
NASVETI ZA ČAS, KI GA PREŽIVLJAMO DOMA 
 
Dragi starši! 
 
Čeprav bi lahko čas, ki ga sedaj preživljamo doma, zaradi preventive pred 
širitvijo korona virusa, dojemali kot počitnice, naš sistem registrira, da nekaj ni 
običajno. Vrtčevski otroci to registrirajo predvsem zaradi napetosti staršev, saj 
sami ne razumejo situacije in so zato primarno neobremenjeni. To otroško 
lastnost pa želimo kot starši izkoristiti in tudi vzdrževati. V ta namen je 
pomembno, da starši poskrbite za svoje psihofizično zdravje v tem času. Podala 
vam bom nekaj nasvetov, kako razmišljati in kako živeti v tem času. Verjetno 
vsak ve, da je pomembno, da ostanemo mirni. Vendar je to enostavno nemogoče, 
kadar gre za splošno stanje panike na kolektivni ravni. Pa vendar se lahko pred 
paniko obvarujemo, če na tem zavestno delamo.  
 
Prvi nasvet je povezan z dnevnimi rutinami. Tako odrasli kot otroci se držimo 
dnevnih rutin; to pomeni, da se zjutraj umijemo in oblečemo ter napravimo 
frizuro, ker se bomo tako čez dan bolje počutili. Pomembno je, da ostanejo obroki 
zajtrk, kosilo in večerja ob primernih urah ter seveda polni zdravih živil. Ne 
pozabimo na spanje, ki je zdravilno za naše psihično počutje in tudi fizično 
zdravje in s tem imunost; v posteljo in iz postelje vedno ob podobni uri. V dnevno 
strukturo je pomembno umestiti fizično aktivnost na prostem, seveda ob 
upoštevanju fizične razdalje med ljudmi. Če res nimate možnosti iti na sprehod v 
naravo, potem vsaj odprite okno in v tistem prostoru z družino potelovadite ali 
zaplešite.  
 
Drugi nasvet je povezan z izpostavljanjem medijem. Mediji nas bombardirajo s 
senzacionalističnimi naslovi in številkami, ki pred zaključkom epidemije povedo 
zelo malo. V to vključujem tudi socialna omrežja. Morda jih odpremo, samo da bi 
nekaj pogledali, čez 15 minut se zavemo, da beremo vse možne komentarje in 
novice na temo korona virusa. Zato bi toplo svetovala, da ne gledate ali berete 
medijev vsak dan in da morda tisti, ki veste, da vas to dela posebej nervozne, 
prosite družinskega člana, ki je najbolj miren, da vam enkrat na dan samo na 
kratko pove, ali je kakšna sprememba v ukrepih. Za vas je namreč najbolj 
pomembno, da se držite ukrepov, ki pa jih tako poznate. Ostanite doma, 
poskrbite za fizično razdaljo, skrbite za zdravje in dobro počutje sebe in svoje 
družine, ker s tem naredite največ. Konkretno svetujem, da celotna družina skuša 
najprej preživeti eno jutro, recimo do 12. ure, brez da vklopi katerikoli medij. 
Glasbo lahko poslušate tudi na drugačen način, brez novic. Zjutraj je glava 
spočita in če jo pričnemo takoj polniti z negativnimi novicami, smo s tem zapacali 
ves dan. Lahko pa vzdržujemo spočito glavo in jo polnimo z lepimi besedami, 
odnosi z družino in pogledi v naravo. Nato vam predlagam, da poskusite brez 
medijev preživeti ves dan. Boste videli, če boste to resnično naredili, vam 
zagotavljam manj tesnobe in več prostosti v vaših mislih. Če ste za poskus z vso 
družino, pa za en dan izklopite tudi televizijo in odložite svoj pametni telefon v 
predal. Boste videli, kaj se bo zgodilo. 
 
Tretji nasvet se dotika interpretacije trenutne situacije; bolje kot socialna 
izolacija je situaciji reči fizična izolacija. To pomeni, da vi ne rabite imeti občutka, 



da ste socialno izolirani, kar povzroča dodatno stisko, saj lahko vsak dan po 
telefonu pokličete bližnje in prijatelje in se z njimi pogovarjate. Poskusite to 
narediti vsak dan in se pretežno pogovarjajte o tem, kaj počnete in ne, kaj 
menite, da se dogaja po svetu in kaj poročajo mediji. Danes imamo tudi možnost 
video klicev več ljudi hkrati, kar nam omogoča Skype, Viber in še marsikatera 
aplikacija. Lahko si skuhamo kavico in se pogovarjamo preko video klica z več 
prijatelji hkrati, otroci lahko med tem pijejo kakav in se pozdravijo s prijatelji. 
Tako se igramo, da gremo v “spletno gostilno”. Prepričana sem, da bo to všeč 
tako otrokom kot odraslim. 
 
Četrti nasvet je namenjen staršem, ki imate predšolske otroke. Poleg idej, ki jih 
najdete na tej spletni strani, kaj početi z otrokom doma, bi vas spomnila še na en 
pomemben vidik: otroci ne rabijo animacije ves čas. Pomembno za otrokov 
psihološki razvoj je, da jim je kdaj dolgčas. Neprestano beganje od ene igrače do 
druge, kaj šele čas preživet pred računalniki in tablicami, je eden ključnih 
vzrokov za motnje pozornosti. Psihologi danes otrokom predpisujemo dolgčas. 
Samo skozi dolgčas lahko otrok razvije lastno kreativnost. Četudi se vam zdi, da 
otrok nima kaj početi in bi morali nekaj ukreniti, pustite otroka. Sčasoma bo 
prišel na idejo, kako sam ustvariti igro. Ob tem pa svetujem, da mu dovolite 
uporabiti kakšno stvar iz gospodinjstva, ki morda deluje nenavadno za otroško 
igro, ampak velikokrat imajo takšne stvari otroci najraje. 
 
Peti nasvet je povezan z dejavnostmi, ki jih izvajate z otrokom. Seveda ne 
priporočam, da otroka pustite ves čas prepuščenega samemu sebi, prejšnji 
nasvet je bil namenjen staršem, ki imate ves čas občutek, da je potrebno otroka 
animirati. Ta nasvet pa je namenjen staršem, ki imate veliko dela in morda 
premalo časa za otroka. Za otrokov razvoj bo izjemno koristno, če ga boste 
vključili v prav vsa domača opravila, med tem pa se boste z otrokom pogovarjali 
ali celo igrali igre vlog. Tako pokrijete področje učenja za življenje, gojenja 
zaupanja in ustvarjate spodbudno okolje za razvoj govora in jezika. Na spletni 
strani lahko najdete seznam primernih opravil za različne vrtčevske starosti. 
 
Šesti nasvet je povezan s pomirjanjem sebe in otrok s fizičnim dotikom. Poleg 
objemanja in izkazovanja ljubezni, je za pomirjanje našega živčenga sistema in s 
tem tesnobe in napetosti zelo uporaben globok in počasen dotik. To pomeni, da 
lahko znotraj družine drug drugemu delate kompresije po rokah in nogah; po 
vsaki roki posebej, počasi, s počasnimi premiki, s čvrstim prijemom z obema 
dlanema delamo objeme/kompresije in enako po vsaki nogi posebej. Ali pa s 
ploskimi dlanmi počasi in globoko drsite po telesu od vratu po rokah do konic 
prstov in od vratu preko trupa do konic prstov na nogah. Globok in počasen dotik 
torej pomirja. 
 
Sedmi nasvet je namenjen tistim, ki živite v manjših stanovanjih. Kadar je slabo 
vreme in ne morete na sprehod in po nekaj tednih ostajanja doma, boste morda 
začutili, da si postajate malce napoti. Nič hudega, če imate majhno stanovanje, naj 
si vsak izbere svoj kotiček, pa četudi gre za to, da ima v svojem kotičku samo 
majhno blazinico na tleh, kjer lahko sedi in dela svoje stvari, samo da je tisti 
kotiček njegov. 
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Osmi nasvet pa je namenjen vsem odraslim. Ker trenutno ne vemo, kako dolgo 
še bomo ostali doma, vam svetujem, da ne razmišljate daleč naprej, ker 
enostavno ne vemo, kako bo. Predstavljajte si pisatelja, ki prične pisati knjigo. 
Postavi si okvir, morda začrta delovno verzijo poglavij. Kaj pa počne potem? 
Potem se osredotoča na vsako stran posebej. Če pogleda gor in skuša videti do 
konca knjige, se mu zvrti v glavi. Tako se nam zvrti v glavi, če pogledamo 
preširoko in predaleč. Nad tem nimamo kontrole. Lahko pa pogledamo človeka 
ob sebi, dobro knjigo v rokah, dobro hrano pred sabo in pomlad, ki zunaj cveti. In 
ugotovimo, da je življenje še vedno lepo. 


