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ČUJEČNOST

Dobrodošli na online program Mini Zen. V tridesetih 

dneh bomo spoznali bolj podrobno čuječnost, 

meditacijo in jogo za otroke. Seveda boste tudi vi 

odrasli sodelovali in tako z otroki kreirali čudovito 

zgodbo, skupno sodelovanje in zen trenutke. Vedno 

bo nekaj teorije in nato veliko prakse in koristnih 

vajic, ki jih otroci obožujejo. Naj vas ne skrbi, če to 

počnete prvič. Dovolite otrokom, da vas popeljejo v 

domišljijski svet. In prav nič narobe, če ne gre čisto 

nič po planu, če se le smejite in zabavate zraven. 

 

Dobrodošli na zen popotovanje.   

 

1. Kaj je čuječnost? 

 

Gre za opazovanje brez sodbe, analize. Smo prisotni 

v trenutku. Čuječnost je metoda za urjenje uma. 

Meditiramo, se urimo v čuječnosti kjerkoli in 

praktično kadarkoli. Opazujemo dih, um, čustva, 

zaznavamo okolico. Obenem pa smo na to 

nenavezani. 

 

Pozitivni učinki, tudi pri odraslih: zmanjša se 

tesnoba, depresija in razdražljivost. Izboljša se 

spomin in telesna vzdržljivost. Izboljšajo se odnosi s 

samim sabo in drugimi. Zmanjšanje vpliva stresa, 

zmanjšuje krvni tlak. Krepi imunski sistem, pomaga 

pri zdravju. 
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Čuječnost za otroke: 

 

- vse je v opazovanju in čutenju, 

-  spoznavanju kaj vidiš in na kakšen način ( 

prepoznavanju unikatnosti, kreativnosti, na oseben 

način ). 

- pri otrocih se poveča pozornost, koncentracija, 

občutek sočutja, empatije. 

 

Ne gre za to, da smo najboljši, ampak dovoljuje 

svobodo, da so taki kot so. Drugačno zaznavanje nas 

navdušuje. Delujemo skozi vse zaznavanje kanale ( 

VAKOG* ) in se tako tudi spoznavajo na tak način. 

Prenašajo znanje na vse vidike svojega življenja. 

Usmerjaje pozornosti navznoter in pridobivanje 

znanja, da vse izvira iz nas in to lahko kontroliramo.  

 

* V - vizualni  ( kaj vidimo ) 

A - auditivni  ( kaj slišimo ) 

K - kinestetični ( kaj čutimo ) 

O - olfaktorni ( kaj vonjamo ) 

G - gustatorni ( kaj okušamo ) 

 

3,4, ZDAJ naštejte  5 stvari, ki jih v tem trenutku 

vidite, 4 stvari, ki jih slišite, 3 stvari, ki jih čutite, 2 

stvari, ki jih vonjate, 1 stvar, ki okušate. 

To je odlična vaja, ki pripelje pozornost TU  in ZDAJ. 
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Namen tega programa: 

 

• spoznati kaj je čuječnost 

• kako čuječnosti naučiti otroka 

• spoznati, kako s čuječnostjo vplivati na otrokovo 

pozitivno samopodobo 

• vzpodbujati pozitivno vedenje otroka 

• izboljšati akademsko učenje otroka 

• izboljšati mentalno zdravje otroka 

• izboljšati medsebojne odnose 

• izboljšati spanje otroka 

• naučiti tehnik, kako naj se otrok sooči s svojimi 

čustvi 

• naučiti igric za izboljšanje čuječnosti otroka 

• čuječnost v vsakdanu 

 

Najprej spoznajmo, kaj otroci učijo nas: 

 

1. Otroci naravno živijo v sedanjosti ( opazujte jih, ko 

rišejo, zlagajo kocke.. ). 

 

2. Otroci premikajo telo brez razmišljanja ( tako se 

izražajo ). 

 

3. Otroci uporabijo vsa čutila v polnosti ( z 

navdušenjem ). 

 

4. Igrajo se lahko ure. 

 Mini Monkini yoga



ČUJEČNOST

5. Otroci so naravno dobri, prijazni. 

 

6. Otroci gledajo s svežimi očmi ( niso obremenjeni s 

preteklostjo, niti prihodnostjo, samo dojemajo svet 

tak kot je sedaj ). 

 

7. Otroci odpustijo hitro. 

 

8. Otroci izražajo veselje, to je njihovo naravno 

stanje. 

 

9. Otroci uživajo v meditaciji. 

 

10. Učijo nas, da je jutri nov dan. 

 

Današnja vaja: Opazujte  otroke in  spoznajte, kaj vas 

lahko oni naučijo. Naj bodo vaša inspiracija, da 

postane življenje bolj lahkotno, radostno, polno 

ljubezni in čuječnosti. 

 

Nato se jim zahvalite in jim zaupajte, kaj vse ste se 

naučili od njih. Pokažite jim, da jih cenite in so vaše 

veliko bogastvo. 

 

Čas z otroki je namreč neprecenljiv. 

 

Uživajte v čuječnih trenutkih. 
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