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Izjava o omejitvi odgovornosti
 

Materiali, predstavljeni na spletnem mestu alexpin.info, v e-izdelkih ali tiskanih izdelkih podjetja Pozitivna moč
d.o.o., niso poskus izvajanja medicine ali dajanja posebnih medicinskih nasvetov, vključno z nasveti na temo

duševnega zdravja. Podatki, ki jih posreduje Pozitivna moč d.o.o., so zgolj informativni in se ne štejejo za popolne.
Vsebina ni namenjena nadomestitvi strokovnega svetovanja, diagnoze ali zdravljenja. Vedno prosite za nasvet

svojega strokovnjaka za duševno zdravje ali drugega usposobljenega zdravstvenega delavca, če imate kakršna koli
vprašanja o svojem stanju. Nikoli ne zanemarite strokovnega nasveta ali ne odlašajte z iskanjem zaradi nečesa, kar
ste prebrali na spletnem mestu alexpin.info. Če menite, da imate vi ali druga oseba duševno ali drugo zdravstveno

stanje, se takoj obrnite na svojega zdravnika, takoj poiščite zdravniško pomoč na urgenci ali pokličite 113.
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Tokratna e-knjiga ima dva posnetka, idejo z igrami o hvaležnosti za

celo družino, predloge pravljic, pobarvanko. 

Posnetka sta različna; prvi razlaga otroku, kaj hvaležnost je in za kaj

vse smo lahko hvaležni, drugi pa je pravljična meditacija.

 

NAJ BO VSAK DAN RES VSE BOLJ POLN HVALEŽNOSTI.

Hvaležnost - kako malo je res razumemo. 

Drži, veš? Pa je izjemno pomembna. Bogati tvoje

življenje in otroka uči, kaj je res pomembno.

Pozdravljena.
 

http://www.alexpin.info/


O hvaležnosti je napisanih ogromno knjig, člankov, blogov. In prav, da
je tako. Hvaležnost je posebna sestavina sreče, ki so jo znanstveniki
ogromno raziskovali in hvaležnost je tista, ki nam pomaga pri bolj
pozitivnem pogledu na življenje.

S hvaležnostjo postajamo bolj zadovoljni v življenju, postajamo
zadovoljni v odnosih. Konec koncev s hvaležnostjo odpiramo srce, v
svojem notranjem svetu pa gradimo obilje, na kar vpliva tudi
pridobivanje boljšega zaslužka.

Hvaležnost je tudi sestavina dobrega zdravja in notranjega miru in
kadar zmoremo v življenju biti hvaležni za vse male stvari, ki jih
imamo, si dejansko nadenemo očala obilja, ne glede na to, kje smo. 

Zavedanje, da tudi če imamo v žepu le en evro, smo mogoče "na
čakanju", imamo računalnik, lahko nekje bivamo; samo to zavedanje
nam že lahko pove, da smo bogatejši kot ne vem koliko ljudi na tem
svetu, ki nima niti tega. 

Velikokrat naš um pri tem govori, da to ni dovolj. Absolutno - vredni
smo več! Ampak po osebni poti razvoja, skozi katerega gremo, so
določeni koraki, določene poti ter določene prepoznave in mimo tega
ne moremo. 

Hvaležnost v življenju, hvaležnost sebi, bivati s hvaležnostjo, to so v
bistvu osnovni temelji za uspešnejše partnerstvo, starševski odnos in
na koncu tudi poslovni odnos.

O hvaležnosti
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Rutina mi je bila od nekdaj pomembna. Vedela sem, da ji bomo v
moji družini posvečali veliko pozornosti, čeprav tega od začetka
nisem znala delati z mehkobo.

Vzpostavitev rutine ti da priložnost spoznati sebe in otroke.
Pomembno je, da odkriješ rutino, ki sede tebi, otrokom in celi družini. 
Otroci so različni. Eni se umirijo pred televizijo, drugi postanejo tam
še bolj nemirni. Nekateri otroci radi poslušajo pravljice, drugi ne.
Medtem ko nekateri radi poslušajo glasbo, drugi tega ne marajo.

Večerna rutina pred spanjem je res pomembna. V otroka sidra mir,
občutek varnosti in dóma.

V to rutino vključimo vse: večerjo, kopanje, brisanje z brisačo, nego
kože, previjanje, oblačenje pižamice in umivanje zobkov, poslušanje
pesmic ali branje zgodbic.

Kaj se bo zgodilo naslednji dan, je ena lepih dejavnosti, ki jo lahko
vpeljete v svojo večerno rutino. Otrok lahko sam pripravi torbo in
oblačila, ki jih bo oblekel naslednje jutro.

Vsak dan rutine je drugačen. Včasih reči lepo tečejo, včasih pa je
vsega preveč, tako nam kot tudi otrokom. A na nas je, da smo mirni
in potrpežljivi.

Večerna rutina
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https://www.wowbaby.si/kategorija-izdelka/nega/brisace-in-kopalni-plasci/
https://www.wowbaby.si/kategorija-izdelka/oblacila/baby-perilo/pajac-dolg-rokav/


V nadaljevanju najdete 2 posnetka. Prvi je namenjen učenju otrok o
tem, kaj vse je hvaležnost in usmerjanje njihove pozornosti, na kaj vse
so lahko pozorni.

POSNETEK: RAZLAGA O HVALEŽNOSTI ZA OTROKE

Tega posnetka otroku ni treba poslušati vsak dan ali vsakič, ko mu
daste zvečer poslušat pravljično meditacijo. Posnetek lahko poslušajo
kadarkoli.

Primer za 14 dni
Pravljično meditacijo poslušate 14 dni zapored, po tem se o
pikapolonicah hvaležnosti lahko pogovarjate. Prvi posnetek naj otrok
posluša  dan 1, dan 7 in dan 10. Lahko čez dan, lahko zvečer. V tem
času lahko dodate v družinsko življenje kakšno od predlaganih iger v
nadaljevanju knjige.

POSNETEK: PIKAPOLONICE HVALEŽNOSTI

Ta meditacija pa je namenjena specifično večernemu poslušanju v
postelji pred spanjem, da otroci vzpostavljajo večerno rutino
hvaležnosti. Ko otroci večkrat slišijo pravljično meditacijo, lahko
večerno rutino hvaležnosti nadaljujete preko pogovora:
Koliko pik ima danes tvoja pikapolonica?
Za kaj vse si hvaležen?
Potem lahko otroku berete različne pravljice. Nekaj predlogov sem
navedla tudi v tej knjigi.

Kako poslušati
posnetke
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PRENESI IN POSLUŠAJ

Razlaga o hvaležnosti
za otroke

Copyright 2022 www.alexpin.info

PRENESI PRENESI
Prenesi in poslušaj 

RAZLAGA
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Dolžina: 10 min

1

https://drive.google.com/file/d/1l6NkfQpDTt4fhgcMR7M7VwkgGxj11H0-/view?usp=sharing


PRENESI IN POSLUŠAJ

Pravljična meditacija
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PRENESI PRENESIPrenesi in poslušaj 
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MLAJŠI  IN STAREJŠI
OTROCI

2

Dolžina: 15:10 min

https://drive.google.com/file/d/1ZO2Aj8hnsuG9mdjA9FQMazI3cw-Z8v65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZO2Aj8hnsuG9mdjA9FQMazI3cw-Z8v65/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZO2Aj8hnsuG9mdjA9FQMazI3cw-Z8v65/view?usp=sharing


1. Naredite KOZAREC HVALEŽNOSTI

2. DNEVNIK HVALEŽNOSTI - za vsak dan napiši, za KOGA ali KAJ si
hvaležen, za kateri prostor si hvaležen, KAJ ti je bilo ta dan najbolj všeč,
katera BARVA se ti je najbolj vtisnila v spomin, katera GLASBA ti je danes
najbolj všeč ... Karkoli.

3. POBARVANKA hvaležnosti (lahko je običajna pobarvanka, otrok pa naj
pobarva v njej to, za kar je najbolj hvaležen).

4. Naredite KARTICE HVALEŽNOSTI skupaj z otroki (na vsako kartico naj
vsak nariše / napiše / nalepi stvari, ljudi, kraje, hrano, oblačila, za katere je
hvaležen).

5. Igra "SIMON PRAVI hvaležen sem za ... ker ...".

6. Naredite DREVO HVALEŽNOSTI in ga obesite na vidno mesto.

7. Igra s PISANIMI BOMBONČKI / PALIČICAMI - vsaka barva ima svojo
nalogo. Tista, ki jo povlečeš, to nalogo dobiš. Recimo rdeča - imenuj
osebo, za katero si hvaležen, oranžna - opiši izkušnjo, za katero si
hvaležen, rumena - povej, za katero svojo sposobnosti si hvaležen, zelena
- podeli spomin, za katerega si hvaležen, vijolična - povej o kraju, za
katerega si hvaležen, modra - imenuj hrano, za katero si hvaležen, temno
modra - povej karkoli po svoji izbiri, za kar si hvaležen.

8. ABECEDA HVALEŽNOSTI - na vsako črko napiši stvar ali osebo, za
katero si hvaležen. (Lahko vsak dan eno črko ali en dan vse, po želji.)

9. HVALEŽNOST na ČRKE TVOJEGA IMENA.

20 idej in iger o
hvaležnosti za tvojo
družino in otroke
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10. NA KONCU DNEVA napiši ali nariši en dogodek, za katerega si najbolj
hvaležen ta dan.

11. HVALEŽEN ZASE - zapiši vse, za kar si pri sebi hvaležen, kaj pri sebi
ceniš, kaj je tvoja supermoč, kaj ti je vizualno všeč, katera dobra dela si že
naredil.

12. IZZIV 7 DNI HVALEŽNOSTI - za vsak dan ena naloga hvaležnosti
(recimo: 1-reci hvala, 2-pokliči prijatelja, 3-povej nekomu, da ga imaš rad,
4-pošlji zahvalnico, 5-zahvali se sebi, 6-podari stvari, ki jih ne potrebuješ,
7-podari kompliment nekomu, ki ga ne poznaš).

13. Vsak večer PRED SPANJEM povej 3 stvari, za katere si hvaležen.

14. ODSEVI HVALEŽNOSTI - na list zapiši (vsak dan):
- Vesel sem, da lahko. ...
- Pri meni mi je najbolj všeč ...
- Zelo cenim ...
- Hvaležen sem za TE odnose:
- Danes sem videl TE čudovite stvari:
- Cenim naslednje izkušnje / lekcije___. Iz njih sem se naučil ___.
- Najboljša izkušnja v mojem življenju ...
- Najboljši del dneva ...

15. NARIŠI / NAPIŠI (lahko tudi nalepiš):
- nekaj, kar te osrečuje;
- nekaj, brez česar ne moreš živeti;
- nekoga, ki ti pomaga;
- nekaj, kar te spravlja v smeh;
- nekaj, kar rad počneš;
- nekaj, za kar si hvaležen;
- nekoga, ki ga imaš rad;
- nekoga, ki je zabaven;
- nekaj, ob čemer se počutiš dobro;
- nekaj, kar ti nariše nasmeh na obraz.
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16. IMAM HVALEŽNO SRCE
Hvaležen sem za ljudi ... kraje ... stvari ... (Pri vsakem napišeš recimo 3).

17. ALBUM HVALEŽNOSTI
Na vrh napišeš ZELO SEM HVALEŽEN ZA (spodaj nalepiš sliko, zraven
napišeš datum in svoje ime, če bo isti album sestavljalo več članov.
Zraven zapišeš tudi za KOGA, za KAJ in ZAKAJ si najbolj hvaležen.

18. PAPIRNATA VERIGA HVALEŽNOSTI - na vsak člen napišete, za
koga/kaj ste hvaležni. Čim več, da bo veriga čim bolj dolga.

19. VENČEK HVALEŽNOSTI - iz barvnega papirja izrežete različne oblike
drevesnih listov in nanje zapišete, za kaj ali za koga ste hvaležni in jih
zlepite v venček. Obesite ga na vidno mesto (na vrata).

20. KAMENČKI HVALEŽNOSTI - naberite kamenčke in jih poljubno
pobarvajte, okrasite ter nanje zapišite hvaležnost.
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1. José Louis Peixoto: Mama, ki je deževala 

2. Patricija Peršolja: Samo še pet minut 

3. Bo R. Holmberg: Dan z očkom 

4. Susana Aliano Casales: Skrivnost rdečega dežnika 

5. Patrice Karst: Nevidna nit (Grafenauer) 

6. Przemyslaw Wechterowitz: Objemi me, prosim 

7. Tamara Krajnčan: Meževa dežela 

8. Anja Kralj Okorn: Kačalinka Čalapinka 

9. Cabrera Aleix: VILE PRIPOVEDUJEJO O HVALEŽNOSTI

10. Slovenska ljudska pravljica: HVALEŽNI MEDVED

11. Bella Weaver: OTTIE SE SKOTI ali MALA BLANI IN POGUMNA MURVA 
 ali SIJA, ZVEZDICA, KI SI JE ŽELELA ŽIVETI NA ZEMLJI

12. Animarium: JAZ SEM. DEŽELA SANJ IN DOMIŠLJIJE

13. Andreja Gregorčič: DARILO

14. Aleksandra Pinterič: HANINA BOŽIČNA ŽELJA

Seznam slikanic, ki
govorijo o hvaležnosti
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Predlog slikanic je podala 
Alenka Štrukelj, story in transformacijski coach, podjetnica, knjižna blogerka, mama
Literanra lekarna, www.literarnalekarna.com

http://www.literarnalekarna.com/
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Prihaja!!Prihaja!!

Nova knjiga, ki te bo popeljala v tvoje globine; z njo boš
osebno rasla, reševala naloge in spoznavala, kaj vse
ljubezen je ter odkrivala moč zadovoljstva v sebi. 


