
ČUJEČNOST

STRESI STRES 

 

Pod stresom niso le odrasli, ampak že tudi otroci.  

Otrok se sooča s stalno novimi zahtevami, 

pričakovanji, obveznostmi, ki mu jih nalaga njegova 

neposredna okolica.  Največji stresor pa so zagotovo 

odnosi. 

 

Pomagamo jim lahko  z ljubečimi pogovori, z gradnjo 

pozitivne samopodobe, s časom za sprostitev, 

učinkovito komunikacijo, zmožnost izražanja 

čustev, različnimi vajami, tehnikami. 

 

Uravnoteženo življenje, čuječnost, smeh in 

pozitivna spodbuda lahko naredita veliko razliko, 

kako  se otrok sooča s stresom. Da spozna na kaj ima 

lahko sam vpliv in na kaj ne. 

 

V veliki meri smo ravno odrasli vzor in učitelji, kako 

se s stresom soočamo.  Ohranjamo zdrave navade, z 

veliko gibanja in zdrave prehrane, meditiramo, se 

zavedamo, kako pomembna je pravilna tehnika 

dihanja, iščemo rešitve  in se ne predajamo obupu , 

govorimo o  svojih čustvih in jih znamo tudi izraziti. 

V večini primerov je vzrok za stres, ravno občutek 

nemoči, jeze, strahu,   žalosti ali karkoli drugega. 

 

 

 
Mini Monkini yoga



ČUJEČNOST

Na opuščanje stresa lahko vplivamo tako na fizični 

ravni, mentalni ravni in čustveni ravni. 

 

1. Na fizični ravni je morda dovolj, da otroke 

usmerimo v veliko gibanja, saj se sprožajo endorfini 

in t.i. hormon sreče. Ali pa mu rečemo, da naj izrazi, 

tisto, kar v tem trenutku občuti.   Ker otroci delujejo 

in se najlažje izražajo skozi kinestetični zaznavni 

kanal,  bo otrokom tak način morda še najbližji.  

Dodajte še kakšno vajo globokega dihanja in tako 

aktivirate parasimpatični živčni sistem, ki je 

odgovoren za sprostitev in umiritev. 

 

2. Na mentalni ravni sledi  pogovor, o tem naj kaj 

napiše ali celo nariše. Otroci zelo radi narišejo, kaj 

čutijo. Slike vam v resnici govorijo, kaj se dogaja 

znotraj otroka. Tudi odrasli imajo včasih težavo 

izraziti, kaj čutijo in kako to  ubesediti. Lahko pa jim 

daste različne barve in  list papirja in dovolite, da se 

izrazijo na tak način. Tako bodo sprostili začetni 

stres, amigdala se bo umirila in tako otrok lažje vidi 

širšo sliko. Pripovedovanje o stresnem dogodku in 

njihov opis, pa  sprostita mentalne in energetske 

blokade. Najprej naslovimo desno možgansko 

polovico ( čustveni vidik ) in nato sledi leva 

možganska polovica  ( logični vidik ). Priporočam 

branje knjige Celostni razvoj otroških možganov, 

J.D. Siegel.  
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ČUJEČNOST

3.  Čustveni vidik pa je po svoje še največji izziv. 

Otroci se soočajo z različnimi občutki, se včasih 

izgubijo in prestrašijo, saj enostavno ne zmorejo 

vsega predelati. Najbolj neprijetna  in tudi močna so 

zagotovo čustva jeze, strahu in žalosti. Pa saj tudi 

odrasli nismo nič drugačni. 

 

Vsako čustvo ima seveda tudi višji cilj/namero, zato 

jih zagotovo ne moremo opisati, kot negativna, 

lahko jim rečemo le neprijetna. 

 

Brez primarnega strahu, otroci ne bi imeli občutka in 

bi kar skočili na cesto. 

Brez primarne jeze bi bili brez lastne identitete in 

zavedanja lastnih mej. 

Brez žalosti, morda sploh ne bi cenili lepoto življenja 

in vrednost odnosov, vsega lepega okoli nas. 

 

V nadaljevanju sledijo različne vaje, ki jih lahko 

delate z otroki. Lahko jim pustite, da delajo 

samostojno in se o tem, po končani vaji pogovorite. 

 

 Iskreno, pa je včasih že dovolj, da temu namenijo 

pozornost, se soočijo z različnimi čustvi, stresom in 

od tega ne  bežijo stran. 

Tako razumejo, da je to le trenutek, ki bo minil. Da 

nič ni večno. Tudi neprijetno čustvo nima te moči. 

 

Mini Monkini yoga



Kje v telesu občutim čustvo?

Pobarvaj tisti del telesa, kje čutiš določeno čustvo

barva

žalost  sreča strah jeza ljubezenskrbi



HROŠČKI ( stvari ), KI ME MOTIJO

..in kaj lahko JAZ naredim glede tega!

JAZ lahko_____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

JAZ lahko_____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

JAZ lahko_____________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________

Napiši problem v vsakega 

hroščka in se spomni 

 rešitve, ki jo lahko TI 

narediš!

http://mokini.si/mini-monkini-joga/



Kako velika je tvoja jeza?

Če je večja od krogov na tej strani, obrni

list in nariši sliko, kako velika je.



POMISLI - OBČUTI - DELUJ

misli

čustva

dejanja

povej



SPUSTI BALON

Včasih nas stvari, na katere ne moremo vplivati ali 

kontrolirati, lahko vznemirijo. Takrat nam pomaga, da te 

stvari sprostimo. Zato v balone napiši ali nariši, če te je kaj 

vznemirilo. Nato pa v mislih spusti balone visoko v zrak in 

sprosti..naj gre..Kako se sedaj počutiš?



ŠČIT

POZITIVNI ŠČIT

Napiši pozitivne, vzpodbudne izjave, ki te bodo ščitile 

pred negativnim razmišljanjem. To je tvoj pozitivni ščit.



DA UMIRIM OPIČJI UM: 

 

GLOBOKO DIHAM 

 

 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

PRISLUHNEM ZVOKOM OKOLI SEBE 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

 

SI PODARIM OBJEM 

 

 



DA UMIRIM OPIČJI UM: 

SE POSTAVIM V POLOŽAJ 

SUPERHEROJA 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

PLEŠEM ENO MINUTO 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

 

POŠLJEM MEHURČKE 

LJUBEZNI 

 

 



DA UMIRIM OPIČJI UM: 

GREM V SVOJ MIRNI  

KOTIČEK 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

SKRBI NARIŠEM IN DAM 

ŠKRBOŽERU 

DA UMIRIM OPIČJI UM: 

 

POBARVAM MANDALO 

 

 



TRIKI ZA ČUSTVA
SREČA 

BRAVO! 

TO JE ČUDOVITO! 

 

 

STRAH 

 

1. Naredi 5 globokih vdihov 

2. Spomni se srečnega 

trenutka 

3. Naštej 5 vijoličnih stvari 

okoli sebe 

4. Nariši sliko

ŽALOST 

 

1. Naredi 5 globokih vdihov 

2. V mislih zapoj pesem 

3. Naštej 5 modrih stvari 

okoli sebe 

4. Napiši kako se počutiš

JEZA 

 

1. Pojdi v mirni kotiček 

2. Naredi 10 globokih vdihov 

3. Naštej 5 rdečih stvari 

okoli sebe 

4. Pij vodo


