
 
 

PREDLOGI ZA PREPOZNAVANJE JEZIKA LJUBEZNI 

 

1. Kadar se z otrokom igrate kakšno igro vlog, recimo z avtki ali lutkami, kadar gledate skupaj 

risanko ali film ali kadar opazujete druge družine, lahko otroka vprašate: ALI SE IMATA 

recimo MEDVEDKA RADA? KAKO TO VEŠ? Otrokov odgovor nam lahko pokaže, kateri je 

njegov najmočnejši odraz ljubezni. Recimo: 'Ker sta se objela.' 'Ker je medvedek rekel, da ga 

ima rad.' 'Ker mu je dal darilo.' 'Ker mu je pomagal pri…' 'Ker se je igral z njim.' 

2. Opazujmo, kako otrok največkrat izraža ljubezen nam. Nas pride objet? Nam reče, da nas 

ima rad? Se nam neprestano mota med nogami? Nam daje darilca? Nam pomaga pri 

opravilih? Če katerega od teh načinov izraža res občutno bolj pogosto kot druge, potem je to 

lahko njegov vodilni jezik ljubezni. 

3. Opazujmo, kdaj je naš otrok najbolj žalosten, prizadet ali se počuti odrinjenega, 

osamljenega. Je to takrat, kadar mu odrečemo igro? Je to takrat, ko skače v nas, da bi nas 

objel, mi pa ga odrivamo? Je to takrat, kadar ga 'kregamo'? Mogoče ga najbolj boli, ko mu 

nečesa, kar si res želi, ne damo/kupimo? Kaj pa, kadar potrebuje našo pomoč, pa mu je tisti 

trenutek ne zmoremo ali celo ne želimo ponuditi, ker se bojimo, da ga bomo razvadili? Tudi 

na takšen način lahko izvemo kateri jezik ljubezni vodi našega otroka. 

4. Če imate več otrok, lahko med njimi primerjate. Velikokrat se takrat utrne kakšna ideja o 

tem, kateri jezik ljubezni je otrokov prvi. Je kateri od vaših otrok še posebej cartljiv, se rad 

boža, objema? Je kateri od vaših otrok še posebno užaljen, kadar nimate časa zanj? Ali kateri 

od vaših otrok neprestano nekaj podarja, zavija darilca, nabira rože za druge…? Vas kateri od 

otrok še posebno rad pohvali: vašo pričesko, izgled, nakit…? Ali je kateremu otroku še 

posebno težko, ko se mora hitro kam odpraviti: obleči, iti na stranišče, te osnovne stvari, ki 

jih zna, pa vendar jih ne zmore, kadar je naglica? 

5. Poglejte tudi, kako vaš otrok najpogosteje pristopa k vrstnikom. Ali ima navado malo 

opazovati in se nato vključiti s pohvalo? Mogoče hitro skoči med vrstnike in išče koga, ki ga 

pozna, da ga objame? Ali je celo dopoldne nestrpen, ker ve, da bo popoldne lahko svojim 

prijateljem podaril nekaj, za kar se je res potrudil in izdelal? Ali je njegova prva vključitev 

med vrstnike ponavadi kakšna pomoč ostalim otrokom, npr. pomaga nekomu, ki so mu padle 

stvari po tleh? Ali je nadvse rad v družbi, kjer se čuti povezanost, ubrana igra? 

 

To so nekatere oporne točke, ki vam  lahko pomagajo, da prepoznate vodilni jezik ljubezni. Je 

pa nekje do 5. leta starosti otroka to izjemno težko, pa še kasneje se spreminjajo. Tudi 

odraslim včasih kakšna druga potreba skoči pred tisto poglavitno, če je primanjkljaj res velik 

oz. čustveni rezervoar prazen. 
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