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STRATEGIJA ZA SOCIALNO PODROČJE

ZGODNJE OTROŠTVO (3–6 LET)
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VODNIK ZA OTROKE, 
VZGOJITELJE IN STARŠE
Spoštovani starši, vzgojitelji ter drugi pedagoški
delavci!

Pred vami je vodnik z učno strategijo za razvoj socialnih
kompetenc pri otrocih v zgodnjem otroštvu, in sicer od
3. do 6. leta. V tem obdobju primarne socializacije se
otroci največ naučijo s pomočjo posnemanja drugih,
predvsem vrstnikov. Prav tako gre za obdobje, ko se
otrok uči obvladovati telesne potrebe, se uči
komuniciranja, spoznava osnovna družbena pravila ter
čustva, ki jih doživlja.

Z željo, da bi vaš otrok kar najuspešneje usvojil socialne
veščine, smo za vas pripravile strategijo, s katero boste
lahko pomagali otroku, da vstopi v svet interakcije z
drugimi. Naša strategija je namenjena predvsem tistim,
ki nimajo dovolj razvitih socialno-komunikacijskih
veščin, lahko pa jo uporabljajo tudi tisti otroci, ki
potrebujejo pri vključevanju v družbo več podpore.

Učna strategija je otroku v oporo vse od začetnih
poskusov interakcije z vrstniki, vmesnega upoštevanja
pravil in samoregulacije vedenja pa vse do ustreznega
izstopa iz situacije. Pri tem mu je v veliko oporo igralno
okolje (konkretno: igra spomin).

Priporočamo, da skupaj z otrokom pred njegovim
vstopom v svet igre pregledate učno strategijo ter ga
dodatno motivirate z možnostjo vključitve igrač po
lastni izbiri (dinozaver ali druga igrača ter žogica).

Želimo vam, da se ob strategiji Spomni me, Dino! skupaj
z otrokom zabavate, ga ob igri spodbujate in mu s tem
omogočite lažji prehod v socialno okolje!

Avtorice
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Z DINOM V SVET IGRE

ZA UPORABO VODNIKA POTREBUJEM:
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Otrok bo s pomočjo vodnika pristopil k
skupini otrok, ki se igra igro Spomin in se
jim pridružil.
Pri tem mu bosta v oporo žogica in igrača
dinozaver Dino ali katera koli druga igrača.
Žogica bo otroku pomagala pri sledenju
vrstnega reda tekmovalcev, ko pa bo na
potezi otrok sam, bo lahko odkril le toliko
kartic, kolikor ima dinozaver Dino nog.



V KATEREM OBDOBJU 
UPORABIM VODNIK?
ZGODNJE OTROŠTVO (3–6 LET)

Poleg spoznavnega, telesnega in
čustveno-osebnostnega je temeljno
področje razvoja tudi socialno. Deli se
na socialni (razvijanje sposobnosti
komuniciranja, medosebne odnose,
socialne spretnosti, socialno
razumevanje) in moralni razvoj, v
katerem se razvijajo moralni vidiki
vedenja in moralno presojanje na
podlagi posledic dejanj (Nemec in
Kranjc, 2010).
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V vodniku smo zajele zgodnje
otroštvo, ki traja od 3. do 6. leta. Za to
razvojno obdobje smo se odločile, ker
se takrat poveča igralna dejavnost, na
katero je osredotočena naša strategija
(Marjanovič Umek in Zupančič, 2004).

V nadaljevanju so osenčeni mejniki, ki
se neposredno povezujejo z našo
strategijo. Neosenčeni mejniki pa so
značilni za omenjeno razvojno
obdobje, vendar se neposredno ne
povezujejo z našo strategijo.
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Razvojni mejnik Primer

Razvijanje socialne interakcije 

(npr. razvoj sposobnosti 

komuniciranja, recipročnosti, 

empatije, skupnega reševanja 

problemov)

Otroci bodo med igro pozorni, če

bo kateri izmed igralcev obrnil

več kot dve kartici in bodo

slednjega na to opozorili.

Pri tem bo otrok igračko Dina

posodil otroku, ki je obrnil preveč

kartic, in mu povedal, da lahko

obrne samo dve, ker ima Dino le

dve nogi. Otrok, ki je posodil Dina

drugemu otroku, bo vedel, da ga

bo dobil nazaj, ko bo drugi otrok

zakril ostale kartice in vzel le dve.

Otrok preide stopnjo 

egocentrizma in je na stopnji 

prave empatije (razume, da ima 

vsak človek svoja čustva, misli, 

potrebe)

Ko otrok v igri izgubi, razume, da

je zmagovalec vesel in mu

čestita, čeprav je sam žalosten.

4-letni otroci so bolj vešči v 

pozitivnem socialnem 

obnašanju

V vrtcu so v skupini pobarvali kip

medveda. Ker so se vsi otroci

razen enega strinjali, da bo

medved temno rjave barve, se je

tej trditvi pridružil tudi otrok, ki se

s tem ni strinjal. Sam si je najprej

želel, da bi bil svetlo rjave barve.
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Razvojni mejnik Primer

Od 3. leta dalje otroci

razumejo prijateljstvo kot dlje

časa trajajoč proces.

Pred tretjim letom otrok misli,

da je prijatelj z drugim

otrokom, ker ima ta najboljšo

igračo – avtomobil, s katerim se

skupaj igrata.

Po tretjem letu se otrok igra s

tem otrokom tudi takrat, ko v

vrtec ne prinese avtomobila.

Otroci izbirajo prijatelje glede

na njihovo podobnost.

Deklica bo namesto prijatelja 

dečka izbrala prijateljico 

deklico, saj sta istega spola. 

Otrok razume pravila, ki jih

postavi socialno okolje, kot

nespremenljiva in se v svojih

moralnih sodbah opira na

zahteve odraslih, za katere

meni, da so pravilne.

Mamica je deklici rekla, da

svojega mlajšega bratca ne

sme ščipati, saj ga to boli.

Deklica se je bratcu nemudoma

opravičila, ga pobožala in ga ni

več ščipala.
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Razvojni mejnik Primer

Ob koncu zgodnjega 

otroštva otrok preide s 

stopnje heteronomnega na 

stopnjo avtonomnega 

presojanja. 

Otrok se z očetom dogovori,

da si bo zobe umil po risanki in

potem šel nemudoma spat

(pred tem mu je oče rekel, da

mora imeti zobe umite pred

gledanjem risanke).

V četrtem letu otroci 

razlikujejo med različnimi 

vrstami socialnih pravil z 

moralnega (npr. poštenost), 

konvencionalnega (npr. 

določeni običaji) in osebnega 

področja (izbira odločitev, ki 

so stvar posameznika). 

Otrok si sam izbere kartico, ki

jo pri igri Spomin odkrije

(osebno področje), upošteva

vrstni red tekmovalcev

(konvencionalno področje) in

poda žogico naprej (moralno

področje).

Igra s pravili se pojavi od

tretjega leta starosti naprej

zaradi celovitih procesov, ki

jo zahteva igralna dejavnost.

Otrok se po tretjem letu lahko

igra igro s pravili, kot je

Spomin.



NA KAJ MORAMO BITI 
POZORNI PRI UČENJU?

Otroci so si med seboj različni ne le po
zunanjosti, ampak tudi po
sposobnostih, interesih, motivaciji,
osebnih lastnostih ipd. Nekateri se
lažje učijo skozi pogovor, spet drugi
potrebujejo vizualno oporo.
Posamezni otroci imajo psihološke ali
specifične zdravstvene težave. Vsi
dejavniki se med seboj prepletajo in
močno vplivajo na učno uspešnost
posameznika (Marentič Požarnik,
2018).
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NOTRANJI DEJAVNIKI (V OTROKU)

FIZIOLOŠKI 
počutje, 
zdravje, 
senzorna občutljivost

PSIHOLOŠKI 
motivacija in interes, 
stil učenja, 
čustveno-osebnostne 
posebnosti

Primeri vprašanj:
❖ Kako se počutim (sem 

srečen, žalosten, jezen)?
❖ Ali je v sobi preveč hrupa 

in igrač, ki me motijo?

Primeri vprašanj:
❖ Ali se želim igrati z otroki?
❖ Ali bom lahko posodil svojo igračo?
❖ Ali bom lahko vesel in ne jezen, če ne 

zmagam?
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ZUNANJI DEJAVNIKI (V OKOLJU)

FIZIKALNI
hrup, 
gneča, 
urejenost, 
opremljenost

Primeri vprašanj:
❖ Ali imam potrebne stvari za igro (igro 

Spomin, žogico, dinozavra ali drugo 
igračo)?

❖ Ali je v prostoru preveč igrač, ki bi 
me lahko motile med igro?

❖ Ali mi je v prostoru prijetno, toplo, 
svetlo in dovolj tiho?

SOCIALNI
spodbudno okolje 
(vrstniki, vzgojitelji, 
starši)

Primeri vprašanj:
❖ Ali bo otrokom všeč moja žogica 

in igrača dinozaver?
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KOMU JE VODNIK 
NAMENJEN IN KAJ 
ŽELIMO DOSEČI?

Strategija Spomni me, Dino! je usmerjena
strategija, ki je namenjena otrokom z
avtističnimi motnjami, čustveno-vedenjskimi
motnjami ter otrokom s pomanjkljivo
pozornostjo in hiperaktivnostjo. Lahko se
uporabi tudi pri drugih skupinah otrok, ki imajo
težave na socialnem področju, a smo se
usmerile predvsem na omenjene skupine, saj
imajo otroci znotraj njih poleg slabo razvitih
socialnih veščin pogosto težave na čustvenem,
senzornem in komunikacijskem področju, ki
neposredno vplivajo na socialno interakcijo.
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OPERATIVNI CILJI STRATEGIJE

1. Otrok med prostim časom v vrtcu pristopi 
k skupini otrok, ki se igra z igro Spomin.

2. Otrok zazna moteče dražljaje v prostoru 
in zaprosi otroke, da se premestijo 
drugam.

3. Otrok s pomočjo dinozavrovih stopal 
ugotovi, koliko kartic lahko odpre.

4. Otrok s pomočjo žogice sledi vrstnemu 
redu igralcev.

5. Otrok med igro ponudi svojo igračo 
drugem otroku, da si ta lahko pomaga.

6. Otrok čestita zmagovalcu.
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SPOMNI ME, DINO!

KO VIDIM OTROKE,

DA SE IGRAJO,

SE PRIBLIŽAM.

1.
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VPRAŠAM:

„ALI SE LAHKO IGRAM Z VAMI?“

2.
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OTROKOM REČEM:

„ALI SE LAHKO PREMAKNEMO, 

KER MI TUKAJ NI VŠEČ?“

3.
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POMAGAM PRIPRAVITI

IGRO SPOMIN.

4.
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ŽOGICA MI POMAGA,

DA VEM,

KDAJ SEM NA VRSTI.

5.
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ODKRIJEM DVE KARTICI.
KARTICI PRISLONIM

K DINOVIM STOPALOM.

6.
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ODKRITI KARTICI VRNEM 

NA ISTO MESTO.

7.
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MLAJŠI DEKLICI

POSODIM DINA. 

Z DINOM SI LAHKO POMAGA.

8.
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KO DRUGI OTROK ZMAGA,

MU REČEM: „ČESTITAM!“

9.
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POMEN INTERAKTIVNIH IGRALNIH

DEJAVNOSTI ZA TRENING SOCIALNIH

VEŠČIN

❖Slabe socialne veščine so največkrat vzrok 
za nastanek vedenjskih motenj.

Avtorica članka: Antonija Žižak
Originalni naslov: Significance of

interactive play activities
for social skills training

Vir: Žižak in Milenković, 2009

Na Hrvaškem so
opravili raziskavo med
srednješolci, ki živijo v
urejenem okolju IN srednješolci, ki 

ne živijo s svojimi 
družinami zaradi 
rizičnega vedenja.

Pri slednjih so opazili težje 
obvladovanje nenasilnega 
reševanja sporov in 
upiranja negativnim 
izzivom.
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❖Kljub temu pa je možno otroke in 
mladostnike do določene mere naučiti 
socialnih veščin. Najučinkovitejša tehnika za 
to je trening socialnih veščin.

❖Trening socialnih veščin je primeren za:
o Otroke z vedenjskimi motnjami
o Otroke s tveganim vedenjem
o Otroke s šibkejšimi socialnimi veščinami
o Otroke, ki kakorkoli razvojno zaostajajo 

na področju samokontrole ter 
socialnega in učnega razvoja

❖Raziskave so glede treninga socialnih veščin 
pokazale:

otroci z avtistično motnjo, 
otroci s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo

+ Posamezniki so 
izboljšali specifične 
socialne veščine.
+ Pogosteje se je 
pojavljalo prosocialno
vedenje.

- Ponekod so bili 
rezultati 
kratkotrajni.

- Vprašljivost 
kakovosti merilnih 
orodij
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❖Pri treningu socialnih veščin se vodi otroka 
s pomočjo kartic socialnih situacij in z 
virtualnim ali stvarnim modelom.

❖Na kaj moramo biti pri tem pozorni?
✔Privlačnost modela, da bo ta 

motiviral posameznika,
✔dajanje povratne informacije z 

namenom motivacije ali korekcije,
✔dajanje domače naloge otroku, da ta 

utrdi vedenje tudi v drugih socialnih 
okoljih,
✔delo prilagodimo posameznikovemu 

stilu učenja,
✔zadostimo potrebi po pozornosti v 

času učenja.

Primer igre vlog, in sicer učenja 
veščine poslušanja:
1. Gledati osebo, ki govori.
2. Razmišljati o tem, da je treba 

sedeti mirno oz. nadzorovati 
telesne gibe.

3. Nenehno razmišljati o tem, kaj 
oseba govori.

4. Odgovoriti, reči DA oz. NE ali 
pokimati pri vprašanju v ustreznem 
trenutku.

5. Zastaviti vprašanje v zvezi s 
poslušano vsebino, da bi o njej 
izvedeli kaj več.
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INTERPRETACIJA NAŠE 
STRATEGIJE

❖ Naša strategija uči otroke, kako se ustrezno 
vesti v socialnih okoliščinah (torej uči socialnih 
veščin), vendar to počne na otroku zanimiv 
način, preko igre, kar dodatno motivira otroka 
in ga zabava, sprošča.

❖ Na splošno je trening socialnih veščin koristen, 
saj omogoča otroku, da usvojeno znanje 
prenese v druge socialne okoliščine, kar velja 
tudi za našo strategijo (otrok naučeno znanje 
prenese tako, da upošteva tudi druga pravila 
iger, se nauči deliti igrače ipd.).

❖ Poleg socialnih veščin pa se otrok s pomočjo 
naše strategije uči tudi nadzorovanja čustev 
(npr. ob porazu), potrpežljivosti, koncentracije 
in vztrajnosti.
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VIR SLIKOVNEGA 
GRADIVA

• Slika ozadja:

https://www.pinterest.com/pin/4718928672023335
93/

• Vmesne slike: 

http://stumblinstyle.com/dinosaur-for-
kids.html/dinosaur-for-kids-dinosaurs

https://www.pinterest.co.kr/pin/455145106083700
529/

https://www.babycenter.si/oblak-druzabna-igra-
spomin-15629.html

https://www.habeco.si/descanso-anti-stresna-
zogica.html?pid=8176

https://www.enaa.com/oddelki/igraceInOtroskaOp
rema/izd_6167_gj2396_dinozaver_toothy_t-rex

https://www.shutterstock.com/video/clip-
14146115-happy-children-design-video-animation

• Fotografije – od slike 1 do slike 9: osebni arhiv

• Ilustracije priloge: Bejda Baljinac (4. razred)
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PRILOGA
Združena različica strategije Spomni me, Dino!
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Upamo, da bo strategija Spomni me, Dino!
pomagala otroku pri premagovanju težav na
socialnem področju in tako njemu kakor tudi
njegovim prijateljem, družini, znancem omogočila
veliko zabave pri družabnih igrah. Želimo vam
veliko veselja, smeha in dobre volje!


