
Otrokovo grizenje je lahko velik problem, s katerim 

se morajo soočati starši.  

Starši otroka, ki je bil poškodovan, so pogosto 

jezni in užaljeni, starši otroka, ki grize, pa se 

čutijo osramočene in 

nemočne. 

GRIZENJE OTROK JE V 

STAROSTI OD PRVEGA 

DO TRETJEGA LETA 

PRECEJ POGOSTO. 

Grizenje je neželeno, agresivno vedenje. 

Podobno je pretepanju, vendar je mnogo 

bolj nevarno. Majhni otroci imajo namreč 

močnejše čeljustne mišice kot pa mišice v 

rokah, zato so lahko posledice bolj resne. 

Poleg tega se lahko ugriz zgodi izredno 

hitro in niti ni časa za ustrezno reakcijo 

s strani  odraslega, s katero bi lahko 

ugriz preprečili.  
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Ugriz ni le modrica... 
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Opis slike ali grafi-
ke. 

 

ZA KONEC 

Grizenje je problem, ki običajno z razvojem 

izzveni.  

V večini primerom otroci prenehajo z grize-
njem, ko se njihove jezikovne sposobnos� 
bolj razvijejo.  

Tedaj lahko otrok svojo jezo in frustriranost 
izrazi tudi z besedami. Vloga staršev in 
vzgojiteljev pa je, da so dosledni in odločni 

pri preprečevanju tega nezaželenega vede-

nja.  

Grizenje je pogosto velik šok za starše, ki se 
z njim soočajo. !i pomembno iska� krivcev, 
pomembno je, da starši postanejo ak�vni v 
iskanju in odpravljanju vzrokov za to veden-
je. 

Če se grizenje kljub vsemu našemu trudu 
nadaljuje, bo morda v zvezi s tem vedenjem 
potrebna strokovna pomoč. Strokovnjak bo 
pomagal odkri� vzrok grizenja in skušal 
odpravi� ali vsaj omili� to obliko vedenja. 

 

 



 

 

 

govo vedenje ni sprejemljivo.Primer:"Ne! 

Ni lepo, če grizeš. ____ boli, če ga ugrizneš. 

Ne �o�oli� �, �a bi grizel _____ali �ruge 

otroke." 'kra� pa mu moramo sporoči�, 
katero vedenje je sprejemljivo.  

• (troka moramo nauči� sprejemljivega, 

nadomestnega vedenja. ("____, na�es-

to �a  ugrizneš, �i la ko po�eš, na� � ne a 

naga�a�. !e"i �i, na� se u�akne."#   

• Kadar se otrok raz-
jezi in zgubi kontrolo nad 
svojim vedenjem, koris� 
tudi nekaj trenutkov 
"izolacije" (poskrbimo za 
varnost otroka). V tem 
času se otrok pomiri, z 
njim se lahko umirjeno 
pogovorimo o njegovem 
vedenju.  

• Ko pride do ugriza je potrebno zašči�� 
otroka, ki je bil ugrizen. Potrdimo njego-
va čustva: «Ugriz boli. Goto�o te boli. 

Pri�i, bo�a ure�ila, �a bo �an� bolelo.« S 
tem otroku, ki je grizel podamo sporoči-
lo, da grizenje boli. 

• (troka, ki je ugriznil povabimo, da nam 

pomaga pomiri  in pos!rbe  za po"!o-

dovanega otro!a.»Pri�i, po�aga� na�a, 

pregna� bolečino.« S tem  spodbujamo 
empa�jo in otroka učimo, da sprejme 
odgovornost za nesprejemljivo vedenje. 

• (troka, ki je doživel ugriz, oskrbite in na 
mesto ugriza obložite mrzel obkladek. 

ZAKAJ OTROCI  GRIZEJO? 

Grizenje je precej običajno pa tudi precej 

pogosto pri malč!ih (v staros� od prvega do 
tretjega leta). Rečemo lahko, da je do neke 
mere "normalna" reakcija za to starostno 
skupino otrok.  

• RAZISK(VA!JE 
• UGRIZ V AFEKTU 
• P(S!EMA!JE 
• STRES 
• RAST Z(B 
• PRID(BIVA!JE P(Z(R!(STI 
• »K(!TR(LA« !AD DRUGIMI 
• D(JEMA!JE (D!(SA VZR(K-P(SLEDICA 

  

(d sprožilca vedenja je odvisno tudi naše 
reagiranje, veliko lahko naredimo, če deluje-
mo preven vno+ 

-Če ugotovite, da je grizenje posledica razis-
kovanja in ras� zobk, dajte otroku krpo ali 
gumijast obroč, ki ga bo lahko žvečil.  

-Če otrok grize zato, ker je utrujen ali lačen, 
bodite pozorni na njegov dnevni ritem in to, 
ali se otrok dovolj naspi in naje.  

-Če je grizenje posledica prepira med dvema 
otrokoma zaradi igrače, imejte na voljo dru-
ge igrače. Malčke težje prepričamo, da bi 
svoje igrače delili, saj še nimajo razvi�h spre-
tnos� pogajanja in še ne (težko) razumejo 
perspek�vo drugega.  

-Če 
otrok grize zato, da bi pridobil pozornost odrasle-
ga, poskušajte z njim prežive� več časa, še posebej 
takrat, ko je njegovo vedenje pozi�vno. (troka se 
pohvali, ko se lepo igra z drugimi, s tem se uči, da 
je takšno vedenje zaželeno.  

-Če otrok doživlja stres zaradi posebnih dogodkov 
v družini ali vrtcu, se moramo odrasli 
potrudi�, da bo otrokov vsakdan kljub 
temu čim bolj normalen. (trok mora 
ime� občutek, da ga podpiramo in spre-
jemamo.  (troci se spros�jo v igri. 

KAKO RAVNATI OB UGRIZU? 

Discipliniranje otroka, ki grize, je lahko zelo napor-
no. (troci v staros� do treh let običajno še ne 
morejo popolnoma razume�, kaj jim želimo pove-
da�.  

NIKO/I ne smemo, otro!a, !i grize, ugrizni  nazaj 

ali pa spodbudi  žrtev, da se mu ta!o ma"čuje. 
!a ta način samo kažemo, da je agresivno vedenje 
sprejemljivo.  

 

KAJ /AHKO NAREDIMO? 

• (troku moramo postavi� jasne meje (kaj se 
sme, kaj se ne sme, kaj lahko dela, česa ne 
sme). Pravila morajo bi� enostavna in jasna. 
Pomembno je, da se jih držimo tako v vrtcu 
kot doma. 

• (troku, ki grize, moramo vedno sporoči�, da nje-

Opis slike ali grafike. 

GRIZENJE OTROK 


