
 
NI MI VSEENO,  

KO MOJ PRIJATELJ JOČE 
 

Strategija za čustveno-osebnostno področje 
 

Zgodnje otroštvo  
 

Avtorici 

Neža Bernik in Hana Jager, 

študentki logopedije in surdopedagogike 

Mentorica Dr. Mojca Vrhovski 

 

Ljubljana, 2020 

 

 

 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 



Ni mi vseeno, ko moj prijatelj joče 
 
Strategija za čustveno-osebnostno področje 
 
Zgodnje otroštvo  
 
  

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Oddelek za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko 

 

Avtorici 

Neža Bernik in Hana Jager, 

študentki logopedije in surdopedagogike 

 

Kontaktni naslovi 

nezabernik34@gmail.com 

hana.jager@gmail.com 

 

Mentorica 

Dr. Mojca Vrhovski 

 

Besedilo ni lektorirano.  

 

Ljubljana, september 2020 

 

2 



NAGOVOR 

 

Spoštovani starši, vzgojitelji in drugi pedagoški delavci. 

Predstavljava vam vodnik, ki obravnava razvijanje in učenje empatije pri otrocih v zgodnjem 

obdobju. Na razvoj empatije otrok v veliki meri vplivate ravno vi, starši, vzgojitelji in učitelji, 

in ker se empatija ne razvije avtomatično, je pomembno, da jo pri otrocih razvijate načrtno. 

S tem namenom je v nadaljevanju predstavljenih pet preprostih korakov, ki otroku 

pomagajo pri razvijanju prave empatije in pri razumevanju ter prepoznavanju potreb 

drugih. 

Vodnik na začetku obravnava mejnike čustvenega razvoja v zgodnjem obdobju, tem pa 

sledijo značilnosti čustvenega izražanja. Za lažje razumevanje razvoja empatije pri otrocih v 

zgodnjem obdobju so v nadaljevanju predstavljene razvojne stopnje empatije. V vodniku so 

predstavljeni tudi dejavniki uspešnega učenja, katerih načela je priporočljivo upoštevati pri 

izvajanju učnega procesa. Dejavnikom sledijo konkretna vprašanja, s katerimi otrok pred 

učenjem preveri, ali je na učenje pripravljen. 

V nadaljevanju je  vizualno in tekstualno predstavljena strategija razvijanja in učenja 

empatije.  

Vodnik se zaključuje s predstavitvijo strokovnega članka, ki preučuje odziv otrok na 

doživljanje distresa (škodljivega stresa) drugih in njihovo zmožnost empatije. V ospredje 

postavlja osebe z Downovim sindromom in jih primerja z otroki z nespecifičnimi motnjami v 

duševnem razvoju in otroki z normativnim razvojem. 

Želiva vam uspešno učenje. 

       Avtorici 
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1. MEJNIKI ČUSTVENEGA RAZVOJA  
V ZGODNJEM OBDOBJU 

1.1. PREDSTAVITEV MEJNIKOV ČUSTVENEGA RAZVOJA V 
ZGODNJEM OBDOBJU 

 MEJNIK OPIS PRIMER 

 
 
 

Prepoznavanje in 
razumevanje temeljnih in 

kompleksnih čustev 
 

 
 

V zgodnjem otroštvu se 
nadaljuje razvoj 

prepoznavanja in 
razumevanja tako temeljnih 

kot kompleksnih čustev. 
 

 
Miha v igralnici zagleda 

Nežo, ki joče. Prepozna, da 
je Neža žalostna.  

 
 

Miho vzgojiteljica pred 
ostalimi otroki v igralnici 

okara in Miho je sram. 
 

 
 
 
 

Nadzor nad čustvi 
 

 
Glavni razvojni napredek v 

tem obdobju se kaže na 
področju nadzora nad 

čustvenim doživljanjem in 
izražanjem. Otrok je 

sposoben krotiti lastno jezo, 
potrtost in se primerno 

odzivati na različne dražljaje 
iz okolja. 

 

 
 

Manci prijateljica iz rok 
izpuli medvedka. Manca je 
jezna, vendar prijateljice ne 

udari, temveč prijateljici 
pove, da to ni bilo prav in da 

želi, da ji medvedka vrne. 
 

 
 
 
 
 

Instrumentalno agresivno 
vedenje 

 

 
 
 
 

Gre za agresivno vedenje, 
katerega namen je doseči 

jasno zastavljen cilj. 
 

 
Od 2. - 4. leta 

S fizično agresivnostjo naj bi 
poskušali doseči želeni 

predmet, a njihov namen pri 
tem ni povzročitev škode 

nekomu drugemu. 
 
 

Od 2. - 5. leta 
Otroci v igralnici se prepirajo 

zaradi igrač, saj se jih več 
želi igrati z isto igračo. 
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MEJNIK OPIS PRIMER 

 
 
 
 
 

Radovednost 

 
 
 
 

Gibalni razvoj otroku 
omogoča, da gre do 

predmetov, ki ga zanimajo, 
ter jih prijema in raziskuje. 

 

 
Jaka sedi na tleh v igralnici 

in na mizi zagleda igračo, ki 
mu je všeč. Vstane, se 

sprehodi do mize, iztegne 
roko in zagrabi igračo ter jo 
odnese v igralni kotiček, da 

se bo z njo igral. 
 

Nina v vrtcu vzgojiteljici 
postavlja veliko vprašanj: 

”Kaj je to?“, “ Zakaj je 
tako?”… 

 

 
 
 
 
 
 

Preseganje egocentrizma 
 

 
 

Za otroke v zgodnjem 
otroštvu je značilno, da so 
praviloma že prešli stopnjo 

egocentrizma in so na 
stopnji prave empatije, to 

pa pomeni, da vse bolj 
prepoznavno razumejo, da 

imajo drugi ljudje svoja 
čustva, potrebe in misli. 

 

 
Luka je zelo vesel, saj je 
prejšnji dan dobil novo 
igračo. Ko pride v vrtec,  
opazi, da njegov prijatelj 
Andraž sam, s sklonjeno 

glavo, sedi v kotu igralnice 
in joče. Kljub temu, da je 

Luka vesel, prepozna 
Andraževo žalost in razume, 

da njegovo trenutno 
doživljanje veselja ni skupno 

vsem otrokom v igralnici. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Teorija uma in empatija 

 
 
 

Teorija uma je močno 
povezana z razvojem 

empatije, torej 
sposobnostjo zaznavanja in 

razumevanja, kaj druga 
oseba misli in čuti. 

 Teorijo uma sestavljajo misli 
in prepričanja o pojmovanju 
lastnega duševnega stanja 

in mentalne perspektive 
drugih ljudi.  
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MEJNIK OPIS PRIMER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorija uma in empatija 

 

 
Bartsch in Wellman (1995) 
sta opisala razvoj teorije 

uma v treh glavnih fazah. V 
vsaki fazi otroci pokažejo 
večje razumevanje o umu 

drugih ljudi.  
 
 

PRVA FAZA (2. leto) 
(psihologija želja): Otroci naj 
bi se največ časa pogovarjali 
o svojih željah. Pogovarjali 
naj bi se o tem, kaj si želijo 

in česa si ne želijo v povezavi 
z drugimi ljudmi, predmeti 

ali dejanji. 
 

DRUGA FAZA (3. leto) 
(psihologija želja – 

prepričanje):  Otroci 
razumejo, da imajo različni 

ljudje različne želje. V 
pogovor poleg svojih želja 

vključujejo tudi prepričanja. 
Kljub temu vedenje še 

vedno pogosteje 
pojasnjujejo na podlagi 
želja, kot pa na podlagi 

prepričanj. 
 

TRETJA FAZA (4. leto) 
(psihologija želja – 

prepričanje): V ospredju so 
njihova prepričanja, zato 

tudi vedenja drugih začnejo 
razlagati na podlagi lastnih 

(pravilnih ali nepravilnih) 
prepričanj. 

OPOMBA: Z oranžno barvo so označeni mejniki čustvenega razvoja v zgodnjem obdobju, ki so še zlasti pomembni pri 
najini strategiji. 
 
VIRI: Goleman (1997), D.E. Papalia in sod. (2003) 
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1.2. ZNAČILNOSTI ČUSTVENEGA IZRAŽANJA V ZGODNJEM 
OBDOBJU 

ZNAČILNOST OPIS PRIMER 

 
 

Intenzivnost 

 
Otroci se čustveno odzivajo 

enako intenzivno na 
trivialne kot na resne 

situacije.  

 
Teja enako intenzivno joče, 

ko si Nika od nje sposodi 
igračo in ko na igrišču pade 

in se pri tem poškoduje. 
 

 
 
 
 
 
 

Pogostost 

 
Pogostost otrokovih čustev 
se z razvojem spreminja. V 
zgodnjem obdobju otrok 

izraža čustva bolj pogosto in 
predvsem siloviteje kot 

odrasli, saj je to edini način, 
da pridobi njihovo 

pozornost in s tem poskrbi, 
da so uslišane tudi njegove 

želje in zadovoljene njegove 
potrebe. Z razvojem se 
otroci učijo postopno 
zmanjševati čustvene 

izraze. 
 

 
 
 
 
 

Tilen pogosto joče. Ko mu 
vzgojiteljica nameni 

pozornost in ga vpraša kaj je 
narobe, se nemudoma 

pomiri. 

 
 
 

Prehodnost 

 
Otrokova čustva so 

kratkotrajna, kar pomeni, da 
so prehodi od izražanja 

enega čustva do drugega 
(npr. veselje in jeza) zelo 

hitri.  
 

 
Živa joče, ker je na igrišču 

padla in se udarila v koleno. 
Vzgojiteljica jo potolaži in 

kmalu se Živa ponovno 
veselo igra s prijatelji. 

 
 
 

Individualnost 

 
 

Z vplivom učenja in razvoja 
se povečujejo individualne 

razlike v čustvenem 
odzivanju otrok. 

 
Vzgojiteljica otroke okara, 
ker niso pospravili mize po 

zajtrku. Luka pade v 
neustavljiv jok, medtem ko 

se Miha za vzgojiteljičine 
besede ne zmeni. 
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ZNAČILNOST OPIS PRIMER 

 
 
 
 
 

Spremenljivost moči 

 
Z razvojem se spreminja 

moč posameznih čustev, pri 
čemer nekatera postajajo 

močnejša, druga pa 
šibkejša. Na spremenljivost 

moči čustev vplivajo 
biološke spremembe, 

otrokov spoznavni razvoj ter 
spremembe v otrokovih 
interesih in vrednotah. 

 

 
 
 
 

V igralnici Pia opazi, da 
Jakob joče. Pristopi do 
Jakoba, ga objame in 

potolaži. 

 
 
 

Prepoznavnost preko 
vedenjskih znakov 

 
Otroci čustva izražajo 

neposredno ali posredno. 
Posredno lahko čustva pri 

otroku v zgodnjem otroštvu 
prepoznamo preko 

nemirnega spanca, joka, 
govornih težav ter 

nevrotičnih manevrizmov in 
razvad. 

 

 
 
 

Špela podnevi grize nohte, 
zvečer pred spanjem sesa 

palec in ponoči zelo nemirno 
spi. 

 
 

Celostnost čustvenega 
izražanja 

 
Za otroka je značilno, da 

čustva izraža z vsem svojim 
telesom. Svojega doživljanja 

ne zna prikriti in skriti. 
 

 
Žiga ne želi v vrtec. Joče, 

usede se na tla in z rokami 
odriva starša. 

OPOMBA: Z oranžno bravo sta označeni značilnosti čustvenega izražanja v zgodnjem obdobju, ki sta še zlasti pomembni 
pri strategiji „Ni mi vseeno, ko moj prijatelj joče“. 
 
VIRI: Marjanovič Umek in Zupančič (2009),  M. Župančič (1996) in Žlebnik (1969) 
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2. RAZVOJ EMPATIJE 

Empatija se ne razvije avtomatično. Ob rojstvu ima vsakdo v sebi kapaciteto za empatijo, 
vendar za njen razvoj potrebujemo izkušnje in prakso. Empatija ima dve komponenti – 
emocionalno in kognitivno. 

 

• EMOCIONALNA KOMPONENTA se začne razvijati že pri dojenčkih starih od osem do 
deset mesecev, ki kažejo znake empatije, zato je v tem obdobju ključnega pomena 
povezanost dojenčkov in staršev. Starši otroka negujejo in ljubkujejo, otrok pa to 
pozitivno človeško interakcijo povezuje z občutkom varnosti in umirjenosti. Dojenčki, ki 
se počutijo varne in ljubljene, bodo kasneje bolj občutljivi do čustvenega doživljanja 
drugih. Trdimo lahko, da je navezanost med dojenčkom in starši zato temelj za razvoj 
empatije in sočutja kasneje v življenju. 

 

• KOGNITIVNA KOMPONENTA se pojavi približno med šestim in sedmim letom starosti 
in dopolni emocionalno komponento, ki se je oblikovala v prvih letih življenja. Otroci v 
predšolskem obdobju se vse bolj zavedajo, da imajo različni ljudje različne poglede, 
doživljanja in čustva v določenih situacijah. Z vstopom v šolo pa so otroci čustvene 
situacije že zmožni dojeti s perspektive nekoga drugega in vedo, na kakšen način bi mu 
lahko pomagali.  

VIR: Katelic, P. (2018). Zmajček - z igro do znanja, Empatija. Pridobljeno 28. 11. 2019 s https://www.zmajcek.net/empatija/ 

 
 
2.1. RAZVOJNE STOPNJE EMPATIJE PO HOFFMANU 

 
 

 

 
 
 
 

FAZA OPIS PRIMER 

 
 
 
 

Globalna empatija 

 
V tej fazi otrok še ne loči 
med jaz in drugimi, zato 

prevzame čustva osebe, ki 
doživlja stisko, in pričakuje, 
da ga bodo drugi tolažili. V 
tej fazi še ni moč govoriti o 
empatiji kot prosocialnem 

vedenju.  
 

 
 
 

Maša na igrišču opazi Roka, 
ki joče. Maša steče k svoji 

mami in začne še sama 
jokati. 
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FAZA OPIS PRIMER 

 
 
 
 
 

Egocentrična empatija 

 
V tem obdobju se že kažejo 

otrokove težnje k 
prosocialnemu ravnanju, 
vendar je to usmerjeno k 

zadostitvi lastnih 
pričakovanj v stiski. Otrok še 

ni zmožen zavzeti 
perspektive drugega, zato 
se odzove na enak način, 
kot če bi stisko doživljal 

sam.  
 

 
 
 

Vid na igrišču pade. David, ki 
to vidi, začne sesati palec in 
se stisne k mami v naročje, 
kot to počne takrat, ko je v 

stiski sam. 

 
 
 

Kvaziegocentrična empatija 

 
V tej fazi otrok že 

prepoznava, da stisko 
doživlja drugi, vendar način 

pomoči še vedno ustreza 
njegovim lastnim 

potrebam.  
 

 
 

Jaka zagleda Nejo, ki joče. V 
usta ji tlači svojo dudo in gre 
iskat svojo mamico, da bi ta 

prišla pomagat Neji. 

 
 
 
 

Prava empatija 

 
Na tej stopnji se otrok zave, 
da se notranja stanja drugih 
razlikujejo od njegovih, kar 

mu omogoča jasno 
empatiziranje z drugimi, 
prepoznavanje njihovih 

potreb in večjo učinkovitost 
pomoči.  

 

 
 
 

Iva opazi Jošta, ki joče. V 
roke mu da njegovo plišasto 

igračo in gre po njegovo 
mamico, da bi ga ta 

potolažila. 

OPOMBA: Z oranžno bravo sta označeni razvojni stopnji empatije, ki sta še zlasti pomembni pri strategiji „Ni mi vseeno, 
ko moj prijatelj joče“. 

Vir: Štirn, P. (2005). Sodobna pedagogika, Razvoj empatije kot del vzgoje v zgodnjem otroštvu 
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3. DEJAVNIKI USPEŠNEGA  
UČENJA 

Poznamo notranje in zunanje dejavnike uspešnega učenja. Notranji  dejavniki učenja so 

tisti, ki izhajajo iz učenca, zunanji dejavniki pa izhajajo iz učenčevega okolja (Marentič 

Požarnik, 2018). 

Notranji dejavniki (v otroku) so: 

• fiziološki, npr. stanje čutil, živčevja, zdravstveno stanje, senzomotorična koordinacija, 

spol in starost učenca ali 

• psihološki, npr. umske in druge sposobnosti, kognitivni stili in stili učenja ter 

spoznavanja, motiviranost za učenje, osebnostne lastnosti, predznanje, učne navade in 

strategije. 

Zunanji dejavniki (v okolju) so: 

• fizikalni, npr. opremljenost prostora in oblikovanost prostora za učenje, svetloba, hrup, 

temperatura in zrak ali 

• socialni, ki izvirajo iz družbenega okolja, najprej iz družine, nato iz šole (vrstniki, razred, 

učitelj) in širšega okolja (mediji). 

3.1. DEJAVNIKI USPEŠNEGA UČENJA, POVEZANI S STARATEGIJO 

• Fiziološki: ”Ali se dobro počutim?”, ”Ali sem dovolj naspan/-a?”, ”Ali sem lačen/-a ali žejen/-

a?”, ”Ali dobro vidim?”, ”Ali dobro slišim vzgojitelja?” 

• Psihološki: ”Ali sem žalosten, ker moj prijatelj joče?”, ”Ali bi rad pomagal prijatelju?”, ”Ali 

se dobro počutim, ko pomagam prijatelju?”, “Zakaj je dobro, da pomagam prijatelju, ko je 

žalosten?”, ”Ali si želim, da bi me nekdo objel, ko sem žalosten?” 

• Socialni: ”Ali so mi starši doma povedali, da je pomembno, da pomagam prijatelju?”, ”Ali 

mama in oče pomagata drug drugemu, ko sta žalostna?”, ”Ali smo se o pomoči prijateljem 

pogovarjali v vrtcu?” 
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4. STRATEGIJA  
”NI MI VSEENO, KO MOJ PRIJATELJ JOČE” 

4.1. O STRATEGIJI 

Strategijo razvijanja empatije otrok v zgodnjem obdobju sva poimenovali ”Ni mi vseeno, ko 

moj prijatelj joče”. 

Ker se empatija ne razvije avtomatično, je pomembno, da otroka spodbujamo k 

prosocialnemu vedenju in tako razvijamo otrokovo skrb za druge. 

Pojem empatije je za otroke v zgodnjem obdobju težko razumljiv, saj gre za kompleksen in 

abstrakten pojem. S tem namenom sva se odločili, da zapiševa pet preprostih korakov, s 

katerimi lahko starši, vzgojitelji, učitelji in drugi pedagoški delavci otroku pomagajo razvijati 

empatijo in ga naučiti zaželenega in družbeno sprejemljivega vedenja. 

 

4.2. CILJI STRATEGIJE 

VMESNI CILJI (po korakih strategije): 

• Otrok vidi, da je prijatelj žalosten in se odloči, da bo šel do prijatelja. 

• Ko pristopi, ga vpraša, kaj se je zgodilo in zakaj joče. 

• Otrok prijatelju pokaže naklonjenost in ga z objemom in trepljajem po rami želi 
potolažiti. 

• Da bi preusmeril prijateljevo pozornost in ga razveselil, ga povabi, da se pridruži igri. 

 

KONČNI CILJI: 

• Otrok vidi in prepozna stisko prijatelja. Z namenom, da bi mu pomagal in ga razveselil, 
do prijatelja pristopi. 

• Otrok prijatelja potolaži in ga povabi k igri. 

• Otrok  razvije pravo empatijo in razume in prepozna potrebe drugih.  (Ta cilj je tudi 
splošni cilj, ki ga želimo doseči s strategijo. ) 

13 



4.3. POUČEVALNI TRIKOTNIK 

 

SPLOŠNA STRATEGIJA 

USMERJENA  
STRATEGIJA 

POSEBNA 
 STRATEGIJA 

Namenjena posameznim  učencem s 
posebnimi potrebami (za intenzivne, 

individualne untervencije). 

Namenjena manjšim skupinam 
učencev s specifičnimi 

potrebami. 

Namenjena vsem učencem. 
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Strategija ”Ni mi vseeno, ko moj prijatelj joče” je splošna strategija, uporabna za 

vse otroke. Po potrebi bi jo lahko prilagodili tako, da bi bila ta primerna za otroke 

s posebnimi potrebami ali skupine otrok s specifičnimi potrebami ali 

primanjkljaji. 



4.4. TEKSTUALNI IN VIZUALNI PRIKAZ STRATEGIJE 

 

SLIKA 1 

1. KORAK: VIDIM, DA JE MOJ PRIJATELJ ŽALOSTEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 2 

      2.KORAK: GREM DO PRIJATELJA. 
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SLIKA 3 

3. KORAK: VPRAŠAM PRIJATELJA, ZAKAJ JOČE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SLIKA 4 in SLIKA 5 

4.KORAK: POBOŽAM GA PO RAMI. OBJAMEM GA. 
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„ZAKAJ JOČEŠ? 
KAJ SE JE ZGODILO?“ 



SLIKA 6 

5. KORAK: PRIJATELJA POVABIM, DA SE SKUPAJ IGRAVA. 
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5. PREDSTAVITEV STROKOVNEGA ČLANKA 

Empatija in odzivanje na distres pri otrocih z Downovim sindromom  
Povezava do članka:  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12635971/ 

Članek opisuje raziskavo, ki v ospredje postavlja otroke z Downovim sindromom in jih 

primerja z otroki z nespecifičnimi motnjami v duševnem razvoju in otroki z normativnim 

razvojem.  Raziskava preučuje odziv otrok na doživljanje distresa (škodljivega stresa) pri 

drugih osebah in njihovo zmožnost empatije. 

Starši in učitelji otrok z Downovim sindromom poročajo, da imajo ti zelo prijetne osebnosti. 

V primerjavi z ostalimi otroki so zelo pozorni na obrazne izraze in se zelo radi vključujejo v 

socialne interakcije. V realnih situacijah hitro opazijo, če druga oseba doživlja distres 

(škodljivi stres). Prizadeto osebo se trudijo v tovrstnih situacijah potolažiti. Zaradi zaostanka 

v kognitivnem  razvoju, ki se pri osebah z Downovim sindromom ustavi nekje v obdobju 

med sedmim in dvanajstim letom, imajo v hipotetičnih situacijah, ki terjajo več razmišljanja, 

težave pri prepoznavanju čustev. 

5.1. RAZISKAVA 

• Raziskava je vključevala 30 otrok z Downovim sindromom, 22 otrok z nespecifičnimi 

motnjami v duševnem razvoju in 22 otrok z normativnim razvojem. 

• Otroci z Downovim sindromom in nespecifičnimi motnjami v duševnem razvoju so bili 

stari okrog 9 let, otroci z normativnim razvojem pa približno 3 leta in pol. Pri tej 

kronološki starosti naj bi bila mentalna starost vseh otrok enaka. 

5.2. ODZIV NA DISTRES (škodljivi stres) 

• Vsak otrok je vstopil v sobo, kjer sta ga čakali dve študentki. Ena se je pretvarjala, da se je 

s kolenom udarila v mizo, ob tem pa stokala in uporabljala zelo izrazito obrazno mimiko. 

• S skrito kamero so posneli odziv otroka in ga kasneje natančno analizirali. 

5.3. MERJENJE EMPATIJE 

• Študentka je z lutkami uprizorila različne situacije (otrok razbije okno in krivdo zvali na 

drugega, otrok osvoji karto za zabaviščni park, otrok drugemu otroku vzame igračo, 

otroka lovi pes). 

• Vsaka situacija uprizarjala eno izmed osnovnih čustev – jezo, veselje, žalost in strah. 

• Po vsaki odigrani situaciji so otroka vprašali, kako se počuti, ko opazuje tovrstne dogodke 

in katero čustvo po njegovem mnenju situacija uprizarja. Odgovore otrok so zabeležili in 

na podlagi le-teh zapisali zaključke. 
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5.2.  REZULTATI ŠTUDIJE 

• Otroci z Downovim sindromom so v študentko, ki se je udarila v koleno, bolščali dalj časa 

kot otroci iz ostalih dveh skupin. Poleg tega so se vedli bolj prosocialno, študentke so se 

dotikali, jo trepljali in ji nudili tolažbo. Fizično so se zelo trudili, da bi študentko potolažili, 

vendar se jih sama situacija čustveno ni tako dotaknila kot otrok iz drugih dveh skupin. 

Čustveno se s študentko niso toliko poistovetili.  Ti otroci tudi ob igri lutk do lutke, ki je 

doživljala stisko, niso kazali empatije. Eden izmed razlogov za to bi lahko bil tudi ta, da 

niso povsem razumeli, kaj se z lutko dogaja, saj imajo otroci z Downovim sindromom 

težave, ko gre za naloge mišljenja. 

• Otroke z nespecifično motnjo v duševnem razvoju je situacija, ko se je študentka udarila 

v koleno, spravila v stres. Izogibali so se očesnemu stiku s študentko, gledali so v tla. 

Poleg tega se študentke niso toliko dotikali, so jo pa skušali razvedriti. V situaciji so se 

počutili nelagodno. 

• Otroci z normativnim razvojem so v tej situaciji postavljali največ vprašanj v smislu: “Kaj 

se je zgodilo?”, “Si v redu?”. To si lahko razlagamo s tem, da so ti otroci želeli pridobiti 

čim več informacij, hkrati pa so želeli pomiriti same sebe in se prepričati, če se je 

študentka resnično udarila v koleno. Študentke niso tolažili in sicer zato, ker je niso dovolj 

dobro poznali.  

• Otroci z Downovim sindromom se na stisko druge osebe odzovejo tako, da izrazijo skrb 

zanjo in jo želijo potolažiti. 

• V hipotetičnih in abstraktnih situacijah imajo otroci z Downovim sindromom težave z 

vživljanjem v položaj drugega 

 

5.3. ZAKLJUČEK 

• V primerjavi z otroki z normativnim razvojem in otroki z nespecifičnimi motnjami v 
duševnem razvoju so otroci z Downovim sindromom študentki, ko se je udarila, namenili 
največ pozornosti in se trudili, da bi jo potolažili. 

• Otroci z Downovim sindromom so imeli težave v hipotetični situaciji, ko je študentka 
uprizorila različne čustvene situacije z lutkami. 

• Otroci z Downovim sindromom se veliko bolje odrežejo v realnih, življenjskih situacijah, 
manj uspešni pa so, kadar morajo uporabiti svoje veščine razmišljanja. 
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5.1. INTERPRETACIJA STRATEGIJE PO PREBRANI LITERATURI 
 

Strategija “Ni mi vseeno, ko moj prijatelj joče” je splošna strategija za razvijanje empatije pri otrocih 

v zgodnjem obdobju. Tako je primerna tudi za otroke z različnimi posebnimi potrebami, med 

drugimi za otroke z Downovim sindromom. Strategija vsebuje pet korakov, ki so napisani na 

preprost način po navodilih za pisanje lahkega branja, zato je razumljiva tudi otrokom z Downovim 

sindromom, ki imajo sicer pogosto težave z razumevanjem abstraktnih navodil, pri katerih morajo 

uporabiti svoje veščine mišljenja. Poleg tega se strategija nanaša na čustveno in socialno področje, 

kar otrokom z Downovim sindromom ne bi smelo predstavljati težav, saj se zelo radi vključujejo v 

socialne interakcije z drugimi. Strategija od otroka zahteva, da v vsakdanjem življenju opazi in 

prepozna bližnjo osebo, ki je čustveno prizadeta ter da se otrok tej osebi približa, ji nudi oporo in 

tolažbo. Strokovni članek potrjuje, da otroci z Downovim sindromom z ničemer od naštetega 

nimajo težav. V primerjavi z ostalimi otroki so veliko bolj pozorni na obrazno mimiko ljudi, zato pri 

njih hitro opazijo spremembo v razpoloženju. Poleg tega nimajo težav in zadržkov, ko je treba do 

človeka pristopiti. Tudi, če osebe ne poznajo tako dobro, se bodo po svojih najboljših močeh trudili, 

da bi jo potolažili. Ker verbalna komunikacija ni njihova močna točka, bodo skrb za sočloveka izrazili 

z dotiki: s trepljanjem, božanjem in objemanjem. Pri otrocih z Downovim sindromom opazimo, da 

je v večji meri prisotna emocionalna komponenta empatije, ki jo navadno izkazujejo ravno z 

dotikom ali fizičnim kontaktom. Zaradi nekoliko okrnjenih in zmanjšanih kognitivnih sposobnosti, je 

kognitivna komponenta empatije manj prisotna in otrokom z Downovim sindromom otežuje 

vživljanje v položaj druge osebe in zavzemanje njihove perspektive.  

Pomembno je, da starši, vzgojitelji ali učitelji otroku korake strategije predstavite nazorno, direktno 

na primeru v realni situaciji. Ko bo nek otrok jokal, otroku z Downovim sindromom pojasnite, kako 

naj se žalostnemu otroku približa. Ti otroci se veliko naučijo tudi z opazovanjem, zato je 

pomembno, da v takšnih situacijah tudi sami ravnate na podoben način in ste jim v zgled. Izogibajte 

pa se razlaganju strategije na hipotetičnih situacijah, brez prikaza v realnem življenju, saj imajo 

otroci z Downovim sindromom pogosto težave s kognicijo in zato obstaja velika možnost, da vas ne 

bodo dobro razumeli.  
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