
Družina v času izolacije 

 

Samokarantena je postala naše največje orožje s koronavirusom. Družine preživljajo 

skupaj precej več časa kot običajno. Potrebno je uskladiti delo od doma, šolske 

obveznosti in gospodinjska opravila. Pomembno je, da ponovno vzpostavimo rutino. 

Skupaj z družinskimi člani oblikujte "tedenski urnik", ki naj vsebuje čas zbujanja, 

obroke, šolske in službene obveznosti, hišna opravila, prosti čas, preživljanje 

vikendov in postavitev pravil v času izolacije (npr. omejitev družabnih omrežji). 

Zastavite si tudi opravila in cilje, ki jih boste v tem času izvedli in dosegli (npr. prebrali 

knjigo, pospravili klet, pospravili igrače, izdelali igralni pripomoček, uredili album s 

slikami, zložili knjižno polico, se naspali, pogledali film, presadili rože,...).  

 

 

Urnik se lahko dnevno tudi prilagodi glede na potrebe družine. Tako se lahko že 

zjutraj ob zajtrku dogovorite glede dnevnih načrtov. Otrokom uredite primeren kotiček 



za učenje. Otroci naj si pospravijo mizo in sobo kjer se bodo učili. Odstranite vse 

moteče dejavnike (TV, radio,…). Pri opravljanju domačih nalog lahko uporabite 

časovnike (kuhinjska ura). Otroke spodbujajte k samostojnosti pri opravljanju že 

znanih dnevnih aktivnosti, da bodo ohranili veščine, ki so jih že pridobili. Ne izpustite 

vsakodnevnih športnih aktivnosti. Te lahko nadomestite z družinsko vadbo, s 

plesnimi karaokami (you tube), z igrami z balonom ali s sprehodom. Pomembno je, 

da ohranite zdrave spalne navade in omejite prosti čas preživet pred zasloni. 

Potrebno je namreč računati tudi na čas, ki ga bodo vaši otroci preživeli pred zasloni 

zaradi šolskih obveznosti.  

 
PRIMER SEZNAMA OPRAVIL IN ZADOLŽITEV 

Starši lahko v domačem okolju uporabite enostavne senzorne dejavnosti in izvajate 

aktivnosti, ki bodo otrokom pomagale pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti in pri 

opravljanju šolskih obveznosti. 



Za otroke, ki potrebujejo več gibanja, umestite v čas šolskih obveznosti strukturirane 

aktivne odmore in omogočite aktivno sedenje . 

Po potrebi poskrbite za intenzivne gibalne igre in vestibularne dražljaje. 

Spodaj je naštetih nekaj aktivnosti, ki jih lahko izvajate doma: 

skakanje, preskakovanje ovir, 

skakanje na trampolinu, 

guganje v mreži ali v rjuhi, 

tekanje, 

jahanje (na konjičku ali žogi), 

kotaljenje, 

vrtenje, 

vrtenje na stolu, 

vožnja z rolko, 

kotaljenje preko valjev ali terapevtske žoge, 

guganje na gugalniku,… 

Otrokom zagotovite tudi različne proprioceptivne dražljaje: 

Aktivnosti propriocepcije pomirijo, organizirajo, uravnavajo, pomagajo, da se otrok 
osredotoči na aktivnost in prispevajo k samoregulaciji. Proprioceptivne aktivnosti so 
ene najpogosteje uporabljenih senzornih vnosov v terapiji senzorne integracije. So 
učinkovite pri reševanju številnih težav. 

Obstajajo različne vrste proprioceptivnih dejavnosti, ki imajo različne učinke. 
Ustrezna uporaba dražljajev vpliva na spremembo otrokovega vedenja, na pozornost 
in pomaga celo pri večerni rutini priprave na spanje. 

Posebnost teh aktivnosti je, da zanje ne potrebujemo veliko, ne posebne opreme, 
pripomočkov in igrač.  

Kaj je propriocepcija? 

Ni odveč, če še enkrat poudarimo, da imamo ljudje sedem čutil. Razumevanje kako 
delujejo naša čutila, je pomembno za razumevanje njihovega učinka na otrokovo 



funkcioniranje. Propriocepcija je sposobnost telesa, da ve, kje je v danem trenutku. 
Tako kot s pomočjo oči vidimo, tako se z receptorji propriocepcije zavedamo telesa. 
Ti receptorji se odzivajo na pritisk in razteg in se nahajajo v mišicah, sklepih ter 
obsklepnih strukturah. S proprioceptivnimi vnosi se srečujemo, če koga močno 
objamemo, skačemo ali npr. plezamo. Večina otrok ima rada te občutke in so koristni 
tudi v primerih, ko otrok nima posebnih čutnih potreb. Otroci se ob tem sprostijo in 
pomirijo. 

 

 

Posebno učinkoviti so pri otrocih , ki so iskalci teh dražljajev. To pomeni, da 
poskušajo pridobiti več proprioceptivnih vnosov. Kar se kaže tako, da žvečijo 
oblačila, igrače in pisala, se skrivajo v tesnih prostorih, radi so pokriti s težkimi 
odejami, se pogosto grobi pri igri, skačejo po posteljah, pri risanju uporabljajo preveč 
sile,se nenehno namerno zaletavajo v druge in se mečejo po tleh,.. 

Druga skupina otrok je tista, ki slabše registrira te dražljaje. Ti otroci so nerodni, 
pogosto imajo “nizko” energijo, nizek mišični tonus, visok prag bolečine in se pogosto 
nenamerno zaletavajo. 

Poznamo različne proprioceptivne vnose, ki jih dodajamo glede na otrokove 
senzorne potrebe.  

Primeri proprioceptivnih aktivnosti:  

skakanje po trampolinu,  

plezanje , 



obešanje in dvigovanje na drog, 

plazenje po vseh štirih, 

potiskanje z rolko leže na trebuhu, 

plazenje pod ovirami,  

žvečenje (grizala, zapestnice), 

raztegovanje elastičnega traku, 

stiskanje antistresnih žogic,  

igra s testom,... 

“Težke aktivnosti” so dejavnosti, kjer otroci aktivno vključijo delo svojih mišic za 
potiskanje, vlečenje, dvigovanje ali prenašanje težkih predmetov. Na ta način 
ustvarjajo dražljaje, ki vplivajo na proprioceptivne receptorje v mišicah in sklepih. 
Predlagamo nekaj aktivnosti za “domačo uporabo”: nošenje košare za perilo, 
potiskanje nakupovalnega vozička, kosilnice (igrača), samokolnice, nošenje težkih 
predmetov(nahrbtnik, zlaganje v shrambo, kidanje snega, zalivanje rož z zalivalko, 
nošenje drv, grabljenje listja, vlečenje vrvi, polnjenje in praznjenje pomivalnega 
stroja,... 

Aktivnosti globokega pritiska so običajno pasivne dejavnosti in zagotavljajo 
pomirjujoč občutek. Pozorni bodite le pri otrocih, ki so občutljivi na taktilne dražljaje. 
Ti običajno teh občutkov ne sprejmejo. V tem primeru te strategije ne uporabite. 

Za zagotavljanje globokega pritiska lahko izvajate igro zavijanja v palačinko, sedenje 
z obteženo igračo, nošenje obteženih brezrokavnikov, masaže, pritisk na sklepe in 
valjanje s terapevtsko žogo. 

 

 

 

 



Nekateri otroci bodo potrebovali umik. Pripravite jim prostor za umirjanje, tako 

imenovane senzorne kotičke. Prostor za umirjanje lahko pripravite v kotu sobe, pod 

mizo ali v otroškem šotoru. Opremite ga z blazinami, s težkimi odejami, z različnimi 

zvočnimi ali svetlobnimi igračami in igračami, ki so otroku ljube. Pripravite si lahko 

senzorno škatlo. Vanjo lahko shranite različne taktilne žoge, igrače iz različnih 

materialov, malo zrcalo, perle, ropotulje, blazinice z rižem,... 

 

Še nekaj idej za igro: 

Barvanje pobarvank, sestavljanje puzzlov, igranje družabnih iger , pihanje 

mehurčkov, igra s plastelinom, sestavljanje origamija, reševanje sodukuja, igranje tri 

v vrsto, izvedba plesnih karaok, priprava lutkovne predstave s plišastimi igračami, 

tenis z balonom in kuhalnico, pisanje in risanje pisem za babico, dedka, teto ali 

prijatelja, izdelovanje  domačega plastelina. 

 

Pripravila: Mojca Potočnik dipl.del.ter. s specialnimi znanji  

 


