1. poglavje

V SLAČILNICI
Slačilnica je prostor pred in po športni dejavnosti. Je neprepustna soba,
v kateri otroci preko »obreda« preoblačenja in menjave oblačila preidejo od zunanjega pritiska vsakdanjega življenja v svet športa. Obratno je
ob izhodu, kjer tuš opere ves napor in omogoči, da se vrnejo v običajno
življenje. Je torej pomemben prostor, v katerem se lahko pregleda dosežene rezultate, obenem pa se ustvarja tudi odnos med člani ekipe. Ne
smemo pozabiti, da je tudi prostor, v katerem mladi v odnosu do drugih
živijo svojo telesnost.
Bistveno je, da zna trener voditi slačilnico prav zaradi teh treh razsežnosti: evalvacija, odnos med člani ekipe in odnos športnikov do lastne
telesnosti. V tem prostoru je vloga vzgoje prav v izpeljavi pravih procesov, ne da bi pri tem delali namesto otrok.

1. V SLAČILNICI

Slačilnica je torej pravi »rudnik« človeških potencialov, o katerih je potrebno razmišljati in jih spodbujati k rasti. Trener in vzgojitelj sta tista, ki
lahko pomagata pri procesu izkopavanja in predelave.

SIMBOL
TORBA
Ko otroci v slačilnicah oblečejo športne drese, odložijo
v torbo vse tisto, kar jih dela edinstvene: dokumente,
verižice, denarnice … Za trenerja so lahko torbe, ki jih
vidi od zunaj, vse enake. V resnici pa ne sme pozabiti,
da v sebi hranijo različne zgodbe. V slačilnici otroci
počnejo enake stvari, a ima vsak izmed njih svoje
življenje, svoje sposobnosti, svoje telo, svoj značaj,
stvari, ki ustvarjajo zelo različne odnose med njimi.
Trener se mora seveda zavedati različnosti in ciljati
na enkratnost vsakega otroka.
8
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ŠPORT in DUHOVNOST
Tudi ko izgubimo, zmagamo.
Če pšenično zrno ne pade v zemljo in ne umre,
ostane sámo; če pa umre, obrodi obilo sadu.
						
Jn 12,24
Ko je seme pod zemljo, se zdi, kot da se nič ne dogaja. A poganja življenje: zbira moč iz zemlje in se hkrati pripravlja, da jo razkolje. In čeprav
je seme trdo in odporno, porine ven poganjek nove rastline. Slačilnica
je ta rodovitni čas, ki se deli na dva polčasa: pred in po tekmi.

1. V SLAČILNICI

V fazi pred tekmo otroci vstopijo v slačilnico kot posamezniki, vendar
je odločilno to, da izstopijo iz nje kot ekipa. Trener si mora prizadevati,
da pusti umreti individualizem, zavisti, nasprotovanja, osebne zamere,
kajti moč ekipe je prav v enosti. Tako kot v družini, s prijatelji, v krščanski skupnosti: vedno je nekaj, kar mora umreti, da postajamo vedno
bolj skupnost. Tako v življenju kakor v igri se hkrati zmaguje in izgublja.
Po tekmi, ko so otroci zmagali ali izgubili (tudi izenačen rezultat nima
nevtralnega okusa), gredo v slačilnico. V nobenem primeru ne sme trener nikoli izpustiti priložnosti za razmislek, pogovor in soočenje s tem,
kar se je zgodilo. To je trenutek, v katerem seme požene korenine v globino, da bi podprlo in hranilo rastlino, da bi zdržala ob slabem vremenu
in prinesla dobre sadove.
Izgubiti in iz tega brez obupa ter užaljenosti potegniti razočaranja in
razloge, je velika umetnost. Potrebno je vzgajati v potrpežljivosti, da
smo pod zemljo, in v gotovosti, da bo rastlina pognala in prinesla prave
sadove: moške in ženske z ekipnim duhom, značajsko močne in odprte
za odnose, trdne v preizkušnjah. Jezus nam to zagotavlja … in igra z
nami.
9
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V SLAČILNICI

1.1 REZULTAT

Evalvacija dosežkov

Človek, ki zmore razmišljati,
ni poražen, tudi kadar v resnici je.
			

Milan Kundera

OGREVANJE
Evalvacija dosežkov je pomembna pri vsaki od treh
možnosti: porazu, zmagi in izenačenju.

1. V SLAČILNICI

Zmaga ne sme biti nikoli pretveza za žaljenje nasprotnika in niti za to, da bi se nehali truditi. Prav je, da je otrok navdušen nad uspehom. Na trenerju pa je, da je ponosen
nanj in da mu pomaga ohraniti dobro mero ponižnosti. Obstajajo
nepogrešljiva pravila kot: »Nasprotnika se nikoli ne ponižuje« in »Trening mora biti reden!« Trener dela tako, da jih spoštuje in omejuje poveličevanje, ter skrbi, da se razočaranje ob izgubi ne izrodi v poniževanje ali v neprizadevnost. Pred športnim animatorjem je dvojni izziv: ob
porazu ekipe, ki ga mora le-ta predelati, tudi otroci doživljajo dodaten
osebni poraz.
Pogosto tvegamo, da pademo v dve nasprotujoči si napaki: ali pretirana površinskost ali pretirana bližina bolečini otrok in mladih.
V prvem primeru, ko poraz »podcenjujemo«, lahko tvegamo, da bomo
zrelativizirali doživljanja igralcev, ki so v tekmo vložili svoja čustva.
Obstajajo športniki, ki se želijo z nogometom odkupiti za ne preveč
dobre šolske rezultate. Drugi zmagujejo zato, da so njihovi starši nanje ponosni. Kdor se ukvarja s športom, želi zmagati. Nihče ne gre na
igrišče, da bi izgubil! Ukvarjati se s športom brez strasti pomeni, da ga
ne živimo.
10
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Kadar pa se pretirava s tolaženjem, je zadaj pogosto nesposobnost odraslih, da bi zdržali bolečino otrok. Želijo jih potolažiti, da nas ne bi več
vznemirjali. Podobno se dogaja z bolnikom, ki mu pod pretvezo dvigovanja morale ne dovolimo govoriti o svoji bolezni. Otroci morajo doživeti poraz: to je trening za življenje.
Lahko izberete različne trenutke. Naslednji dan, ko so se čustva ohladila in so se povrnile moči, je lažje analizirati poraz. V obeh primerih
pa je pomembno spremljanje, ki ne bo nikoli nadomestilo truda, ki ga
morajo otroci vložiti, da sprejmejo poraz. Hkrati je pomembna velika
solidarnost do njihovega čutenja. In končno izenačen rezultat, ki je seveda boljši od poraza, čeprav mu je zelo podoben; okus, da nismo »nič
naredili«. Ob tem tvegamo, da nismo ne ptič ne miš. Če potegnemo
črto; najpomembnejša stvar sama po sebi ni rezultat, ampak to, kako
se je do njega prišlo. Ali so ga zgrabili ali je padel z neba, koliko so bili
protagonisti in vdani v usodo?

1. V SLAČILNICI

»Pomembno je sodelovati« lahko razumemo tudi na drugačen način.
Nihče seveda v športu ne sodeluje, da bi izgubil. Vendar ta slaven pregovor velja v trenutku, ko smo naredili, kar je bilo mogoče, ko smo dali
vse od sebe, a smo vseeno izgubili! Res je, otrok lahko odkrije, da je
nekdo močnejši od njega in lahko izgubi tekmo, ob tem pa se sooči s
samim seboj. In na koncu se bo torej izkazal kot zmagovalec tistega
večjega izziva, ki je življenje samo.

OGLASNA DESKA
i
S o d e lu je m , d a b g a m
z m a g a l, in z m aje m
v e d n o , k o s o d e lu je m .
z v s e m s v o ji m b it
11
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PROSTI TRENING
FILM: Pobeg v zmago (Escape To Victory)
V okupiranem Parizu so leta 1943 organizirali propagandno tekmo med nemško reprezentanco, sestavljeno iz njihovih vojakov, in vrsto ujetih vojakov zavezniških sil. V vrsti ujetnikov igrajo stare zvezde iz sveta nogometa (kot legendarni Pelè) in znani
igralci (kot Michael Caine in Sylvester Stallone). Končni izid je
pozitiven za vrsto ujetnikov, a se tekma zaradi pristranskega sojenja konča z izidom 4 proti 4. Nepošten rezultat, ki otrokom
vsekakor da misliti. Če si boste skupaj ogledali film in se o njem
pogovorili, jim bo pomagal bolje razumeti, kaj pomeni zmagati.

1. V SLAČILNICI

Ujetniki med odmorom izrazijo globoko željo po zmagi, ki je
lahko osnova za zrelo razmišljanje. Film je navdahnjen po
resnični zgodbi: ukrajinski igralci so premagali ekipo nacistov
in s tem podpisali svojo smrtno obsodbo. Rešila sta se samo
dva. Je ideal vreden več kot življenje?

PESEM:
La leva calcistica del '68 (Francesco De Gregori)
De Gregori poje zgodbo o dvanajstletnem nogometašu Ninu,
ki vabi: »Ne boj se zgrešiti enajstmetrovke, saj se po teh malenkostih ne sodi igralca. Pravega igralca spoznaš po pogumu,
altruizmu in domišljiji.«
Drugačen pogled: zgrešena enajstmetrovka je malenkost, prvaka pa se ceni po pogumu, altruizmu in domišljiji.
Resnično izgubiti je druga stvar. Tiste, ki se jim je to zgodilo,
prepoznamo po tem, da »so obesili čevlje na zid in se zdaj smejejo v baru ter so že deset let zaljubljeni v žensko, ki je niso nikoli
ljubili«.
Kateri so po vašem mnenju kriteriji, po katerih nekega športnika ocenimo kot zmagovalca? Katere lastnosti mora imeti,
da je resnični prvak?
12
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MED TEKMO
DEJAVNOST: Dnevnik čustev
Po vsaki tekmi otrokom recite, naj na samolepilni listek napišejo komentar o tekmi in njihovo doživljanja le-te. Naj se prosto
izražajo, pod vsak komentar pa naj napišejo svoje ime. Njihove
listke nalepite v velik zvezek, ki bo služil kot dnevnik tekem.
Ob listanju boste razumeli, kako delati s posamezniki. Poleg
tega bo ob koncu leta po večerji lep način za sprožanje valov
veselega smeha! Če kakšen otrok (od večjih) po porazu, ker se
ne čuti, ne bi hotel ničesar napisati, v tistem trenutku zaobidite
problem. Z njim govorite posebej v nekem drugem trenutku ali
v drugem prostoru.

BELEŽNICA: Obred
1. V SLAČILNICI

Ekipe in prvaki imajo pogosto ob trenutkih zmage majhen
obred, po katerem so znani. Premislite in naštudirajte obred
tudi za primer poraza. Obveza, da ga opravijo, bo pomagala
športnikom, da zavrnejo idejo, da je poraz ločen od stila/sloga.
Ne pričakujte, da bodo to napravili z veseljem. Sprejmite in
spoštujte, če ne bo širokega nasmeha. Hkrati jih prosite, da gredo preko občutkov, ki jih v tistem trenutku doživljajo.

NASVET: Dosledno preverjanje
Vedno naredite preverbo tekem. Ko bo prišel poraz, bo nekaj
normalnega, da ga analizirate ter se pogovorite tudi o občutkih.
To bo hkrati način, da zrelativizirate zmage in ohranite močno
stalno sodelovanje in prizadevnost.
Zapomnite si: samo če boste dosledni pri opravljanju preverb,
bodo te otrokom ostale dobra navada in način dela.

13
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1.2 ODNOSI

V SLAČILNICI

Odvrzi masko

Sobivati z drugimi je umetnost,
ki jo v težavnosti presega le sobivanje
s samim seboj.
Mario Andrea Rigoni

OGREVANJE
1. V SLAČILNICI

Slačilnica je prostor, v katerem si otroci ne snamejo
samo oblačil, ampak tudi maske. Včasih si nadenejo
druge; v skupini so včasih bolj hudobni, drugič pa boljši.
Tako je slačilnica tudi kraj odnosov in prav v teh je bistvo
vsega.
Otrok ni potrebno prositi, da so z vsemi prijatelji, saj je to nemogoče.
Ekipa je skupaj, ker ima skupni cilj, v odnosih pa je potrebno vzpostaviti
vzdušje, ki vodi k uresničitvi le-tega.
Skupni cilj je temelj za spoštovanje soigralcev v ekipi. Je več kot preprosta strpnost. Če se vsi dobro počutijo, zmaga ekipa in zmagam tudi jaz.
Osebe je potrebno spodbujati, da na pozitivne stvari ne gledajo z osebnega vidika, ampak z vidika ciljev. Tisti fant je bahač? Res je, a koliko
dobrega da ekipi? Če se naučijo sprejeti sebe in druge, se napetosti pomirijo. Naloga trenerja pa je, da gre do tistega bahača in mu pomaga
razumeti, da bo njegov drugačen, spremenjen značaj koristil tudi ekipi.
Problemi v odnosih se lahko razkrijejo v prerekanjih, v katerih je dobro
uporabiti Sokratovo metodo pogovora. To pomeni, da sami rešijo problem. Ob tem določimo temeljna pravila, kot npr.: »Se ne pretepamo«,
»Ne uporabljamo verbalnega nasilja.« Pomembno pa je, da se s prepi14
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rom na pravi način soočita oba udeleženca, da se ločita od skupine ter
si povesta resnične probleme in ne samo tistih na čustveni ravni.
V primerih »zakona molčečnosti« je dobro vzgajati k temu, da celotna ekipa plača, če nekdo nima poguma, da bi povedal po resnici. Pomembno pa je pustiti tudi nekaj časa, da tišina ponudi neke vrste zavetje, da otrok lahko vsaj popravi tisto, kar je napačnega naredil.
Pri kljubovanjih je dobro vztrajati s profesionalnostjo in postopnostjo.
Ko se dobro vidi drža nekoga, je potrebno pogumno reči: »Ker je zame
ta vidik pomemben, boš danes ostal zunaj.«
Tu so še odnosi, ki jih je potrebno zgraditi. Da bi se izognili npr. klasičnim »ljubljenčkom«, je pomembno imeti določena orodja, kot je recimo zvezek, v katerega vpisujemo pozitivne stvari, ki jih opažamo. Če
opazimo, da o nekaterih otrocih nismo ničesar zabeležili, pomeni, da
moramo več vlagati vanje. Na ta način se bomo ukvarjali z vsemi in dali
vsakemu tisto, kar najbolj potrebuje.

1. V SLAČILNICI

Če ponovimo; veliko je potrebno delati na ekipnem duhu, pripadnosti
športu, ki nas povezuje, in pomagati prepoznavati vloge drug drugega.

OGLASNA DESKA
i
O b s ta ja m z a r a dk š e n ,
o d n o s o v ! S e m ta o s e !
k a k o r ž iv im o d n

15
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PROSTI TRENING
FILM: Cesta slave (Glory Road)
Trener Don Haskins, ki ga je leta 1966 najela univerza Texas
Western Miners, prvič v zgodovini košarke zbere ekipo, sestavljeno pretežno iz temnopoltih igralcev, in jo pripelje do nepričakovanih rezultatov. Ne manjka rasističnih sovražnosti: na
igrišču, v šolskih klopeh, na ulicah. Šport jim pomaga, da jih
premagajo. Ekipa odkrije moč medsebojnih odnosov, s katero
premagajo vsako oviro. Kar šteje, ni barva kože, ampak sposobnost biti skupina, biti družina v vsakodnevnih težavah. »Vsi za
enega, eden za vse.«

1. V SLAČILNICI

Integracija med belimi in črnimi se vedno zgodi v odnosih
med člani neke narodnostno mešane ekipe, ki so sposobni
postati skupina, čeprav jih drugi ne sprejmejo. Dobro bi bilo
premisliti, kako lahko šport pripomore k povezanosti in prijateljstvu, ki presega vsako obliko rasizma in ne vključuje le
osebnega in telesnega razvoja športnikov.

PESEM:
Una vita da mediano (Luciano Ligabue)
Ligabue pesem posveča veznim igralcem. Ti igralci imajo v nogometu vlogo, da na sredini igrišča ustavijo napad ekipe in začnejo s protinapadom. Njihova naloga je, da podajo žogo tistemu, ki nato zabije gol. Kdo bo požel slavo? Kdor da gol. Kdor pa
da gol, ga lahko da samo, če ima veznega igralca. Biti vezni igralec torej pomeni »prestreči žoge, utrjevati pljuča«. Pomeni imeti
»točno določene naloge … pokrivati določena področja … igrati
radodarno«. Je nekdo, ki »malokrat zadane gol«, ker »podaja
žogo tistemu, ki zaključi igro«. Njegova vloga je služiti ekipi, ki
tako lahko zmaga tudi na svetovnem prvenstvu.
Pesem ovrednoti vse vloge, ker so vse pomembne. Koliko
priznavamo in cenimo vloge drugih?
16
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MED TEKMO
DEJAVNOST: Sestavljanka odnosov
Natisnite sliko na list formata A3; razpolovite list na pol; obe
polovici slike razrežite na veliko delov. Obdržite en kos. Nato
razdelite ekipo v dve skupini in dajte vsaki polovico izrezanih
kosov, tako da vsak igralec dobi en kos. Na zadnjo stran svojega listka naj vsak, tudi trener, napiše eno svojo lastnost. Prosite vsako skupino, da sestavi sliko: kmalu bo očitno, da je za
dopolnitev slike potrebno združiti tudi kose drugih. Na koncu
dodajte manjkajoči kos in skupaj razmišljajte o pomembnosti
vlog in odnosov.

BELEŽNICA: Pari asov

1. V SLAČILNICI

Če hočemo pri kartah dobiti vrednost, mora biti par kart različen. Dva pikova asa nista par, ampak dvojnika. Res je, da dva
prijatelja skupaj delata zelo dobro. A tudi če damo skupaj »čudne pare«, lahko dosežemo dobre rezultate. Naloga trenerja je,
da opazuje otroke, ki se med seboj ne razumejo dobro, in poskusi, da delajo skupaj. Morda »prisila« k sodelovanju ne vpliva
dobro na odnos. Lahko pa se naučita, da je potrebno sodelovati
tudi s tistimi, ki niso tako »dobri prijatelji«.

NASVET: Krog komentarjev!
Ob koncu srečanja skušajte celotni skupini povedati kakšno misel. Če vam ne uspe, potem to naredite v roku enega ali dveh tednov. Privzgojite si navado, da si za vsakega vzamete več časa.
In zapomnite si, da ne potrebuje samo, da mu rečete: »Priden!«,
ampak tudi zakaj in kako.

17
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V SLAČILNICI

1.3 TELESNOST

Poznati svoje telo

Dobro skrbi za svoje telo, saj je edini
prostor, v katerem moraš živeti.
				
Jim Rohn

OGREVANJE
Bolje lepi znotraj ali lepi na zunaj?

1. V SLAČILNICI

Če poskušamo preseči vzorec in zamenjamo »lepi na
zunaj« s »krepki, mišičasti« in »lepi znotraj« z »zdravi«,
tedaj prejšnje vprašanje postane: bolje zdravi ali mišičasti?
Problem ni, če hočemo imeti lepo telo ali biti pametni. Že dolgo časa ne velja več stereotip, da so fantje »športniki in bedaki«. Neka
raziskava je dokazala, da osebe, ki se več ukvarjajo z amaterskim ali
profesionalnim športom, preberejo več knjig in raje obiskujejo muzeje.
Govorimo o tem, da se moramo truditi za to, da so otroci lepi tako znotraj kot na zunaj. To lahko dosežemo s pravo duhovnostjo, etično razsežnostjo, dobrim bontonom, pa tudi z lepim telesom, lepo postavo.
Dobra postava zaradi dveh motivov še ne pomeni biti mišičasti. Predvsem zato, ker smo vsi mišičasti. Če ne bi imeli mišic, ne bi mogli opravljati nobene dejavnosti, niti tipkati na pametni telefon. In drugo:
prava mišična masa športnikov, telesna forma, nas vodi v razmišljanje,
da je to zdravo.
V resnici tekmovalni šport ni vedno nekaj dobrega. Pomislimo samo na
napore, ki se jih med tekmovanjem zahteva od telesa!
Iz osnovnega vzgojnega vidika je za otroke šport predvsem zdrava de18
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javnost. Je poskus, da telo zraste v vedrem sprejemanju, vedoč, da otroci nimajo samo telesa, ampak so telo! Vse delo, ki ga opravljamo s
telesom, v resnici vpliva tudi na našo dušo.
Šport, ki pomaga otrokom, da so bolj gibljivi in izpostavljeni manjšemu
tveganju za debelost, ki jim daje čutiti, da so svobodni in sposobni, je
šport, ki pomaga rasti.
Seveda gremo z odraščanjem naproti tudi drugim razsežnostim, kot
so razvoj, najstništvo, telesna bližina do drugega spola. Na neki način
nam šport pomaga razumeti, da je potrebno na pravilen način skrbeti
za telo, pri tem pa upoštevati znamenja, ki nam jih pošilja.
Šport tudi privzgaja potrebnost spoštovanja telesa (če s telesom ne delamo lepo, kako naj tekmujemo?), potrpežljivost (če ne treniramo redno, ne moremo pričakovati, da bomo na tekmi igrali), vedrost (telesa
ne potrebujemo samo pri športu).

1. V SLAČILNICI

Vse to mladim pomaga, da se bolj zavedajo tega, kaj pomeni biti telo.
Omogoči jim, da lažje živijo svojo čustveno razsežnost, in posreduje pri
mnogih skrajnostih brezbrižnosti in malikovalstva, na katere nas današnji svet pogosto navaja.

OGLASNA DESKA
sa
Mi nimamo tele
- mi smo telo!

19
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PROSTI TRENING
FILM: Zgodba o prvaku (The Blind Side)
Bogata Leigh Anne Tuohy sprejme v svoj dom sedemnajstletnega temnopoltega fanta Michaela Oherja, brezdomca s težavno
preteklostjo. Pomagala mu bo postati najbolj zaželen igralec
ameriškega nogometa Združenih držav Amerike.
Režiser je uporabil Oherjevo zgodbo, da bi napravil spominski
film, ki poudarja vrednote družine in čustev. Vsa zgodba se odvija okoli fanta, ki je prevelik za svoja leta, ima težak odnos s
svojim telesom in s sprejetostjo v družbi, ki ni narejena po njegovi meri.

1. V SLAČILNICI

Odnos, ki ga ima Oher z za njegovo starost preveč razvitim
telesom, vodi k razmišljanju o tem, kako lahko šport v letih
razvoja pomaga psihomotoriki. Po ogledu filma bi bilo zanimivo mlade vprašati, kako vidijo povezavo med telesom in
športom v vsakdanjem življenju.

PESEM: Tutto ciò che ho (883)
Brezskrbna pesem skupine 883 nas vodi v razmišljanje tipa:
»Hotel sem biti dober učenec, dober sin, dober zaročenec, ali
vsaj eden izmed treh … za nekaj časa nisem hotel imeti svojega značaja, svojega telesa, svojega obraza.« A po vseh teh »neuspelih željah« pride kar naenkrat drobno spoznanje: »Vsako
jutro sem bil, bil sem vedno s seboj,« nam prizna Max Pezzali. In
s tem hoče povedati, da nima smisla pobegniti od samega sebe,
ker smo »vse to, kar imamo«. Bila bi neodpustljiva napaka, če bi
to zapravili. Ne ostane torej drugega, kot da igramo s kartami,
ki jih imamo. Iz vsake skušamo povleči največ, da ne bi nič od
tistega, kar imamo znotraj, bilo izgubljeno.
Si kdaj pomislil, da ob prepogostem ustavljanju ob tem, kaj bi
hotel biti, tvegaš, da izgubiš izpred oči tisto, kar resnično si?
20
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MED TEKMO
DEJAVNOST: Pomembni deli telesa
Trener vsakemu otroku izroči list z narisanim telesom (lahko ga
natisne s spleta) in dva flomastra. Vsak otrok se na list podpiše
in pobarva dele »svojega« telesa, ki so povezani s športom, ki ga
trenira. To naredi tako, da z modro barvo obarva tiste, ki se mu
zdijo bolj učinkoviti ali lepši, z rdečo pa manj učinkovite ali grde.
Otroci liste vrnejo trenerju, ki (ne da bi razkril avtorje) vidi, kje
so zmagali modri in kje rdeči. Na podlagi tega bo nato zastavil
splošne treninge.
Kasneje trener doda na liste svoje mnenje in poskrbi, da ovrednoti močne točke vsakega posameznika. List vsakemu otroku
posebej in na samem vrne.

BELEŽNICA: Pohvala
1. V SLAČILNICI

Običajno ima beseda »pohvala« pozitiven pomen. Trener ve, katere so močne točke njegovih športnikov. V nekaterih primerih
spodbudi njihovo uspešnost tako, da celotni ekipi pove njihove
dobre lastnosti. Tako jim lahko pomaga, da pridobijo zaupanje
sami vase.
Pomembno je upravičiti »pohvalo«, dati iskrene in resnične
spodbude. Ob takih pohvalah otrok ne bo pomislil na »Saj vem,
to reče vsem!«, ampak bo razumel, da ga je trener opazoval in
govori prav o njegovih lastnostih.

NASVET: Udarec po rami
Pomembno je, da znajo vzgojitelji odnose pospremiti tudi z gibi.
Udarec po rami z besedami »Bravo!« ali »Kar tako naprej!« je
lahko gesta, ki nekomu pomaga, da se čuti blizu. Razume, da
telo ni za to, da ga uporabimo in odvržemo, temveč da v njem
živimo prave odnose.
21
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