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Zaznavan
nje/občutenje
e sebe in drugge osebe
Dotik, inttimno, osebno
o in širše socialno območje
Dotik preedstavlja prim
maren fizičen in psihični konntakt. Ljubeč dotik sproži oxytocin,
o
ki vssebuje veliko opidov, ki
so osnovva povezanostti med otroko
om in materjoo. Dotik vključčuje in ima pomembno koomunikacijsko
o vlogo pri
občutka varno
osti in zaupanja, saj sporočaa varnost, sprejetost in empatijo. Brez ddotikanja (zara
adi strahu,
razvoju o
da bomo z dotikom po
oškodovali otroka) se lahko v otrokovi osebnosti pojavvi strah pred ddotikanjem. Po
omembno
m
spoštljjiv, ljubeč in varen dotik. Dotik otroka je prisoten ttudi pri skrbi za otroka
je, da otroci izkusijo miren,
o vpliva na ottrokov razvoj sposobnosti za
z umiritev (kkasneje samo‐‐umiritev).
(hranjenje, umivanje ...), ki bistveno
asilen. Struktuuriran dotik uporabljamo
u
takrat, ko je ootrok izpod ko
ontrole, se
Dotik skrbnosti ne smee biti nikoli na
ne more umiriti ali pa je
j agresiven do
d sebe in druugih.
Predlog p
praktičnih vajj za zaznavanjje sebe in druugih (vaje so osredotočene
e najprej na oodnos med otrokom in
odraslim)). Odnos med
d otrokom in odraslim
o
preddstavlja močn
no učno socia
alno polje, v kkaterem se la
ahko otrok
na varen
n in miren na
ačin nauči do
oločenih sociaalnih veščin, ki jih prenesse v odnose z drugimi od
draslimi in
vrstniki. V
Vaje za vzposstavljanje strukture v odnossu pomagajo pri razvoju ob
bčutka varnossti, organizacijo odnosa
in regulaccijo čustev. Vaje za izražan
nje skrbnosti ppa pomagajo pri regulaciji vedenja (čusttev), varne po
ovezanosti
in občutkku lastne vrednosti.
1 Risanje roke: na list papirja
p
položm
mo roko, odrassla oseba narriše obris roke na papir. Natto zamenjamo
o.
2 Preplettanje delov tellesa: odrasel in
i otrok seditaa na tleh ter plepletata
p
pallca na rokah. LLahko tudi drruge prste.
Enako lahko naredimo
o z nogami. Uporabimo laahko tudi razzlične prstne igre. Če otrook ne zmore telesnega
mo prstne lutkke in tako mottiviramo otrokka za sodelova
anje.
kontakta lahko izdelam
ni prst: otrok in
i odrasel sed
dita na tleh, koolena se naj dotikajo.
d
Odrassla oseba rečee: poglej imam
m zdravilni
3 Zdraviln
prst, ki bo
o pozdravil vse kar imaš na roki. Odrasell vzame otroko
ovo roko ter nežno
n
z zdraviilnim prstom pritisne
p
na
otrokovo roko. Ponava
adi otroci začn
nejo kazati tuudi druge delee telesa npr. še
e tukaj me neekaj boli, še tu
ukaj imam
p
vse. Kasneje vlogi zamenjata in
n otrok uporab
bi zdravilni prsst. Očesni kon
ntakt je pri
nekaj ... zzdravilni prst pozdravi
tej vaji na
ajprej odsoten
n, nato pa ga odrasli
o
počasii dodaja in s teem krepi vez z otrokom.
4 Masaža
a roke: odraseel in otrok sed
dita eden protii drugemu. Do
otikata se s ko
oleni. Odraslaa oseba vzame
e otrokovo
roko ter g
ga nežno masira. Počasi dodaja tudi očessni kontakt.
5 Iskanjee kroglice: odrrasel skrije kro
oglico v svoje ooblačilo. Otrok išče kroglico
o. Pri tej vaji ootrok išče fiziččni kontakt
z odraslim
m. Nato lahko
o obrnemo vlogi.
6 Odrasel kot semaforr: otrok se dottika telesa odrraslega. Ko od
drasel pokaže
e rdečo barvo se otrok ustvavi. Pri tej
vaji otrokk postane po
ozoren na ob
bčutja drugegga. Nauči se odnehati, ko druga osebaa noče več dejavnosti.
d
Obrnemo
o vlogi.
7 Empattija: otrok im
ma pred seb
boj različna rrazpoloženjskka stanja (sliikce), odraslaa oseba z nebesedno
n
komunika
acijo pokaže določeno razzpoloženjsko stanje (dobrre volje, tako
o‐tako, slaba volja). Otrokk poskuša
ugotoviti kaj se skriva za
z nebesedno
o komunikacijoo. Obrnemo vllogi.
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Konfronttacija/soočenjje
Praktičnee vaje, ki om
mogočajo spre
emembe kvaliitete odnosa (iz odvisnostti v samostojjnost) med ottrokom in
odraslim ter omogočajjo večjo stopnjjo sprejetosti in povezanosti.
anje v odeji«:: dva odrasla držita odejo kot gugalnico
o. Vsak otrok
k posamično sse uleže, odra
asla pa ga
1 »Gunca
zamajeta
a. Ta vaja je la
ahko za nekattere otroke zeelo naporna. Eni
E otroci se bodo
b
zelo prevvidno ulegli, nekateri
n
se
ne bodo žželeli, drugi pa se bodo karr »vrgli«. Vzgoojitelj mora biiti pozoren na
a nebesedno rreakcijo otroka
a (kako se
je ulegel, ali se drži odeeje, se smeji ....). Vaja je zeloo praktična sa
aj nam poda in
nformacije o ootrokovem zaupanju do
a.
odraslega
2 »Brcanjje otroka«: ka
adar otrok pogosto brca alli tepe odraslo
o osebo lahko
o izpeljemo naaslednjo prakrrično vajo,
ki bo otro
oku omogočalla, da se bo po
očutil še vedn o povezanega
a, sprejetega in
i močnega. VVzgojitelj lahkko reče: oh
kako moččne noge imašš, verjamem, da
d me ne morreš prevrniti s temi nogami. Nato vzgojite
telj prime njeg
gove noge,
šteje do ttri in otrok od
drine vaše rokke z vso močjoo. Zraven vzgojitelj uprizori tudi padanjee nazaj. Ob pogledu na
otroka boste ugotovilli, da se bo njegov nebessedni izraz bistveno sprem
menil, iz uporrniškega stra
ahu v bolj
P
ste
s njegov oddpor v drugo situacijo.
s
konstrukttivna čustva. Preoblikovali
3 Izzivanjje: otrok in odrasel
o
sedita
a na tleh. Otrroku razložim
mo, da je to ig
gra. Otrok see zamoti z de
ejavnostjo.
Odrasla o
oseba ga začn
ne motiti z dottikanjem, vzem
manjem igrače ... Ko otrok vzdrži en izzivv ga pohvalimo
o. Kasneje
lahko tud
di podobno vajjo naredimo v manjši skupiini.
4 Nove sttvari – presen
nečenje: otrokk in odrasel seedita na tleh. Odrasel počasi ogleduje ottrokov obraz. Prav tako
otrok opa
azuje obraz od
draslega. Odra
asel nato rečee: dotakni se mojega
m
nosu ... otrok se dottakne, odraslii pa naredi
piiiiiiiiiiiii. Takrat se vzzpostavi konkkreten očesni kontakt, ker je otrok pressenečen. Razlilika med tem kaj otrok
z
je presenečenje. Ottrok se nauči, da se nove sttvari zgodijo, ki pa so lahko varne in
pričakujee in kaj se je zgodilo,
zabavne ((s tem zmanjššamo otrokovo
o anksioznostt pred novimi stvarmi,
s
dogo
odki, osebami)).
5 Izražan
nje potreb in čustev: odrassel in otrok seedita eden prroti drugemu. Odrasel imaa blazino. Odrrasel reče:
pomisli n
na kaj lepega in stisni blazzino k sebi ... pomisli na nekaj slabega in močno uda
dari v blazino. S to vajo
učimo otrroka uravnava
ati/regulirati lastna
l
čustva in vedenja. Prri upravljanju s čustvi ali uččenju o čustvih
h moramo
upošteva
ati ves čustveeni spekter (ljjubezen, jeza,
a, strah ...). Vsa
V čustva so
o del našega življenja in potlačitev
predvsem
m neprimernih
h intenzivnih čustev pri otro ku, lahko vod
di do resnih ved
denjskih in pssiholoških teža
av.

a
Vključitevv/stabilizacija
1 Ritmičn
ne vaje s kameenčki (otrok na
ajprej trka s kkamenčki na svvoj lasten naččin, nato se ugglasi z odraslim
m;
obrnemo vlogi). Ritmiččne vaje nadalljujemo lahko tudi v skupini otrok (npr. določimo
d
ritmiični vzorec, ki ga otrok
naredimo pot s kamenčki ...)).
ponovi, n
2 Igranje z dvema figurrama (odrasel in otrok se iggrata določeno socialno situ
uacijo z dvemaa igračama/ lutkama).
l
3 Odrasla
a oseba poje pesmico
p
o razlličnih počutjihh. Otrok prikazzuje čustvena stanja.
4 Otrok in
n odrasel sediita eden proti drugemu. Na sredino damo
o dve igrači. Kako
K
se bova ddogovorila o tem,
t
kdo
se bo igra
al s katero igra
ačo. Drugi priimer: na sredinno damo eno igračo. Kako se
s bova dogovvorila o tem, kdo
k se bo
igral s to igračo in kaj bo
b delal tisti, ki
k te igrače nee bo imel.
nosa ter postaavljanje možnosti za
To so vajee za spodbujaanje intenzitette povezanostti, sprejetosti, uglasitve odn
razvoj sam
mostojnosti.
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Raziskovaanje/prenos – skupinske vaje
v
Vse varnee izkušnje, ki jih je otrok priidobil v odnossu z odraslim bo vključil v odnose z vrstnniki in v skupin
ni. Vaje
omogočaajo razvoj kom
mpetentnosti, samozavesti tter raziskovan
nja drugih odn
nosov.
1 Zrcalo: otroke razporedimo v dvojjice. Otroka sse gledata iz obraza
o
v obraz. Eden izmedd njiju prikaže
e določene
gibe, drug
gi jih za njim ponovi. Druga različica je, da eden stojii za drugim (senca). Prvi see premika, drugi pa mu
sledi kot ssenca.
2 Nadgra
adnja: otroke razdelimo po
o trojkah. Edeen kaže, drug
ga dva mu sle
edita kot sencca. Nato se zamenjajo.
z
Enako la
ahko naredim
mo v štiricah
h. Večje skuppine lahko preizkusimo
p
ampak
a
so zaa predšolskeg
ga otroka
preintenzzivne.
3 Risanje telesa: otrokke razdelimo v dvojice. Na ttla položimo velik
v
papir. Na
ajprej se na tlaa uleže prvi ottrok, drugi
ga telesa zarišše obris. Natoo se zamenjata
a.
otrok pa okoli njegoveg
4 Dotikan
nje telesa: ottroke razdelim
mo v dvojice. Vzgojitelj natto reče: kolen
no h kolenu, glava k glavii ... Otroci
izvajajo p
po navodilih vzzgojitelja.
5 Detektiiv: z otroci narredimo prepro
osto lupo iz paapirja. Nato vssak s svojo lup
po po navodiliih gleda določčene stvari
pri drugemu (npr. pogllejmo njegove
e oči, poglejmoo njegov nos ...).
.
6 Mežikanje: otroci sed
dijo v krogu, nato
n
eden pom
mežine drugem
mu, zamenjata
a poziciji sedeenja.
7 Umivan
nje avtomobila
a: otroci so v parih.
p
Eden izm
med otrok je avto,
a
drugi ga
a pa umiva.
8 Smejva se skupaj: otrrok da otroku dlan na trebuuh in se smejitta.
9 Kotaliva
a se skupaj: otroka
o
se uleže
eta na tla ter se z nogami dotikata.
d
Kota
alita se proti ccilju, pri tem pa
p morata
ohraniti sstik s stopali.
10 Pihni m
me: otroke razdelimo v dvo
ojice. Eden si nnos namaže z malo kreme ter
t si na nos ppoda kos vate
e. Drugi pa
mora ta kkos vate odpih
hniti z njegove
ega nosu.
11 Metan
nje na koš: ed
den izmed otro
ok naredi z rokkami obroč. Drugi
D
otrok vza
ame igračo/žoogo, ki jo vrže
e drugemu
v obroč. Nato zamenja
ata vlogi.
12 Ugani,i, kdo te objem
ma: Otroci sed
dijo v krogu. IIzberemo eneega otroka, ki se usede na ssredino kroga
a ter zapre
oči. V tišiini povabimo enega izmed otrok, da objjame otroka. Tisti, ki sedi v sredini morra zdržati z za
atisnjenimi
očmi ter u
uganiti kdo ga
a objema.
13 Bum: vvzgojitelj drži časopisni pap
pir. Otroci stojjijo v koloni. Ko
K pride otrok do vzgojiteljaa mora na 1,2,,3 s pestjo
močno ud
dariti v časopiisni papir (takko da se raztrgga). Enako lah
hko naredimo z blazino.
14 Iskanjje čevlja: vsakk otrok sezuje en copat. Vsee copate dam
mo na sredino kroga. Otrocci z zaprtimi očmi
o
iščejo
svoj copa
at.
15 Iskanje noge: otrocci se usedejo na
n tla, noge pookrijemo z deeko ali rjuho. Nato
N
rečemo določenemu otroku
o
naj
ogo določeneg
ga otroka.
poišče no
16 Iskanjje podobnosti:: otrokom razzdelimo različnne slike živali (slike naj bod
do parne) ter z oglašanjem
m teh živali
naj poiščeejo svoj par.
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17 Zračnii nogomet: ottroci ležijo na tleh (na trebuuhu) ter se držžijo za roke. Na
N sredino (m ed njima) polložimo kos
(kroglico)) vate, ki jo mo
orata s pihanjjem pihniti v ggol drugega.
18 Iščemo ...: otroci so v krogu (stojijo) ter v rookah držijo veeliko rjuho. Na
a rjuho damoo balon. Vzgojjitelj pove
določeno ime in vsi otrroci se potrudiijo, da balon ppride do tega otroka.
nje: otroci so v parih. Držijo
o se za roke teer se vrtijo. Ed
den je tisti, kii bo drugega vvrgel. Drugi se
e spusti in
19 Metan
pristane ttako kot je priiletel.
20 Velika
a kača: otroci sedijo
s
v krogu
u. Določimo dvva, ki bosta prričela. Oba otroka gresta nna kolena ter se
s primeta
za gležnjee in se začnetta premikati. Počasi se vkljjučujejo tudi drugi.
d
Kača gre lahko nazaaj, gre spat, dvigne
d
eno
nogo ..
mi: otroci stojjijo v dveh kolonah (ena naasproti drugi)), otroci ene kolone
k
dajo nna glavo mehko igračo.
21 Vrzi m
Nato morrajo to igračo
o na glavi pre
enesti do naspprotne kolonee in vreči mehko igračo v ddlani otroka v nasprotni
koloni.
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