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UČINKOVITEJŠI PRISTOPI V STARŠEVSTVU 

 
 
 

Živimo v času, ko imamo starši na voljo več informacij in 

novih odkritij o bolj učinkovitih vzgojnih pristopih kot jih 

je bilo kadarkoli v preteklosti. 

Ni potrebno, da je starševstvo vedno tako stresno in naporno - 

veliko težavnih situacij lahko rešimo, če poznamo učinkovitejše 

pristope. 

Veliko novih raziskav je pokazalo, da stari vzgojni pristopi, 

kaznovanje in pretirana popustljivost, niso več učinkoviti 

in nimajo dobrega vpliva na razvoj otrokovih osebnih 

potencialov ter na izboljšanje njegovega vedenja. 

Stari pristopi, ki temeljijo na pretirani poslušnosti, 

nezdravi strogosti ali popustljivosti so morda dobro delovali 

v preteklosti, ko še ni bilo na voljo dovolj informacij na 

področju nevroznanosti, otroške in osebnostne psihologije, v 

današnjem času pa ne več. 

Danes živimo v svetu, v katerem se soočamo s porastom 

težav pri vzgoji. Doslej nismo mogli poznati učinka naših 

pristopov na vedenje otrok, zdaj pa vemo, da je večina teh 

težav prav posledica uporabe starih pristopov pri vzgoji otrok. 

Najpogostejše težave, s katerimi se soočamo so 

naslednje: 

 večja dovzetnost za psihološke bolezni kot so depresija, 

nezdrav stres, pretirana jeza, zaskrbljenost; 
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 nenehni boji in konflikti s starši in sorojenci; 
 

 ustrahovanja med otroki; 
 

 slabo samospoštovanje; 
 

 težave pri učenju; 
 

 nemirnost, pretirano ne-sodelovalni in nezadovoljni otroci; 
 

 nesamostojnost itn. 

 
 
 

Čeprav je vlaganje v otrokovo vzgojo najbolj pomembna 

naložba za njegovo prihodnost, imamo starši še vedno premalo 

podpore in znanja o učinkovitejših vzgojnih pristopih. 

Vse to pa povzroča, da se v težavnih situacijah ne znamo 

odzvati dovolj učinkovito. Pogosto smo jezni, nemočni in zato 

svoje otroke kaznujemo ali pa smo z njimi pretirano popustljivi. 

Starši brez podpore in znanja ne moremo biti ustrezno 

pripravljeni na tako široko in zahtevno področje, zato v večini 

primerov, ne da bi se zavedali dolgoročnih negativnih posledic, 

še vedno pri vzgoji uporabljamo veliko neučinkovitih pristopov. 

Večina neučinkovitih pristopov, ki jih danes starši uporabljamo 

so posledica: 

▪ nezavednih vzorcev iz otroštva, 

▪ nezadovoljenih psiholoških potreb, 

▪ neznanja o bolj učinkovitih pristopih, 

▪ nezdravih čustev in 
 

3 



▪ negativnih prepričanj. 

 
 
 

Čas je, da izprašamo učinkovitost starega načina razmišljanja in 

vedenjskih pristopov, ki jih še vedno uporabljamo in ki nam z 

otroki prinašajo več bolečine kot užitka in sodelovanja. 

 

 
Če želimo narediti pozitivno spremembo v starševstvu in 

prenehati z uporabo pristopov, ki nam ne dajejo želenih 

rezultatov, je pomembno, da se začnemo učiti na novo. 

 

 
Sami sebi in svojim otrokom bomo lahko najbolje pomagali, če 

bomo le vedeli kako. 

 

 
Starši potrebujemo večje zavedanje o svojem vedenju, ki 

ga povzroča naš notranji svet - to so naše misli, 

prepričanja, čustva in potrebe. Dobra stvar pri tem je, da če 

bomo starši začeli delati na sebi, zdraviti svoje strahove, 

neučinkovita in škodljiva prepričanja, se bo naše 

zavedanje znatno povečalo in odnosi s samimi seboj in z 

našimi otroki izboljšali. 

 

 
Bolj kot bomo povečali zavedanje našega notranjega sveta in 

osvojili znanje o učinkovitejših pristopih, manj stresno bo naše 

starševanje. 
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Starševanje bo postalo bolj umirjeno in sodelovalno, če bomo 

osvojili vsaj osnovno razumevanje tega, kateri so osnovni 

vzroki neprimernega vedenja in kako se bolj učinkovito 

odzvati v težavih situacijah z otroki. 

 

 
Pozitivnejši in zavestnejši pristopi v starševstvu so pomagali 

veliko staršev po vsem svetu do bolj umirjenih, samostojnih in 

sodelovalnih otrok. 

 

 
Tako kot imamo za različna področja dodatna izobraževanja, ki 

nam pripomorejo k bolj kakovostnim življenjskim odločitvam, je 

pomembno, da imamo tudi starši možnost podpore in 

učenja bolj učinkovitih starševskih pristopov. 

 

 
Če želimo živeti v bogatejših in zadovoljnejših odnosih z našimi 

otroki, je pomembno, da se prenehamo oklepati pristopov, ki 

pri vzgoji ne delujejo več, ampak poiščemo pristope, ki nas 

podpirajo in izvabljajo najboljše iz nas in naših otrok. 
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KATERI SO TRIJE PRISTOPI DO BOLJ UMIRJENIH, 

SAMOSTOJNIH IN SODELOVALNIH OTROK 

 
 

Vsak starš želi svojemu otroku le najboljše. Težava pa je, da 

imamo preprosto premalo znanja o drugačnih, bolj 

učinkovitih pristopih za vzgojo otrok. 

 

 
Zaradi neučinkovitih pristopov pri vzgoji starši zgubljamo 

preveč energije, se pretirano jezimo, imamo slabo vest in 

smo običajno prepričani, da se ne da ničesar spremeniti. 

Prav tako starši opažamo, da kazen ne pomaga in da se odnosi 

med starši in otroki čedalje bolj slabšajo. 

 

 
Zastarele metode kot so kazen in pretirana popustljivost, so 

se izkazale za neučinkovite, ker so napačno ravnale s čustvi 

in niso znale prepoznavati psiholoških potreb. 

 

 
Naučeni smo bili, da bodo otroci prenehali s slabim 

obnašanjem, če jih bomo kaznovali in povzročili, da se bodo 

slabo počutili. 

 

 
Povzročanje občutka krivde in drugih bolečih čustev pri otrocih 

je zastarela metoda motivacije za izboljšanje vedenja. To 

negativno prepričanje je še vedno močno vkoreninjeno v starših 
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in je naredilo veliko škode pri vzgoji otrok. Posledice so, da 

imamo danes veliko težav s pretiranim občutkom krivde, 

strahovi, jezo itn. 

 

 
Stara vzgoja ni obravnavala notranji svet. 

 
 
 

Danes vemo, kako slabo je, če zatremo čustva in potrebe v 

možganih otrok. Večina telesnih in vedenjskih težav je pogosto 

povezanih s potlačenimi čustvi in potrebami. 

 

 
To je tudi največji razlog, da se večina današnjih otrok ne 

počuti dovolj videnih in razumljenih in nas zato ne želijo 

poslušati in z nami sodelovati. 

 
 

Otroci ne potrebujejo kazni in drugih zastarelih metod 

motivacije, da bi izboljšali svoje vedenje. 

 

Če otroci nimajo zadovoljene psihološke potrebe po povezanosti, 

potem moramo to potrebo zadovoljiti, da bi jim pomagali 

ponovno priti v stik z njihovo sodelovalno in empatično 

naravo. 

 
Če si otroci z negativnimi miselnimi vzorci in škodljivimi 

prepričanji povzročajo bolečino in utirajo pot težavam, je 

pomembno, da jim znamo pomagati ta prepričanja 
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ozavestiti, jih spremeniti ali opustiti. 
 

 

Če otroci občutijo močna boleča čustva kot so jeza, žalost, strah, 

sram, ljubosumje in nezadovoljstvo, potem jim moramo znati 

pomagati ta čustva izraziti, jih sprostiti in pozdraviti. 

 

Prav tako starši potrebujemo bolj motivacijska in 

učinkovitejša znanja pri reševanju vsakdanjih težav z 

otroki. 

 

 
Zavestni in pozitivnejši pristopi v starševstvu nam lahko 

pomagajo, da naši otroci postanejo veliko bolj notranje 

umirjeni, samostojnejši in sodelovalni. 

 

 
3 pristopi, ki nam bodo pomagali do bolj umirjenih, 

samostojnih in sodelovalnih otrok pa so: 

 
 

1. poskusiti razumeti, kaj se dogaja v notranjem svetu 

otroka, ko se neprimerno obnaša; 

 
2. postaviti učinkovite meje, ki so odločne, a hkrati 

spoštljive do otroka in samega sebe; 

3. s spodbudnimi tehnikami otroke učiti in jih 

usmerjati pri razvoju samostojnosti in prevzemanju 

odgovornosti pri iskanju rešitev za svoje težave. 
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Prvi pristop govori o tem, kaj se dogaja v otrokovem 

notranjem svetu, ko se neprimerno obnaša. 
 

 

 
Z vidika zavestnega in pozitivnega starševstva je želja po 

sodelovanju in povezovanju s starši in sorojenci že prirojena 

otrokovi naravi. 

 

 
Največji razlog, da tega ne zmorejo početi, se nahaja v njihovih 

nepredelanih čustvih in nezadovoljenih potrebah. 

 

 
Otrok, ki nima obravnavanega notranjega sveta, bo ne glede na 

ukrepe in disciplino, ki jo zahtevamo, v večini primerov 

nadaljeval s svojim neprimernim vedenjem. 

 

 
Ni potrebno, da bi starši morali vedno vedeti, kaj točno otroka 

muči. Pomembno pa je, da otroku dovolimo čutiti vsa čustva. 

 

 
Zdaj vemo, da ima način, kako starši prepoznavamo otrokove 

psihološke potrebe in se odzivamo na njegova negativna 

čustva, odločilen vpliv na njegovo vedenje. 

 

 
Če se bomo naučili delati spremembe v temelju, tam kjer so 

težave tudi nastale, bomo imeli veliko bolj notranje umirjene in 

sodelovalne otroke. 
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Drugi pristop govori o tem, kako postaviti učinkovite 

meje, ki so odločne, a hkrati spoštljive do otroka in nas 

samih. 

 
 

Pomembno je, da se naučimo, kako pri postavljanju mej ostati 

z otroki spoštljivi in odločni. 
 
 

Čudovita stvar pri postavljanju učinkovitih mej je v tem, da 

staršem ni potrebno uporabiti kaznovanja ali pa ignorirati 

slabega vedenja pri otroku. 

 

 
Otrokom lahko postavimo spoštljivo in odločno mejo, da bi lažje 

predelal vsa nakopičana negativna čustva, ki so se mu čez dan 

nabrala. Starši smo spoštljivi, ko smo pripravljeni sprejeti in 

poslušati otrokova čustva, ne da bi ga obsojali z negativnimi 

izjavami ali ga neustrezno reševali. 

 

 
Odločnost se kaže v tem, da otroku postavljamo jasne 

omejitve glede neprimernega vedenja in ga usmerjamo, 

spodbujamo in podpiramo pri iskanju rešitev. 
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V prvem in drugem pristopu se več posvečamo razumevanju 

notranjih vzrokov, ki imajo tudi največji vpliv na otrokovo 

neprimerno vedenje. 

 

 
V tretjem pristopu pa bolj podrobno spoznamo, kako z odločno 

mejo poskrbimo, da je otrok vključen v ustvarjalen in 

konstruktivnejši proces iskanja in razmišljanja o rešitvah za 

svoje težave. 

 
 

Starši s postavljanjem učinkovitih mej otrokom pomagamo, da: 

➢ dobijo bolj jasne okvire in strukturo, zato se 

počutijo manj zmedeni in izgubljajo manj energije; 

➢ so bolj čustveno uravnovešeni in sodelovalni. 
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Tretji pristop se posveča ustvarjalnemu, pozitivnejšemu 

iskanju rešitev za otrokove težave in neprimerno 

vedenje. 

 

Posvečanje rešitvam je pravo razodetje v pozitivnem 

starševstvu. Otroci so veliko bolj sodelovalni, če so vključeni v 

proces iskanja rešitev. 

 

Ni potrebno, da smo ves čas usmerjeni v iskanje napak in težav 

pri otrocih, saj obstaja veliko bolj učinkovitih in produktivnih 

pristopov, ki nam lahko pomagajo poiskati rešitev v težavnih 

situacijah. 

 
Cilj tretjega pristopa je pomagati staršem pri postavljanju 

odločnih mej in učenju samostojnosti pri otroku; da se sami 

naučijo postati bolj ustvarjalni, prožni, pozitivni in spodbudni. 

Ne obstaja en sam način, pomembno je, da opazujemo otroka 

in mu znamo pomagati tako, da iz njega izvabimo najboljše. 
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KAJ SE DOGAJA V NOTRANJEM SVETU OTROKA, KO SE 

NEPRIMERNO VEDE 

 

 
Če otroci nimajo zadovoljenih telesnih in psiholoških 

potreb, se pričnejo neprimerno vesti. 

 
Otroci se lahko vedejo neprimerno, zaradi pomanjkanja telesnih 

potreb kot so: spanje, počitek, hrana. 

 
Pomanjkanje zadovoljitve teh telesnih potreb lahko 

povzroči pravo opustošenje v otrokovih možganih, kar 

nanj vpliva tako, da se prične težavno vesti. 

 
Starši smo veliko bolj naučeni prepoznavati pomanjkanje 

otrokovih telesnih potreb, veliko slabše pa prepoznavamo 

pomanjkanje psiholoških potreb. 

 
Tako kot je potrebno, da imajo otroci zadovoljene telesne 

potrebe, da bi se lahko dobro počutili, je enako pomembno, da 

starši poskrbimo za zadovoljitev njihovih psiholoških 

potreb. 

 

 
Najpomembnejši dve psihološki potrebi, o katerih največ 

govorim v mojem e-tečaju 3 pristopi do bolj umirjenih, 

samostojnih in sodelovalnih otrok sta: 

 

 
1. Potrebo po povezanosti 

2. Potrebo po moči 
 

 
Psihološki potrebi po povezanosti in moči sta gensko 

programirani potrebi. Otrokom bomo pomagali do več 
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prijetnih čustev in umirjenosti, tako da jim bomo pomagali 

zadovoljiti njihove psihološke potrebe. 

Raziskave so pokazale, da slabše starševsko razumevanje 

psiholoških potreb povzroča razvoj slabših povezav v otrokovih 

možganih. Obravnavanje notranjega sveta ima zelo dober 

vpliv na razvoj možganov pri otrocih. 

Ko imajo otroci zadovoljene psihološke potrebe, se v njihovih 

možganih sproščajo pozitivne kemične reakcije, ki jim 

povzročajo več srečnih, izpolnjujočih in radostnih 

očutkov. 

Zadovoljitev naravne psihološke potrebe po povezanosti 

pomaga, da se otrok prej umiri in se bolj prijetno počuti. 

Otroci postanejo sodelovalni z nami starši in sorojenci, ko 

imajo zadovoljeno psihološko potrebo po povezanosti. 

Potreba po povezanosti je naša naravna, globlja 

psihološka potreba. Ko imajo otroci zadovoljeno potrebo po 

povezanosti, se umirijo na naraven način. V svoji koži se 

počutijo bolj varni, lažje sodelujejo s starši, zmorejo 

deliti igrače in se učiti ter dlje časa igrati s svojimi 

sorojenci. 

Psihološka potreba po moči je prav tako naša naravna, globlja 

psihološka potreba. Nič slabega ni v tem, da želimo zadovoljiti 

psihološko potrebo po moči, če tega ne počnemo na nekoristen 

in neučinkovit način s pretiranim nadzorom, maščevanjem ali 

vzpostavitvi oblasti nad otrokom. 

Če starši nimamo vsaj delno zadovoljene psihološke potrebe po 

moči, se počutimo nemočni, jezni, zafrustrirani in brez energije. 

In ravno tako velja za naše otroke. Če njihova potreba po moči 

ni zadovoljena, se počutijo nemočni in se takrat najverjetnejo 

zatečejo k nezaželenem obnašanju. 

Vedeti moramo, da zadovoljitev potrebe po moči ne 

pomeni, da se otrok meri v moči s svojimi starši ali da 
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prevzame oblast nad njimi. To je neučinkovit način 

zadovoljitve potrebe po moči, ki se ni izkazal za 

učinkovitega. 

 

 
Učinkovit način zadovoljitve psihološke potrebe po moči 

pomeni, da imajo otroci: 

1. možnost omejene izbire, 

2. možnost izražanja svojih misli, potreb in vrednot, ne 

pa tudi vsega vedenja, 

3. sprejemanja in poslušanja slabih čustev, 

4. možnost samostojnega ali vsaj delno samostojnega 

odločanja pri reševanju njihovih težav in opravljanju 

opravil doma (bolj podrobno govorim v 3-modulu tega 

tečaja). 

 
1. Ponudimo otrokom več omejene izbire 

 
Odličen način za zadovoljitev potrebe po moči je, da otrokom 

ponudimo več omejene izbire. Če zadovoljimo potrebo po 

izbiri, se čustveni del v možganih naravno pomirja in spremeni 

občutke jeze. Namesto, da otrokom postavljamo zahteve, 

kaj morajo storiti, se raje odločimo, da jim damo 

omejeno izbiro. Na primer: 

 

✓ Ko je čas za odhod v posteljo otroka ne sprašujemo: 

»Hočeš iti v posteljo ali ne?« ampak npr. »Si želiš v 

posteljo v rdeči ali modri pižami?« 

✓ Ko je čas za odhod od doma ne sprašujemo: »Ali si boš 

zdaj oblekel čevlje in plašč?« ampak »Si želiš prej obuti 

čevlje ali obleči bundo?« 

✓ Pri odhodu v avto lahko damo omejeno izbiro tako, da 

otroku rečemo: »Si želiš, da te jaz pripnem na sedež ali 

se boš sam?« 
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Zapomnimo si: 

1. Čim bolj se izogibajmo dajanju izjav, naročanju in zahtev 

otroku. 

2. K otroku pristopimo tako, da najprej vzpostavimo očesni 

stik. Takrat se med staršem in otrokom stke nevidna, 

srčna povezava; otrok dobi občutek, da je viden in da so 

njegove potrebe pomembne. Srčna povezava je zelo 

pomembna za dober odnos z otrokom. Kadarkoli starši 

vzpostavimo očesno povezavo, se zgodi premik v 

obnašanju in otroci so prej pripravljeni na sodelovanje in 

poslušanje. 

3. Otrok potrebuje, da mu starš postavi meje, znotraj katerih 

lahko svobodno izbira. To naredimo tako, da mu postavimo 

omejeno izbiro. Otrok sam sebi še ni sposoben postavljati 

razumnih omejitev, zato potrebuje starša, ki mu pri tem 

pomaga, ga usmerja in spodbuja. 

4. Možnost izbire krepi samostojnost, ker se otrok uči 

samostojnega razmišljanja in sprejemanja odločitev. Krepi 

zaupanje vase in tako raste tudi njegova samozavest. 

5. O nekaterih stvareh se otrok ne more sam odločati. V redu 

je, če otrok lahko o svojih željah in sanjah odprto govori s 

svojimi starši. Narobe pa je, če se trudimo zadovoljiti 

vsako njegovo željo, samo da otrok ne bi bil nesrečen in 

da bo mir v hiši. Veliko bolj varni in ljubljeni se počutijo, 

če jim starši postavijo meje in se sami odločajo o stvareh, 

za katere otroci še niso dovolj zreli. 
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Za lažjo predstavo, kakšen vpliv ima notranji svet na 

otrokovo vedenje, si poglejmo prispodobo ledene gore. 
 

 
 

 

 

 

 
Vrh ledene gore predstavlja vedenjske težave ali simptome, 

kot so: 

 

✓ otrok noče sodelovati, 

✓ udari, ko nekaj ni po njegovo, 

✓ kriči, 

✓ je pretirano sramežljiv, zaskrbljen, 

✓ se noče učiti, 

✓ itn. 
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Resnični povzročitelji vsakega neprimernega vedenja pa 

se skrivajo pod vodno gladino, kjer je večji del ledene gore. 

 
V skritem delu ledene gore se pa skrivajo resnični vzroki, ki so: 

 

 
1. nezadovoljene telesne in psihološke potrebe ter 

2. nepredelana čustva: jeza, bolečina, žalost, strah, 

negotovost, krivda itn. 

 

 

 

 
 

Prav ti povzročitelji imajo največji vpliv, da se otroci težavno 

vedejo. Pozitivno in zavestno starševstvo nas uči kako postati 

starš, ki zna pogledati, kateri so resnični vzroki neprimernega 

obnašanja. Biti pozitiven in zavesten starš pa ne pomeni, da 

otrokom vedno damo prav, da izpolnimo vsako njegovo željo in 

tudi ne, da imamo vedno nasmejane in srečne otroke. Biti 

pozitiven starš pomeni, da svoje in otrokovo vedenje razumemo 
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in hkrati uporabljamo učinkovite in produktivnejše pristope, da 

bi jim pomagali do boljšega vedenja. 
 

 
Ker nas je večina staršev pri vzgoji naučena uporabljati 

kaznovalne ali pretirano mehke pristope, je pomemebno, da se 

novih, bolj učinkovitih pristopov začnemo učiti na novo. 

Čeprav se morda sprememba ne bo zgodila takoj čez noč, je 

pomembno, da smo potrpežljivi, vztrajni in pripravljeni na 

učenje in osebno rast. 

A ko se enkrat novi vzorci vsidrajo v podzavest, naše 

starševanje postane manj stresno in veliko bolj izpolnjujoče in 

uravnoteženo. 
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KATERI JE NAJBOLJŠI NAČIN, S KATERIMI OTROKU 

POMAGAMO, DA DLJE ČASA OSTANE MIREN IN 

SODELOVANE 

 

 
Najboljši način, kako otroku pomagati dlje časa ostati 

miren in sodelovalen, je v tem, da čim večkrat na dan 

zadovoljimo potrebo po povezanosti. 

 

 
Nekaj načinov, kako lahko zadvoljimo potrebo po povezanosti: 

 

 
1. Povezovalna igra z otrokom 
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2. Povezovalni pogovor 
 
 

 

 

 
 

 

3. Poslušanje čustev 
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4. Očesni stik 
 
 

 

 

 

 

 

 
5. Veliko smeha 
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POVEZOVALNA IGRA Z OTROKOM 

Pri povezovalni igri delamo na globljih podzavestnih 

nivojih, kjer zdravimo veliko čustev in slabih vzorcev. 

Povezovalna igra otroka čustveno nahrani in umirja. 

Vpliva, da se zmanjša raven stresnih hormonov in 

zmanjša se jeza in agresivnost pri otroku. 

Med povezovalno igro smo starši z otrokom zelo močno 

povezani in takrat se med našimi in otrokovimi možgani 

pretaka čudovit tok energije. 
 
 
 

 

Pomembno je, da te povezovalne igre nihče ne zmoti in da ne 

namenjamo pozornosti drugim stvarem. 

Gre za trenutek, ko smo si z otrokom resnično zelo blizu. 

Naše čustveno razpoloženje ima velik vpliv na razpoloženje 

našega otroka.Otrok se topi od sreče in zadovoljstva, če se 

starši skupaj z otrokom smejimo in si namenjamo veliko 

očesnega stika. 
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To so trenutki, ko ima otrok občutek, da ga sprejemate z vsem 

svojim bitjem in se lahko odpre ter pokaže vsa svoja čustva, 

dobra in slaba. 

Takšni trenutki iz otroštva lahko postanejo nepozabni spomini. 

Pogled v oči je zelo pomemben za zdrav razvoj možganov. 

Povezovalna igra v možganih aktivira veliko pozitivnih 

kemičnih snovi. 

Povezovalni igri se večina otrok ne more upreti. 

Pomembno je, da obe strani v igri uživata, ker otrok začuti naše 

kemične snovi v možganih. 
 
 
 

 

 

 
Če v igri ne uživamo, ker smo utrujeni, se v našem telesu 

sproščajo stresne kemične snovi, zato takrat igro prenehajmo 

in nadaljujemo, ko tudi mi poskrbimo za svoje potrebe. 

Otroci, ki imajo težave z nezaželenim vedenjem, 

pogrešajo povezovalno igro s starši. 

Izjemno pomembeno je, da pri povezovalni igri, ne vodijo igre 

starši, ampak otroci. Igra, ki jo vodi otrok, v njegovih 

možganih aktivira pozitivne kemične snovi. Prav te snovi 

zmanjšajo stopnjo agresivnosti, njegov občutek lastne 
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vrednosti in ljubezni do staršev ter sorojencev pa se 

poveča. 

Taka igra je tako učinkovita, da večina otrok opusti 

težavno vedenje. 

Igra, v kateri igro vodi starš lahko sproži stresne kemične 

snovi, tudi sisteme za jezo. 

Nekaj nepravilnosti, ki jih starši počnejo med 

povezovalno igro pa so: 

✓ starš pove, kako naj igra poteka; 

✓ otroka med igro popravlja; 

✓ kritizira, če se igra proti pravilom; 

✓ opozarja, kaj vse je pozabil narediti, narisati; 

✓ starš vodi in določa pravila igre in ne otrok; 

✓ starš se sam s seboj slabo počuti in ni osredotočen na 

igro; 

✓ starš ni osredotočen na povezanost uma med njim in 

otrokom, zato ne zmore veliko očesnega stika in 

povezanosti z otrokom. 

 
Če starši počnemo veliko teh nepravilnosti, otroci v svoji 

podzavesti občutijo, da niso dovolj videni in sposobni v igri. 

Dobijo občutek, da njihove zamisli in ideje niso dovolj dobre, 

kar povzroči pomanjkanje psihološke potrebe po 

povezanosti in moči. Otroci z močnejšo voljo si običajno ne 

želijo več igre, kjer vodi starš in je pretirano strukturirana. Bolj 

ustrežljivi otroci se bodo morda igrali še naprej, čeprav se ne 

bodo počutili dobro in večina njihovih psiholoških potreb bo 

ostala nezadovoljenih. 

Nepravilni pristopi pri povezovalni igri otrokovih psiholoških 

potreb ne obravnavajo dovolj, zato se težje umiri in veliko 

večja verjetnost je, da bo s slabim vedenjem še naprej 

nadaljeval. 
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Včasih se bo zgodilo, da bo otrok navzven kazal znake, da si ne 

želi igre s staršem. Otrok, ki si ne želi povezovalne igre je 

običajno prežet z močnimi čustvi in se zato težko sprosti 

in se v svoji koži počuti neprijetno. 

Takrat otrok potrebuje starša, ki se ne poistoveti z njegovo 

močnimi čustvi. Morda bo potrebno, da otroku postavimo 

odločnejšo mejo, a hkrati ostanimo spoštljivi do njegovih 

močnih in neprijetnih čustev. Njegovega izbruha si ne 

razlagajmo, kot da si ne želi naše bližini; da nismo dovolj 

dobri starši; da ni zainteresiran za druženje z nami; da 

nas ne potrebuje več. Ostanimo empatični do čustev in se ne 

zapletajmo v lastne negativni misli, saj mu tako ne bomo mogli 

pomagati. 

Kljub temu pa konflikt lahko pomeni, da je morda prav to 

zbližanje s staršem prispevalo k temu, da je otrok 

začutil, da se lahko brezpogojno odpre in pokaže svoja 

močna čustva, ki so se v njem nakopičila preko dneva. 

Ne dovolimo slabega vedenja, a do čustev ostanimo 

empatični in jih poslušajmo. Ko se bodo otroci pomirili in 

občutili, da so bili videni in sprejeti, se bodo sprostili in bodo v 

igri veliko bolj sproščeni in srečni. 

 

 
Najpomembnejše koristi, ki jih daje povezovalna igra: 

✓ pomaga sprostiti neprijetna čustva kot so stres, jeza, 

frustracije, skrbi, strah in občutke nemoči, 

✓ ustvarja močnejše vezi med starši in otroki, 

✓ otroci se počutijo bolj razumljeni, pomembni, 

ljubljeni, notranje izpolnjeni in srečni, 

✓ pomaga, da otroci lažje razmišljajo, igrajo samostojno 

in 
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✓ pomaga, da se otroci prej umirijo in sodelujejo s 

starši, sorojenci in prijatelji. 

 

 
Nekaj pomembnih točk, ki jih ne smemo spustiti pri igri, če 

želimo delovati tako, da se bodo otroci počutili videni, 

razumljeni in sprejeti na globljih nivojih. 

 

1. Skupaj z otrokom določite čas, ki ga boste namenili za 

povezovalno igro. 

2. Načrtujte začetek in konec časa za povezovalno igro in 

to vnaprej povejte otrokom. Pomembno je, da otroci 

natančno vedo, kdaj lahko računajo na povezovalno igro s 

starši. Vsak dan vnaprej načrtujte določen čas za 

povezovalno igro (tako kot vsak dan v službi naredite 

delovni načrt). Načrtujte vsaj 5 minut časa. Če si lahko 

vzamete več časa, je to še toliko bolje za vas in vašega 

otroka. 

3. Ne pozabite, da otrok vodi igro in smo starši v tem 

primeru v podrejenem položaju. Dovolite otroku, da izbere 

igro, da igra poteka nestrukturirano in spontano. V 

primeru, da se otrok obnaša neprimerno in počne 

neprimerne stvari, mu postavimo ljubeče in odločne meje. 

Dobro je, da imamo z otrokom čim več pozitivnega 

očesnega kontakta (tako da smo z obrazom 

obrnjena drug proti drugemu) in se prepustimo 

uživanju in smehu. 
 

4. V teh 5, 10 ali 30 minutah se starši 100% posvetimo 

otroku. To pomeni, da ne odgovarjamo na telefon, na e- 

sporočila na računalniku, se ne pogovarjamo z drugimi 

družinskimi člani in prijatelji, ne čistimo, ne kuhamo, 

skratka ne delamo drugega kot uživamo v igri in sedanjem 

času z otrokom. Skupaj z otrokom se odmaknimo v drugi 
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prostor ali kraj in naredimo vse, da zunanje okoliščine ne 

prekinejo tega dragocenega časa za povezovalno igro. 

5. Čas za povezovalno igro je namenjen samo enemu otroku 

in enemu staršu hkrati. Čeprav bi lahko v igri sodelovali 

dve odrasli osebi in več kot en otrok, ima ta igra najboljši 

učinek, če jo delamo »ena na ena«, saj tako starš vso 

pozornost nameni le enemu otroku. Z otrokom se lahko 

igra, če pa se otrok želi pogovarjati, se pogovarja. Med 

povezovalnim pogovorom se ne osredotočamo na druge 

sorojence in prijatelje iz šole, ampak pogovor 

osredotočimo samo nanj in se pogovarjamo o tem, kar je 

pomembno njemu, kaj ga veseli in zabava, katere so 

najprijetnejše stvari, ki jih rad počne. Starši lahko otroku 

povemo tudi več o sebi, kako se mi počutimo, kaj nas 

zabava, skrbi in kaj potrebujemo. Z iskrenim, 

povezovalnim pogovorom starši otrokom pomagamo, da 

se prej sprostijo, umirijo in tako vplivamo na njihov 

občutek varnosti in uravnoteženosti. 

6. Nekaj minut pred koncem otroku ponovno povejmo, kdaj 

točno bo igre konec. Če je otrok razočaran, ker je 

povezovalne igre konec, mu povejmo, kako se že veselimo 

naslednje. Lahko se zgodi, da se otroci in starši tako zelo 

močno povežejo med igro, da si otroci ne želijo konca in 

izbruhnejo v močan jok. Če ima otrok močne boleče 

občutke, ker je povezovalne igre konec, mu postavimo 

ljubeče in odločne meje. Otroci bodo včasih potrebovali 

tudi jok, da bi se ponovno čustveno uravnovesili, 

zato je pomembno, da jim starši dovolimo izraziti 

neprijetne občutke, hkrati pa postavimo ljubeče meje; 

to bo imelo zelo zdrav vpliv na njihov razvoj. 

 

 
Kdaj lahko zadovoljimo potrebo po povezanosti 
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Psihološko potrebo po povezanosti preko igre lahko zadovljimo: 

✓ pred pričetkom vrtca ali po končanem vrtcu, 

✓ pred spanjem, 

✓ pred odhodom v šolo, 

✓ pred pisanjem domačih nalog in učenjem, 

✓ po tistem, ko se otroci udarijo in imajo konflikt, 

✓ pred odhodom k zdravniku, zobozdravniku, 

✓ in pred situacijami, kjer opazimo, da otrok občuti 

več stresa. 

 
 

Nekaj primerov iger, ki jih starši lahko počnemo skupaj z 

otrokom. 

➢ Če je otrok še dojenček uživa v igri kuku/kje si; 
 

 

 
 

➢ S starejšimi otroki se lahko igramo skrivalnice, 

rečemo lahko: »Je kdo videl Ano, kam je izginila..?« 

pripomnimo lahko kaj absurdnega kot je: »Je morda 

kje na stropu?, Se je skrila pod preprogo?«. 
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➢ Če otrok reče nekaj nesmiselnega kot je:«Želim 

leteti!«, mu ne recimo, da to ni mogoče, ampak ga 

raje dvignimo v zrak in ga nosimo nad svojo glavo.¸ 
 

 

 

 

➢ Ruvanje in ravsanje z otrokom; - gre za prijetno 

valjanje, prekopicevanje drug čez drugega, 

uprizarjanje bojevanja v igri; 
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➢ Zabavna borba z blazinami na postelji. Igro naj vodi 

otrok, saj s tem dobiva veliko nezavednih sporočil kot 

so: lahko odločam; sposoben sem; varen sem; 

pomemben sem; viden sem; ljubljen sem; 
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Nikoli ni prepozno, da starši pričnemo z bolj učinkovitimi 

vzgojnimi pristopi, se naučimo poslušati in sprejemati otrokova 

močna čustva in povečamo sodelovanje in povezanost z našimi 

otroki. 
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Če se bomo povezovalni igri z otrokom posvečali vsak dan, 

se bo težavno vedenje drastično zmanjšalo, hkrati pa se bo 

naša vez z otrokom močno okrepila. 



Pozitivnejši in zavestnejši pristopi nam lahko pri razvoju 

otrokove samodiscipline, samoodgovornosti in samostojnosti zelo 

pomagajo in naredijo naše starševanje in odnose z otroki 

kakovostnejše. 
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Mnenji staršev: 
 

✓ "V starševstvu sem se srečevala z velikimi težavami zaradi 

sinovih izbruhov jeze, bila sem v neizhodni situaciji, 

popolnoma nemočna. Po opravljenih 3 modulih lahko 

rečem, da se zadeve izboljšujejo. Klara, najlepša hvala, da 

ste si vzeli čas za pogovor in za to, kar ste napisali. Vaši 

komentarji so resnično zadetek v polno, ne morem verjeti, 

kako lahko premorete toliko znanja... Zaradi vas se 

počutim razumljeno in imam upanje, da se bodo težave z 

vzgojo zmanjšale, da bomo vsi v družini bolj srečni in 

povezani. Veselim se že reševanja konkretnih težav z 

vami... P." 

 

 
 

✓ "Želela bi se vam zahvaliti za vaše nasvete ki mi jih delite 

preko telefonskih pogovorov. Že po prvem pogovoru z 

vami sem začutila, da mi boste lahko pri vzgoji moje hčere 

pomagali saj ste se zelo posvetili težavi, s katero se 

soočam pri vzgoji svoje hčere. Zapisala sem si ključne 
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usmeritve, ki ste mi jih nakazali in takoj začela z njihovim 

izvajanjem in neverjetno takoj so se pokazali rezultati. 

Vedno sem bila prepričana, da znam sama svoji hčeri 

najbolje pomagati, vendar sem se motila. Šele po 

pogovoru z vami sem ugotovila, kje in kakšne napake 

delam in kaj je potrebno spremeniti. Vedno imate polno 

odličnih nasvetov in smernic, ki se izkažejo za učinkovite. 

Veselim se nadaljnih pogovorov z vami in zelo sem 

hvaležna, da sem naključno na spletu naletela na vašo 

stran in se odločila da vas kontaktiram." Andreja" 

 
 

 

 

 
 

 

 

Napisala: Klara Bajec, certificirana trenerka za zavestno in pozitivno 

starševstvo 
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