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KAKO BITI V DANAŠNJEM ČASU DOBRO RAZPOLOŽEN? 

Ko sem si danes dopoldne »vzela« eno uro časa zase in odšla kolesariti po 
Ljubljanskem barju sem pri sebi zaznala občutek svobode, odrešitve, saj sem imela v 
zadnjih dneh kar nekako polno glavo vsega.  

 

Razlog???  

Saj mi pravzaprav nič ne manjka. Delam od doma. Živim z družino na deželi, zato 
lahko gremo vsak dan v naravo. Odlično se razumemo. Tudi s taščo in tastom, s 

katerima živimo v isti hiši����V tem času imam več časa za druženje in igro s hčerama 
kot običajno. Pa vendar sem začutila, da ne morem »dihati«. Manjka mi plavanje, ki je 
bila moja pomembna dejavnost vsako ponedeljkovo jutro. Pogrešam svojo najboljšo 
prijateljico. Pogrešam svoje starše, brata, svakinjo in nečakinjo, saj stanujejo v drugem 
kraju in imamo sedaj stike samo po telefonu. 

V tem času, ko je naše življenje omejeno bodisi na družbo s samim  sabo (tisti, ki živijo 
sami) ali na eno socialno skupino (ožjo družino) ali pri nekaterih kvečjemu na dve 
socialni skupini (tisti, ki morajo v teh časih odhajati na delo), ima zagotovo marsikdo 
izmed nas težave z uravnavanjem lastne odzivnosti na različne dražljaje iz okolja kot 
običajno. Dogaja se nam, da brez razloga vpijemo na otroke, da imamo občutek 
utesnjenosti, ker moramo ves čas biti z družino na omejenem prostoru. Ob teh občutkih 
pa imamo slabo vest. 

Večkrat lahko čutimo napetosti, agresijo, brezvoljnost, ne vidimo smisla v vsakdanjih 
dejavnostih ipd.  

Enako se dogaja pri naših otrocih, ki so ravno tako lahko nemirni, brez energije za 
šolsko delo, slabše spijo ipd. 

Pri tem je pomembno, da sami pri sebi (in otrocih) prepoznamo, kdaj nimamo dovolj 
volje, energije za vsakdanje dejavnosti, hkrati pa je ključno, da si naredimo seznam 
predmetov, dejavnosti, ljudi, ki nam pomagajo bodisi pri pomirjanju ali pa pri 
spodbujanju naše aktivnosti. 

Priporočam, da si izdelate senzorno lestev (Sensor ladder – Smith, 2007), ki nam 
pomaga pri tem, da se večina časa gibamo v zelenem polju (polje, ki predstavlja 
mirnost, čuječnost). 
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Na naslednji strani je razvidno, da nas lahko aktivnosti, ki so usmerjene v 
proprioceptivne dražljaje, pomirjajo ali pa vplivajo na nas stimulirajoče, nam pomagajo 
pri boljši organizaciji. Te aktivnosti so npr.: kolesarjenje, tek, hoja v hribe, žoganje, 
nošenje težjih škatel ipd. Vse aktivnosti, kjer uporabljamo naše mišice proti uporu – 
»težko delo«. 

Taktilne aktivnosti nas lahko pomirijo, če gre za močne, krepke dotike. Če pa so nežni 
(žgečkanje) pa nas lahko stimulirajo, zbudijo.  

 

 

 

 

Risanje mandale s kredami na 
asfalt nudi tako proprioceptivne kot 
taktilne in vestibularne prilive. Hkrati pa 
je lahko prijetno druženje z otroci. 

 

 

Vestibularne aktivnosti – linearno guganje nas lahko umirja; vrtenje, krožno gibanje pa 
nas spodbudi k aktivnosti. 
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ZAUPALA VAM BOM TUDI MOJO SENZORNO LESTEV 

 

»ZAPRETI SE«/«IZKLOPITI SE« - »nepovezani možgani« 

Smo tiho 

Ne opazujemo okolice 

ZMRZNITI 

 

PRETIRANO STIMULIRAN/ 

«V POZORU« 

»primitivni plazilski možgani« 

Sem tečna 

Nesramna, žaljiva 

Vpijem na otroke 

Se ne morem zbrati (berem en stavek večkrat) 

Gledam TV, a ne vem kaj gledam 

Se ustrašim same sebe, ko zaznam svoje vedenje 

VČASIH tudi grem v vzorec „izklopa“ – npr. sem na 

sestanku,  

a razmišljam popolnoma nekaj drugega 

  

Strah – borba ali pobeg 

 

MIRNOST, SPROŠČENOST, ČUJEČNOST 

»možganska skorja«, ki vodi v optimalno delovanje 

ČUJEČNOST 

Sem vesela 

Takrat se lahko učim 

Lahko pripravljam gradivo za predavanje 

Berem pravljico otroku 

Lahko sproščeno, prijazno komuniciram z drugimi 

 

 

»PREMALO STIMULIRAN« 

Dolgočasje 

Nezainteresiranost 

Premalo energije 

Žalostna 
  

Kolesarjenje 

Ustvarjalne aktivnosti 

Močan objem 

Plavanje 

Igra s kinetičnim peskom 

Likanje 

Pomivanje oken 

Branje pravljice hčerki 

POZOR 

Lahko gre v popolni »izklop«  

Npr. samopoškodovanje 

Bobi palčke 

Čips 

Pivo 

Glasba (zlasti vsi komadi Elvis 

Jacksonov����) 

Pogovor z najboljšo prijateljico 
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Z OTROKOM LAHKO IZDELAMO SENZORNO LESTEV SKUPAJ S POMOČJO NJEGOVIH 

PRILJUBLJENIH LIKOV 

SPODAJ SO PRIMERI OPREDELITVE POČUTJA OTROKA V POSAMEZNI CONI 

LAHKO DODATE ŠE SLIKCE POSAMEZNIH STRATEGIJ, KI POMAGAJO OTROKU PRI »SPUŠČANJU« ALI 

»DVIGOVANJU« V MIRNO, SPROŠČENO CONO 

 

VIR: https://sensoryproject.org/2018/03/23/sensory-ladder/ 
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VIR: https://sensoryproject.org/2018/03/23/sensory-ladder/ 


