razumljiv,tekoč, jasen.  

Oblikuje večstavčne 

popolne povedi. 

Otrokov govor je 

razumljiv,tekoč, jasen.  

Oblikuje večstavčne 

popolne povedi, besede 

sklanja, ima bogato 

besedišče. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Samostojnost pripovedovanja zgodbe ob uporabi knjige:  Znotraj oddelka imamo 

celoletni projekt » Bralni palček« z katerim želimo, da otroci zgubijo strah pred 
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nastopanjem, izboljšajo  govor in obogatijo besedni zaklad. Otrok neobvezujoče in po 

želji lahko v vrtec prinese knjigo, pesmico, deklamacijo, ki jo predhodno doma z starši 

preberejo. Knjigo otrok predstavi ostalim otrokom v vrtcu. Število knjig, pesmic ali 

deklamaciji, ki naj bi jih minimalno otrok predstavil je 5 lahko pa jih predstavit tudi 

več. Za vsako prebrano knjigo otrok dobi nalepko, ki jo po predstavitvi zalepi na 

plakat. Vsak otrok, ki doseže 5 predstavljenih knjig dobi diplomo za osvojenega 

»bralnega Palčka«.  Da bom pridobila podatke o uspešnosti otrok pri pripovedovanju 

zgodb bom primerjala število nalepk, ki jih otroci imajo na plakatu . 

Tabela 3.15  Definicija uspešnosti pri nalogi "Samostojnost pripovedovanja zgodbe ob uporabi 

knjige" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok je predstavil manj 

kot 5 knjig. 

Otrok je predstavil 5 

knjig. 

Otrok je predstavil več 

kot 5 knjig. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

c) Dejavnosti na čustveno- osebnostnem področju: Čustva so zapleteni procesi, ki 

so sestavljeni iz zaporedja kognitivnih in fizioloških procesov, telesnih izrazov in 

potrebe za delovanjem ali dejavnostjo. Le ta so posameznikov subjektivni odnos na 

nastalo spremembo in imajo prilagoditveno vlogo v pripravi posameznika na zanj 

pomembno spremembo. Čustev ne smemo razumeti le kot zaporedje ločenih 

procesov, ampak kot posameznikov celostni odziv v situaciji, ki jo je ocenil kot 

pomembno. Vsi ljudje v podobnih situacijah ne doživljamo popolnoma enakih 

čustev. Dogajanje lahko različno ocenimo in se nanj različno (čustveno) odzovemo, 

saj smo si psihološko različni. Bolj ko je situacija za nekoga pomembna in skladna 

z njegovimi cilji in željami, bolj intenzivna čustva bo doživljal (Smrtnik Vitulić, 

2004). 

 

Res je, da imajo čustva biološko osnovo, vendar se jih otrok tekom svojega 

odraščanja šele nauči prepoznavati in izražati in so torej v pretežni meri odvisna od 

otrokove interakcije z drugimi ljudmi. Znotraj določenega okolja, kot na primer 

družine, širšega kulturnega okolja, se oblikujejo t. i. pravila čustvovanja, ki 

vključujejo nenapisana pravila, za izražanje čustev. (Batistič Zorec in Prosen, 2011). 
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Veliko otrok v zgodnjem otroštvu opisuje vzroke za čustva kot odzive na določeno 

situacijo. Otroci so v obdobju zgodnjega otroštva prepričani, da čustva pri 

posamezniku trajajo tako dolgo, kot situacija, ki je v njem sprožila čustva. Zato naj 

bi, po mnenju otrok, ki spadajo v omenjeno starostno skupino, vsi ljudje, ki se 

znajdejo v podobni situaciji, doživljali enaka čustva. (Smrtnik Vitulić,2004). 

 

 ČUSTVENI RAZVOJ: 

 

- Čustvena navezanost:  Opazovala bom reakcije vsakega otroka ob prihodu v vrtec. 

Pozorna bom na to ali se otrok stisne k vzgojiteljici in jo pozdravi, ter če pozdravi 

njegovega najboljšega prijatelja. 

 

Tabela 3.16  Definicija uspešnosti pri nalogi "Čustvena navezanost" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok nima najboljšega 

prijatelja. Otrok ni močno 

navezan na vzgojno 

osebje. 

Otrok ima najboljšega 

prijatelja. Otrok je 

navezan na vzgojno 

osebje. 

Otrok ima več najboljših 

prijateljev. Otrok je 

močno navezan na 

vzgojno osebje. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Otrok se veseli sodelovanja z drugimi ljudmi: Za pomoč bom prosila vzgojiteljico iz 

sosednjega oddelka. Vzgojiteljica iz sosednjega oddelka bo prosila otroke za pomoč 

pri dejavnosti (Ali bi mi prosim prinesel škarje, Ali bi lahko šel iskat papir,.. itd). To 

bom preverjala čez celoten teden, za vsakega otroka posebej, saj ne želim, da so 

njihovi odzivi umetno ustvarjeni. Vsakega otroka bom opazovala, pazljiva bom na  

njihov odziv ob prošnji za pomoč in ob izpolnjeni nalogi. 

-  

Tabela 3.17  Definicija uspešnosti pri nalogi "Otrok se veseli sodelovanja z drugimi" 

Ne dosega  Dosega  Presega  
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Otrok se ne zmeni za 

prošnjo vzgojiteljice in 

zavrne pomoč pri 

dejavnosti. 

Otrok rad pomaga 

vzgojiteljici, če ga prosi 

za pomoč pri dejavnosti 

Otrok se sam ponudi za 

pomoč pri dejavnosti in je 

pri tem zelo učinkovit. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Intenzivnejše doživljanje veselja:  Otrokom bom pripravila igro » Iskanje zaklada«. 

Eden od otrok bo zapustil prostor in počakal, da v sobi skrijem zaklad (Liziko). Potem, 

ga povabim v sobo, da poišče zaklad. Z otroci, ga bomo usmerjali k zakladu z 

besedami »hladno«, kar bo pomenilo, da je daleč od zaklada in z besedo » toplo«, kar 

bo pomenilo, da je blizu zaklada. Ko otrok zaklad dobi ga lahko obdrži. Opazovala 

bom njihove reakcije ob dobljeni nagradi. 

Tabela 3.18  Definicija uspešnosti pri nalogi "Doživljanje veselja" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok je vesel uspeha, 

vendar se ob tem se ne 

nasmeje. 

 Otrok je vesel uspeha, ob 

tem se nasmeje in opazuje 

najdeni zaklad. 

Otrok je vesel uspeha, ob 

tem skače,se nasmeje, 

kriči  in stisne najdeni 

zaklad. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

d)  Dejavnosti na socialnem področju: Človek je del družbenega okolja, v katerem 

raste, živi in deluje. Da bi lahko otroci sodelovali z okoljem, vplivali nanj in ga 

pozneje aktivno spremljali, morajo postopoma spoznati bližje družbeno okolje 

(vsakdanje življenje, ljudi, družinsko življenje, delovna okolja, poklice, kulturno 

življenje, javno življenje, itd.) in hkrati dobivati vpogled v širšo družbo. Otroci 

spoznavajo svoj domači kraj in se seznanjajo s tem, kako so ljudje tod živeli v 

preteklosti, hkrati pa se seznanjajo z zgodovinskimi spremembami v družbi in svetu. 

Vključevanje v širše okolje pomeni vključevanje v kulturo v kateri živimo. Pri 

otrocih obstaja posebna kultura, kjer se otroci učijo od otrok. To so igre, pesmi, rime, 

šaljivke, itn., ki so tvorijo pomembno sestavino življenja, dela in dejavnosti v vrtcu.  

Otrok v vrtcu dobi konkretne izkušnje uresničevanja temeljnih človekovih pravic in 

demokratičnih načel, upoštevanje otroka kot individuma in spoštovanja zasebnosti. 
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Hkrati pa mu vsakdanje življenje, delo in dejavnosti v vrtcu omogočajo razvijanje 

občutka varnosti, socialne pripadnosti, ki temelji na ideji enakopravnosti in 

nediskriminatornosti. Zato morajo otroci usvojiti osnovna pravila vedenja in 

komunikacije. vsakdanje življenje v vrtcu, vsakdanja rutina, rituali, dogodki, dnevni 

red morajo otroku omogočati občutek pripadnosti, ustvarjati prijetno vzdušje in 

omogočati vzpostavljanja vezi med člani vrtca (strokovno osebje, sovrstniki) in 

družinskim življenjem. Vrtec poskuša otrokom sporočati, da sožitje med ljudmi 

zahteva vsestranske napore in da je včasih to zelo težko. Vsem spremembam se je 

potrebno prilagoditi in sprejeti potrebe ostalih ljudi (Bahovec et al,2009). 

 

 PRIJATELJSTVA 

 

- Organizacija igre z vrstniki: Otroke bom opazovala pri prosti igri na igrišču. 

Opazovala bom ali se otrok vključuje v dejavnosti in igre z sovrstniki, ali je pobudnik  

igre, ali se druži predvsem z sovrstniki istega spola in če se v igro sploh ne vključuje. 

Tabela 3.19  Definicija uspešnosti pri nalogi "Organizacija igre z vrstniki" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok se ne druži z 

sovrstniki, raje se igra 

sam. 

Otrok se igra in organizira 

igro z vrstniki istega spola 

Otrok se igra in organizira 

igro z vrtniki obeh spolov. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

- Interakcija z prijatelji:  Na mize v oddelku bom postavila različne igrače 

(sestavljanke, pobarvanke, kinetični pesek, lego kocke, kotiček dom in kuhinja). 

Opazovala bom odnose med otroki, kateri otroci povabijo k igri prijatelja, ali sto 

vedno skupaj tudi če zamenjajo igralno površino, ali begajo med eno in drugo igro 

brez prijateljev, ali se za igro odločijo sami in se pridružijo skupini ali se sploh ne 

družijo in se igrajo sami. 

Tabela 3.20  Definicija uspešnosti pri nalogi "Interakcija s prijatelji" 

Ne dosega  Dosega  Presega  
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Otrok ni v stiku z 

sovrstniki, večino časa se 

igra sam in sam menja 

igralne površine. 

Otrok je v stiku z 

sovrstniki, večino časa je 

z najboljšim prijateljem in 

skupaj menjata igralne 

površine. 

Otrok je v stiku z 

sovrstniki obeh spolov, 

menja več igralnih 

površin in se pridruži tudi 

igri ostalim otrok. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

 MORALNI RAZVOJ 

 

- Sprejemanje preprostih pravil: Med vsakdanjim pogovorom v jutranjem krogu bom 

izpostavila problem  med sovrstniki, ki naj bi se zgodil v vrtcu. Z otroki se bomo 

pogovorili o tem, kaj bi lahko v takem primeru naredili, ali se jim zdi to prav ali 

narobe,ali se jim zdi, da so tej otroci upoštevali pravila, ki veljajo v vrtcu, kakšna 

pravila poznamo v vrtcu, ali bi kakšno pravilo spremenili. S tem bom preverila 

stopnjo njihovega moralnega razvoja in če so sposobni sprejemati pravila v skupini 

ali jih raje kršijo. 

Tabela 3.21  Definicija uspešnosti pri nalogi "Sprejemanje preprostih pravil" 

Ne dosega  Dosega  Presega  

Otrok namišljen problem 

razume vendar ga ne 

moralno razčlenjuje, 

problemu se lahko 

posmehuje. 

Otrok namišljen problem 

razume in ga moralno 

razčlenjuje. 

Otrok namišljen problem 

razume in ga moralno 

razčlenjuje, je empatičen 

in razmišlja, kako bi lahko 

ga lahko rešil. 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

3.4.3. Vzorec 

 

V raziskavo smo vključili otroke enote Kekec,  Vrtec Nova Gorica.   

Znotraj opazovane skupine je bilo 23 otrok  (10 dečkov in 13 deklic)  starih med 4-

5 let.  Kot je razvidno iz grafa 3.1 je v skupini več deklic (57%), kot dečkov (43%). 
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Slika 3.1 Delež dečkov in deklic vključenih v opazovanje 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

3.4.4. Postopki zbiranja podatkov 

 

Udeležence raziskave smo opazovali čez celo šolsko leto (od 1.9.2016- 30.6. 2017). 

Tekom celega preteklega šolskega leta smo beležili in zbirali anekdotske zapise, v 

povezavi z sistematičnim opazovanjem z že vnaprej določenim načrtom vaj in 

nalog, ki jih smo jih beležili na pripravljenem formularju - kontrolni list.  Kontrolni 

list je zajemal v naprej določene kategorije opazovanja (Telesno-gibalni 

razvoj,spoznavni razvoj,čustveno-osebnostni razvoj,socialni razvoj). Preko nalog, 

ki smo jih zasnovali znotraj vsake kategorije opazovanja smo preverjala odstopanja 

od  norm in katero področje je opazno bolje razvito in katero ne. 

 

3.5 Rezultati in Analiza podatkov 

 

 V  poglavju so predstavljeni rezultati dobljeni preko opazovanja in izvedbe nalog 

znotraj vrtčevske skupine. Analizirali smo jih po posameznih področjih razvoja. 

 

3.5.1  Telesno- gibalno področje 
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- Doseganje normativov otrok na področju grobih gibov:  V raziskavi smo preverili, 

kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na področju grobih gibov. Rezultati so 

predstavljeni na Sliki 3.2. 

 

Slika 3.2  Doseganje normativov otrok na področju grobih gibov 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Iz Slike 3.2 lahko vidimo, da pri gibalni igri »Mačka in Miš«  prevladuje število otrok, 

ki so pri nalogi uspešni (12).  Lahko opazimo tudi, da je število otrok, ki odzivnosti in 

hitrosti ne dosegajo večje (6), kot število otrok, ki so pri tej nalogi presegli osnovni 

mejnik (5). Otroci, ki so presegali razvojni mejnik so v igro vnesli hitrost, odzivanje, 

hitro spremembo smeri gibanja, vztrajnost. Otroci, ki so pri nalogi bili neuspešni niso v 

igri spremenili smeri gibanja, bili so okorni, počasni in ne vztrajni. Lahko povzamemo, 

da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni je 

večje, kot število otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov 

lahko ocenjujemo, da večina  4-5 letnih otrok dosega razvojni mejnik in so sposobni 

hitrega ustavljanja in spremembe smeri teka. 
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 Rezultati so pokazali, da pri nalogi »Poligon z ovirami«  prevladuje število otrok, ki so 

pri nalogi uspešni (12).  Tudi v tem primeru lahko opazimo, da je število otrok, ki so pri 

nalogi neuspešni (6) večje , kot število otrok, ki so pri tej nalogi presegli osnovni mejnik 

(5). Otroci, ki so presegali razvojni mejnik so poligon oddelali v kratkem času, njihovi 

poskoski so bili natančni in usklajeni. Presežek se je kazal tudi v tem, da so bili poligon 

sposobni izvesti z poskokom po eni nogi. Otroci, ki so bili pri nalogi neuspešni, so bili 

pri poskokih nenatančni imeli so težave v preskakovanju palic, niso sposobni skakanja 

po eni nogi. Lahko povzamemo, da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, 

ki so pri tem bili neuspeši je večje, kot število otrok, ki so nalogo opravili nad 

pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo 

razvojni mejnik in so sposobni poskakovanja in natančnega in usklajenega 

preskakovanja predmetov. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi  »Ciljanje na koš«  prevladuje število otrok, ki so pri 

nalogi uspešni (11). Pri  tej nalogi lahko opazimo, da se je število otrok, ki so pri nalogi 

neuspešni (9) povečalo v primerjavi z prejšnjima dvema nalogama. Posledično se je 

število otrok, ki so pri tej nalogi presegli osnovni mejnik zmanjšalo (3). Otroci, ki so 

presegali razvojni mejnik so žogo v koš metali natančno, pri tem so umirili roko in zadeli 

koš v dveh poskusih. Otroci, ki so bili pri nalogi neuspešni, so ob metanju žoge v koš  

bili nenatančni, hitri, agresivni in so koš zadeli po več kot štirih poskusih. Lahko 

povzamemo, da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili 

neuspešni se je povečalo, število otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji pa 

zmanjšalo.Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo 

razvojni mejnik in so sposobni metati predmete dlje in natančno. 

 

Iz podatkov pridobljenih iz področja grobih gibov ocenjujemo, da polovica otrok v 

opazovani skupini ne odstopa od dosedanjih razvojnih mejnikov. Je pa število otrok, ki 

dosedanjih razvojnih mejnikov ne dosegajo, kar precej visoko. 
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- Doseganje normativov otrok na področju drobnih gibov:  V raziskavi smo preverili, 

kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na področju drobnih  gibov. Rezultati so 

predstavljeni na Sliki 3.3. 

-  

Slika 3.3  Doseganje normativov otrok na področju drobnih gibov 

 
   Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultati so pokazali, da pri samostojnosti mazanja hrane na kruh prevladuje število 

otrok, ki so pri nalogi uspešni (15).  Lahko opazimo tudi, da je število otrok, ki 

samostojnosti pri mazanju ne dosegajo  izjemno veliko (7), kot število otrok, ki so pri 

tej nalogi presegli osnovni mejnik (1). Otrok, ki je presegali razvojni mejnik je hrano na 

kruh natančno in hitro namazal. Otroci, ki so pri nalogi bili neuspešni niso bili sposobni 

natančnega mazanja hrane na kruh, pri tem jim je povzročalo težave držanje noža in gibi 

z zapestjem. Lahko povzamemo, da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, 

ki so pri tem bili neuspešni je visoki v primerjavi z številom otrok, ki so nalogo opravili 

nad pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci 

dosegajo razvojni mejnik in so sposobni samostojnega mazanja hrane na kruh. 

 

Rezultati so pokazali, da  so otroci pri samostojnosti glede oblačenja in obuvanja 

nadpovprečno uspešni (21).  Lahko opazimo, da je število otrok, ki jim oblačenja in 
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obuvanje povzroča težave sploh ni. Otroci so sposobni samostojnega oblačenja in 

obuvanja in urejanja. Dva otroka pa sta pri tem presegala razvojni mejnik, saj sta 

sposobna tudi zapenjanja gumbov, zapiranja zadrg in zavezovanja čevljev. Lahko 

povzamemo, da je nadpovprečno število otrok nalogo dobro opravilo, število otrok, ki 

so pri tem bili neuspešni sploh ni. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 

letni otroci dosegajo razvojni mejnik in so sposobni samostojnega oblačenja in 

obuvanja. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi » Rezanje papirja s škarjami« prevladuje število 

otrok, ki so pri nalogi uspešni (17). Lahko opazimo, da je število otrok, ki so pri nalogi 

neuspešni večje (4) kot število otrok, ki presegajo razvojni mejnik (2). Otroci, ki so bili 

pri nalogi neuspešni so ob rezanju s škarjami bili nenatančni, niso bili sposobni rezanja 

po označeni ravni lininiji. Otroci, ki so presegali razvojni mejnik so pri rezanju z 

škarjami bili natančni, rezali so po označeni ravni liniji, prav tako jim ni težav 

povzročalo izrezovanje različnih oblik (krog, kvadrat, pravokotnik. Lahko povzamemo, 

da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni je 

višje v primerjavi z številom otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz 

pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik 

in so rezanja s škarjami po označeni liniji. 

 

Iz podatkov pridobljenih iz področja drobnih gibov ocenjujemo, da več kot polovica 

otrok v opazovani skupini ne odstopa od dosedanjih razvojnih mejnikov, kar kaže boljši 

rezultat kot na področju grobe motorike. Nadpovprečno uspešni so pri samostojnosti 

oblačenja in obuvanja 

 

- Doseganje normativov na področju telesne teže in telesne višine:  V raziskavi smo 

preverili, kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na področju telesne teže in 

telesne višine. Rezultati so predstavljeni na Sliki 3.4. 
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Slika 3.4 Doseganje normativov na področju telesne teže in telesne višine 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultati so pokazali, da pri normativu telesne višine prevladuje število otrok, ki 

dosegajo višino primerno za njihovo starost (20). Lahko opazimo tudi, da je število 

otrok, ki primerne višine ne dosegajo nizko (2), tako tudi število otrok, ki presegajo 

predvideno višino (1). Lahko povzamemo, da je več kot polovica otrok primerno visoka 

za njihovo starost, opazna so le nekatera odstopanja. Iz pridobljenih podatkov lahko 

ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik na področju telesne višine. 

 

Iz Slike 3.4 lahko vidimo, da pri normativu telesne teže prevladuje število otrok, ki 

dosegajo težo primerno za njihovo starost (20). Lahko opazimo tudi, da je število otrok, 

ki primerne teže ne dosegajo nizko (1), tako tudi število otrok, ki presegajo predvideno 

težo (1). Lahko povzamemo, da je več kot polovica otrok primerno težka za njihovo 

starost, opazna so le nekatera odstopanja. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, 

da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik na področju telesne teže. 

 

Iz podatkov pridobljenih na področju telesne teže in višine ocenjujemo, da se otroci v 

opazovani skupini normalno razvijajo in ne odstopa od razvojnih mejnikov predvidenih 

za njihovo starost. 
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3.5.2 Telesno spoznavno-zaznavno področje 

 

- Doseganje normativo na področju zaznav:  V raziskavi smo preverili, kakšna so 

odstopanja od razvojnih mejnikov na področju  zaznav. Rezultati so predstavljeni na 

Sliki 3.5.  

Slika 3.5 Doseganje normativov na področju zaznav 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi »Slušna igra « prevladuje število otrok, ki so pri 

nalogi uspešni (18). Iz slike 3.5  opazimo, da je število otrok, ki so pri nalogi neuspešni 

manjše (2) kot število otrok, ki presegajo razvojni mejnik (3). Otroci, ki so bili pri nalogi 

neuspešni niso prepoznali zvokov vsaj 5 predmetov, ki so bili skriti za zaveso. Otroci, 

ki so presegali razvojni mejnik so pri prepoznavanju zvokov hitro in natančno 

prepoznali več kot pet  predmetov za zaveso. Lahko povzamemo, da je večina otrok 

nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspeši je nižje v primerjavi z 

številom otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko 

ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik in so sposobni prepoznavati in 

razlikovati zvoke in glasove. 
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Rezultati so pokazali, da pri » Sestavljanju sestavljanke « prevladuje število otrok, ki so 

pri nalogi uspešni (18). Lahko opazimo, da število otrok, ki so pri nalogi neuspešni 

ni,število otrok, ki presegajo razvojni mejnik pa je visoko (5). Otroci, ki so presegali 

razvojni mejnik so pri sestavljanju bili hitri, natančni, imeli so dobro percepcijo slike in 

oblik. Lahko povzamemo, da je nadpovprečno število otrok nalogo dobro opravilo 

nalogo. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni 

mejnik in so sposobni sestaviti sestavljanko iz 12 delov. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi »Prepoznavanje predmetov po otipu« prevladuje 

število otrok, ki so pri nalogi uspešni (20). Lahko opazimo, da število otrok, ki so pri 

nalogi neuspešni ni,število otrok, ki presegajo razvojni mejnik pa je visoko (3). Otroci, 

ki so presegali razvojni mejnik so pri prepoznavanju predmetov bili natančni, imeli so 

dobro percepcijo oblik in so bili sposobni prepoznati več kot pet predmetov v vrečki. 

Lahko povzamemo, da je nadpovprečno število otrok nalogo dobro opravilo nalogo. Iz 

pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik 

in so sposobni prepoznavati predmete na otip. 

 

Iz podatkov pridobljenih iz zaznavnega področja ocenjujemo, da skoraj vsi otroci v 

opazovani skupini ne odstopajo od dosedanjih razvojnih mejnikov in so na tem področju 

izredno uspešni. 

 

- Doseganje normativov na področju intelektualnih sposobnosti:  V raziskavi smo 

preverili, kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na področju  intelektualnih 

sposobnosti. Rezultati so predstavljeni na Sliki 3.6.  
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Slika 3.6 Doseganje normativov na področju intelektualnih sposobnosti 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Iz Slike 3.6 vidimo, da pri nalogi »Orientacija v času – prosto pripovedovanje« 

prevladuje število otrok, ki so pri nalogi uspešni (16). Lahko opazimo, da je število 

otrok, ki so pri nalogi neuspešni višje (4) kot število otrok, ki presegajo razvojni mejnik 

(3). Otroci, ki so bili pri nalogi neuspešni niso sposobni se  orientirati v času ne vejo 

kdaj je noč, dan, jutro, popoldne, zvečer. Otroci, ki so presegali razvojni mejnik so se 

dobro orientirali v času vejo  kdaj je dan in kdaj je noč, jutro, poldne, večer, prej, zdaj, 

potem. Lahko povzamemo, da je večina otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki 

so pri tem bili neuspešni je višje v primerjavi z številom otrok, ki so nalogo opravili nad 

pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo 

razvojni mejnik in so se sposobni orientirati v času. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi » Opazovanje podrobnosti« prevladuje število otrok, 

ki so pri nalogi uspešni (17). Lahko opazimo, da je število otrok, ki so pri nalogi 

neuspešni nižje (1) kot število otrok, ki presegajo razvojni mejnik (5). Otrok,  ki pri 

nalogi ni bili uspešen ni bil sposoben  opaziti podrobnosti kakršne koli narave. Otroci, 

ki so presegali razvojni mejnik so v naravi opazili veliko podrobnosti ( barve, oblike, 

velikosti), jih opisovali  in razlagali . Lahko povzamemo, da je večina otrok nalogo 

dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni je nižje v primerjavi z številom 
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otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko 

ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik in so  sposobni opaziti kakršne 

koli podrobnosti. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi » Razvrščamo sadje « prevladuje število otrok, ki so 

pri nalogi uspešni (1). Lahko opazimo, da otrok, ki so pri nalogi neuspešni ni. Število 

otrok, ki presegajo razvojni mejnik pa je visoko (5). Otroci, ki so presegali razvojni 

mejnik so sposobni odšteti večje število sadja od predvidenega. Lahko povzamemo, da 

je večina otrok nalogo nadpovprečno opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni 

ni. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni 

mejnik in so  sposobni odštevanja štirih predmetov iz množice. 

Iz podatkov pridobljenih iz področja intelektualnih sposobnosti ocenjuejmo, da več kot 

polovica otrok v opazovani skupini ne odstopa od dosedanjih razvojnih mejnikov. 

Ocenjujemo ,da so otroci na intelektualnem področju enako uspešni kot na zaznavnem 

področju. 

- Doseganje normativov na področju govora:  V raziskavi smo preverili, kakšna so 

odstopanja od razvojnih mejnikov na področju  govora.  Rezultati so predstavljeni na 

Sliki 3.7. 

Slika 3.7 Doseganje normativov na področju govora 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 
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Rezultati so pokazali, da pri razumljivosti govora prevladuje število otrok, ki so pri 

nalogi uspešni (17) .Lahko opazimo, da je število otrok, ki so pri nalogi neuspešni in 

tisti, ki presegajo razvojni mejnik enako (3). Lahko povzamemo, da je večina otrok 

nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni je enako v primerjavi 

z številom otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko 

ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik in so na področju tvorjenja 

popolnih povedi in razumljivosti govora uspešni. 

 

Rezultati so pokazali, da pri nalogi »Bralni Palček« prevladuje število otrok, ki so pri 

nalogi uspešni (17). Lahko opazimo, da otrok, ki so pri nalogi neuspešni je nižje (2) od  

števila otrok, ki presegajo razvojni mejnik (4). Otroci, ki so bili pri nalogi neuspešni 

niso dosegli normativa za osvojitev diplome za Bralnega Palčka in niso samoiniciativni 

pri prinašanju knjig v vrtec. Otroci, ki so presegali razvojni mejnik so presegli normativ 

za osvojitev diplome Bralnega Palčka , v vrtec so saminiciativno prinašali knjige in jih 

natančno obnovili. Lahko povzamemo, da je večina otrok nalogo uspešno opravila, 

število otrok, ki so pri tem bili neuspešni je nizko v primerjavi z številom otrok, ki so 

osnovni mejnik presegli. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci 

dosegajo razvojni mejnik in so  sposobni samostojnega pripovedovanja ob uporabi 

knjige. 

 

Iz podatkov pridobljenih iz področja govornih sposobnosti ocenjujemo, da večina otrok 

v opazovani skupini ne odstopa od dosedanjih razvojnih mejnikov. 

3.5.3 Socialno področje 

 

V raziskavi smo preverili, kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na socialnem 

področju. Rezultate prikazuje Slika 3.8. 
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Slika 3.8 Doseganje normativov na socialem področju 

 

Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Rezultati prikazani na Sliki 3.8 kažejo, da pri organizaciji igre z sovrstniki prevladuje 

število otrok, ki  pri nalogi niso uspešni (9) .Lahko opazimo, da je število otrok, ki so 

pri nalogi uspešni višje kot število otrok, ki presegajo razvojni mejnik. Lahko 

povzamemo, da večina otrok nalogo ni  dobro opravilo, število otrok, ki so pri tem bili 

uspešni je večje v primerjavi z številom otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. 

Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci ne dosegajo razvojnega  

mejnika in so na področju organizacije igre z sovrstniki neuspešni. 

 

Rezultati so pokazali, da pri interakciji z otroku pomembnimi sovrstniki- prijatelji 

prevladuje število otrok, ki so pri nalogi uspešni (19) .Lahko opazimo, da otrok, ki so 

pri nalogi neuspešni ni. Število otrok , ki presegajo razvojni mejnik je visoko (4). Lahko 

povzamemo, da je več kot polovica otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri 

tem bili neuspešni ni  je pa visoko  številom otrok, ki so nalogo opravili nad 

pričakovanji. Iz pridobljenih podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo 

razvojni mejnik in so na področju interakciji z sovrstniki uspešni. 
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Rezultati so pokazali, da pri sprejemanju preprostih pravil prevladuje število otrok, ki 

so pri nalogi uspešni (21) .Lahko opazimo, da otrok, ki so pri nalogi neuspešni ni. 

Število otrok , ki presegajo razvojni mejnik ni visoko (2). Lahko povzamemo, da je več 

kot polovica otrok nalogo dobro opravila, število otrok, ki so pri tem bili neuspešni ni,  

je pa visoko  številom otrok, ki so nalogo opravili nad pričakovanji. Iz pridobljenih 

podatkov lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni mejnik in so pri 

sprejemanju preprostih pravil uspešni. 

 

Iz podatkov pridobljenih iz socialnega področja ocenjujemo, da otroci razvojnega 

mejnika pri  organizaciji igre in druženja z sovrstniki ne dosegajo. Ocenjujemo ,da otroci 

pri ostalih dveh mejnikih, ki zajemajo interakcijo z njemu pomembnimi vrstniki-

prijatelji, ter  sprejemanja preprostih pravil so nadpovprečno uspešni. 

 

3.5.3 Čustveno-osebnostno področje 

 

V raziskavi smo preverili, kakšna so odstopanja od razvojnih mejnikov na čustveno – 

osebnostnem področju.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.9 Doseganje normativov na čustveno - osebnostnem področju 
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Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

Iz Slike 3.9 vidimo, da tako pri čustvenem navezovanju,  sodelovanju v dejavnostih in  

intenzivnejšem doživljanju veselja prevladuje število otrok, ki  pri nalogi  uspešni (20) 

Pri vseh nalogah lahko opazimo, da je  več kot polovica  otrok pri nalogah  uspešnih, 

število otrok, ki presegajo razvojni mejnik je rahlo povečan. Iz pridobljenih podatkov 

lahko ocenjujemo, da 4-5 letni otroci dosegajo razvojni  mejnik in so na čustveno- 

osebnostne področju nadpovprečni 

 

Iz podatkov pridobljenih iz področja čustvenega razvoja ocenjujem, da vsi otroci v 

opazovani skupini ne odstopajo od dosedanjih razvojnih mejnikov.  

 

3.5.5 Odstopanja od predvidenih mejnikov po posameznih razvojnih področjih. 

 

V raziskavi smo preverjali, na katerih področjih razvoja so odstopanja največja in kje 

najmanjša. Rezultati so predstavljeni na Sliki 3.10 in 3.11. 

 

 

 

Slika 3.10 Največja odstopanja od predvidenih razvojnih področji 
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Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

V Sliki 3.10 so prikazana vsa največja odstopanja od razvojnih mejnikov po posameznih 

področjih.  Rezultate smo pridobili z preštevanjem otrok, ki so znotraj posamezne 

naloge bili neuspešni. Največje odstopanje ( glej Sliko 3.10) je opazno na področju 

grobih gibov- ciljanje na koš in na področju prijateljstva- Organizacija igre z vrstniki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3.11 Najmanjše odstopanje od predvidenih razvojnih področji 
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Vir: Oblak, lastna raziskava (2017) 

 

V Sliki 3.11 so prikazana vsa najmanjša odstopanja od razvojnih mejnikov po posameznih 

področjih.  Rezultate smo pridobili z preštevanjem otrok, ki so znotraj posamezne naloge bili 

uspešni . Najmanjše odstopanje (glej Sliko 3.11) je opazno na čustveno-osebnostnem področju 

področju, saj je število otrok, ki vse tri naloge dosegajo visoko. Otroci so tudi uspešni na 

področju moralnega razvoja, ter področju drobnih gibov pri samostojnosti oblačenja in 

obuvanja. 

 

 

 

4 INTERPRETACIJA IN SKLEP 
 

 

Cilj diplomskega dela je bil raziskati ali 4-5 letni otroci odstopajo od aktualnih razvojnih 

mejnikov. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge smo z vidika spremljanja otrokovega zgodnjega 

razvoja obravnavali področja grobe (zahteva uporabo velikih mišičnih skupin) in drobne 
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motorike (zahteva uporabo posameznih mišic), govornega razvoja, osebnostno-

socialnega razvoja ter spoznavnega razvoja. Vsa področja so v obdobju zgodnjega 

otroštva močno medsebojno povezana in prepletena. V vsaki kulturi obstajajo znotraj 

posameznih razvojnih obdobij tipična vedenja, ki se po določenem zaporedju pojavljajo 

pri večini otrok – t.i. razvojni mejniki. Mejniki  so določena ključna vedenja, ki so 

pomembna za posameznikovo razvojno obdobje in se pojavljajo po točno določenem 

zaporedju, ter služijo bolj ali manj natančnemu napovedovanju otrokovega razvoja.  

 

Z raziskavo smo ugotovili, da se današnji 4-5 letniki v večini skladno razvijajo do sedaj 

z sprejetimi normami, opazna so samo manjša odstopanja. 

 

Najslabše razvito področje je socialno področje kjer se kaže najvišje število otrok, ki ne 

dosegajo nalog primernih za njihovo starost, predvsem v povezavi z druženje z vrstniki 

(glej Sliko 3.10). Če povzamemo ugotovitve teoretičnega dela medsebojni odnosi, ter  

prijateljstva  med vrstniki se v obdobju zgodnjega otroštva izvedeni predvsem v 

kontekstu otroške igre. 

 

 Za prijateljstva v zgodnjem otroštvu je značilna predvsem skupna dejavnost, delitev 

tistega kar imaš, bližina bivanja, med tem ko se kasneje v ozadju prijateljstev predvsem 

osebnostni kriteriji kot so zaupnost, iskrenost, pravičnost, intimnost. Otroci do tretjega 

leta starosti prijateljstvo vidijo kot nekaj trenutnega, kar je povezano s potekajočimi 

dejavnostmi. Starejši predšolski otroci pa prijateljstvo vedno bolj razumejo kot dlje časa 

trajajoči odnos, ki vzdrži tudi posamezne medsebojne spore, konflikte in kot proces v 

katerem zasledujejo neke skupne cilje (Marjanovič Umek, Zupančič 2004). 

 

Ocenjujemo, da je tudi področje grobih gibov šibko, saj se kaže kar visoko število otrok, 

ki pri nalogah ne dosegajo osnovnih razvojnih mejnikov. V teoretičnem delu smo, da  

predstavili pridobljene gibalne  sposobnosti otrokom pripomorejo k vse bolj raznolikem 

in natančnem gibanju, ter večjemu nadzoru nad njihovim okoljem. Pri tem gibalni 

razvoj ne pomeni le usvajanje določenih gibov. Pridobljene sposobnosti se kasneje 

združujejo v komplekse sisteme gibalnih dejanj, katere otroku pripomorejo pri 

raziskovanju in nadzorovanju okolice. (glej Sliko 3.10) 
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Najmanjše odstopanje je opazno na čustveno-osebnostnem področju. V teoretičnem 

delu smo pokazali, da se glavni napredek na tem področju  v predšolskem obdobju kaže 

na področju nadzora nad čustvenim doživljanjem in izražanjem. To postaja vse bolj 

uravnoteženo in socialno sprejemljivo. Pri predšolskih otrocih se začnejo kazati 

izrazitejši vedenjski vzorci pri izražanju čustev veselja, jeze, ljubosumja, radovednosti, 

strahu. Na osnovi tega ocenjujemo, da je to področje pri današnjih 4-5 letnikih najbolje 

razvito (glej Sliko 3.11) .Ocenjujemo, da je dobro razvito tudi področje drobnih gibov, 

predvsem v spretnosti samostojnega oblačenja in obuvanja. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko le delno  potrdimo hipotezo, da so pri 4-5 letnih 

otrocih na posameznih razvojnih področjih opazna odstopanja od do sedaj sprejetih 

razvojnih normativov. Hipotezo, da je največje pozitivno odstopanje od do sedaj 

sprejetih razvojnih mejnikov na matematičnem področju potrjujemo. Matematične 

naloge smo umestili v zaznavno-spoznavno  področje, kjer lahko iz grafa 3.11 vidimo, 

da je število otrok, ki mejnike na tem področju dosegajo oz. presegajo visoko. 

 

Glede na pridobljene rezultate na telesno gibalnem področju lahko potrjujem hipotezo, 

da je največje negativno odstopanje od do sedaj sprejetih razvojnih normativov na 

gibalnem področju, predvsem na področju grobih gibov.  Število otrok, ki določenih 

razvojnih mejnikov ne dosegajo pri vseh treh nalogah je večje, kot pri vseh ostalih 

področjih.  Hipotezo, ki je vezana na telesno višino in težo 4-5 letnih otrok pa lahko 

zavržem, saj je iz grafa razvidno, da so otroci primerno telesno visoki in težki za njihovo 

starost. 

 

Raziskavo bi lahko še razširili tako, da bi otroke, ki določenih nalog ne dosegajo 

testirali, na kateri stopnji razvoja oz. razvojni starosti dosegajo razvojne mejnike. Enako 

bi lahko naredili tudi z otroki, ki naloge presegajo. Menim, da je lahko  takšna raziskava 

ali  način zbiranja podatkov v pomoč vzgojnemu osebju čez celotno šolsko leto, saj 

lahko s tem preverjajo napredek otrok znotraj oddelka in primerjajo rezultate 

pridobljene ob začetku šolskega leta in koncu šolskega leta. S tem dobijo podrobnejši 

vpogled v področja razvoja, ki jih je potrebno dodatno podpreti. 
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Raziskava je dobro izhodišče tudi za starše. Z njo starši pridobijo pregled nad otrokovim 

napredkom na posameznih področjih. Na bazi tega vzgojno osebje lahko staršem poda 

napotke, kako spodbujati razvoj otroka na šibkejših področjih in jih usmerja k boljšim 

vzgojnim pristopom.        
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PRILOGE 

Priloga 1: Kontrolni list 

TELESNO-

GIBALNO 

PODROČJE 

 

 

MEJNIK 

 

 
 
 

 
 
DEJAVNOST 

 
 
 

 
 

 

Ne 

dosega 

 
 

 

 

Dosega 

 
 
 
 
Presega 

 

Grobi gibi Otrok se lahko v 
teku hitro ustavi , 
ter spremeni 
smer teka. 

 Gibalna igra » 
Mačka in Miš« 
( Otroci se 
držijo za roke v 
obliki kroga, 
eden od otrok 
je mačka , ki je 
lociran izven 
kroga, drugi 
otrok je miš, ki 
je lociran 
znotraj kroga. 
Na znak maček 
začne loviti 
miš, med tem 
lahko uporabla 
vse smeri 
gibanja okrog 
kroga, ali 
skrajšane poti 
skozi krog) 

     

 Poskakovanje in 
preskakovanje 
predmetov zelo 
natančno in 
usklajeno. 

 Gibalni poligon 
z ovirami 
( skakanje z 
obroča v obroč, 
preskakovanje 
palic, skakanje 
po eni nogi, 
sonožni 
poskok) 

     

 Otrok meče 
predmete dlje in 
natančno. 

 Ciljanje koša z 
manjšo žogo 
 

     

Drobni  gibi Otrok si z nožem 
namaže hrano na 
kruh 

 Samostojno 
mazanje hrane 
na kruh pri 
malici 

     

 Otrok se lahko 
samostojno 
obleče in zapre 
vidne gumbe 

 Samostojno 
oblačenje in 
urejanje 

     



 

 
 

 Otrok reže z 
škarjami po 
označeni liniji 

 Rezanje papirja 
z škarjami 

     

Telesna teža 20-25 kg  Tehtanje      

Telesna višina 104-110 cm  Merjenje višine      

ZAZNAVNO 

IN 

SPOZNAVNO 

PODROČJE 

 

 

MEJNIK 

 

 
 
 

 
 
DEJAVNOST 

 
 
 

 
 

 

Ne 

dosega 

 
 

 

 

Dosega 

 
 
 
 
Presega 

 

Zaznavanje Razlikuje in 
prepoznava 
zvoke in glasove 

 Slušna igra ( 
različne 
predmete 
skrijemo za  
zaveso in z 
njimi izvajamo 
zvoke, otrok 
mora 
prepoznati 
zvok 
določenega 
predmeta) 

     

 Sestavi 
sestavljanko iz 12 
delov 

 Sestavljanka z 
12 deli 

     

 Prepoznavanje 
predmetov po 
otipu brez 
gledanje 

 Tipanje 
predmetov v 
vrečki in 
prepoznavanje 
predmetov 

     

Intelektualne 
sposobnosti 

Orientira se v 
času 
(dan, noč,jutro, 
poldne, 
večer,prej, zdaj, 
potem) 

 Prosto 
pripovedovanje 
in opisovanje 
dogodkov » Kaj 
ste lepega 
počeli čez 
Vikend?« 

     

 Opazi 
podrobnosti 
kakršne koli 
narave 
(barve,oblike, 
velikosti,svetlosti) 

 Sprehod v 
naravo z 
opazovanjem 
narave 

     

 Iz skupine 10 
odšteje 4 
predmete 

 Igra » 
Razvrščamo 
sadje« 

     

Govor Popolne 
povedi,razumljiv 
govor 

 Pogovori ob 
skupinski 
dejavnosti » 
Kaj pa ti 
misliš?« 

     



 

 
 

 Sam pripoveduje 
zgodbo ob 
uporabi knjige 

 » Bralni 
palček« 
pripovedovanje 
različnih 
zgodbic ob 
uporabi knjige 
(min.5 knjig) 
( Doma s starši 
preberejo 
knjico, ki jo 
nato otrok 
predstavi 
skupini z 
pomočjo 
knjige) 

     

 

 

SOCIALNO 

PODROČJE 

 

 

MEJNIK 

 

 
 
 

 
 
DEJAVNOST 

 
 
 

 
 

 

Ne 

dosega 

 
 
 

 

Dosega 

 
 
 
 
Presega 

 

Prijateljstva Organizira igro z 
vrstniki, raje ima 
igro z vrstniki 
istega spola 

 Opazovanje 
proste igre 
otrok 

     

 Interakcija z 
njemu 
pomembnimi 
vrstniki ( 
prijatelji) 

 » Kdo je tvoj 
prijatelj v 
skupini?« in 
opazovanje 
proste igre 

     

Moralni razvoj Začne sprejemati 
preprosta pravila 

 Pravila igre, 
pravila znotraj 
skupine, 
pravila med 
sovrstniki, kaj 
je prav-narobe 

     

         
ČUSTVENO-

OSEBNOSTNO 

PODROČJE 

 

 

MEJNIK 

 

 
 
 

 
 
DEJAVNOST 

 
 
 

 
 

 

Ne 

dosega 

 
 

 

 

Dosega 

 
 
 
 
Presega 

 

Čustveni razvoj Začne se 
čustveno 
navezovanje 

 Navezovanje 
na sovrstnike ( 
najboljši 
prijatelji), 
navezovanje na 
vzgojno osebje 

     

 Otrok se veseli 
sodelovanja v 
dejavnostih z 
drugimi ljudmi 

 Opazovanje 
reakciji ob 
ponujenih 
novih 

     



 

 
 

 

 

Vir:Prirejeno po  Marjanovič Umek, Zupančič, (2004) in Ivić,(2002) in Smrtnik 

Vitulić,(2004) in  Diane E Papalia; Sally Wendkos Olds; Ruth Duskin Feldman; Barbara    

Kelbl; Kristijan Musek Lešnik,(2003) 

dejavnostih, ob 
prošnji za 
pomoč pri 
kakšnem delu 

 Intenzivnejšo 
doživljanje 
veselje, ko je 
otrok uspešnješi 
od sovrstnikov 

 Opazovanje 
reakciji ob 
pohvali 

     


