
 

                 PRAZNIČNI ČAS IN OBDAROVANJE OTROK 

 

Dragi starši, veseli december je tu. Po mnenju mnogih pravljični mesec, za 

mnoge pa tudi mesec stresa, povezanega s tem, kako praznovati in kaj 

podariti. 

To je mesec, ko naše otroke in nas obiščejo dobri možje: nekatere 

Miklavž, druge Božiček, tretje Dedek Mraz, nekatere pa kar vsi trije možje 

skupaj! Znano je, da je Sv. Miklavž svetnik, Dedek Mraz izhaja še iz časa 

socializma, medtem ko je Božiček izum trgovcev in medijev,torej nima 

nikakršnega zgodovinskega ali drugega pomena. 

  

Že sam razmislek o tem, kaj kupiti je lahko naporen, saj nas mediji in 

trgovci neusmiljeno zasipavajo z različnimi katalogi, na katerih so 

predstavljeni »otroški zakladi«. Še hujšo stisko pa doživljajo tisti starši, ki 

zaradi težke finančne situacije svojim otrokom vseh teh »zakladov« ne 

morejo kupiti. Pogosto se čutijo nemočne in obupane. 

 

Kam je torej izginil čar prazničnih dni? Katere vrednote so v teh 

prazničnih  dneh danes postale pomembne in katere bi morale zares biti 

pomembne? 

 

Vsaka družina ima drugačne navade pri praznovanju in obdarovanju. 

Nekatere družine naredijo iz tega velik dogodek, drugi pa temu ponudijo 

le malo časa in pozornosti. Nekatere družine se bogato obdarujejo, drugi 

se v naprej dogovorijo, kaj si bodo podarili ali v naprej določijo znesek, 

ki ga bodo namenili za darila, spet nekateri se odločijo za kakšno 

potovanje ali pa se sploh ne obdarijo. Vendar pa naj bi imeli prazniki 

globlji pomen: na ta način se lahko družinski člani še bolj povežejo, 

razvijejo medsebojno pripadnost, doživljajo prijetne občutke ob 

druženju. To, kako bomo praznovali in kako se bomo obdarovali, je torej 

predvsem stvar družinske tradicije in pa odraz naših vrednot oz. tega, kaj 

nam je res pomembno. Težko se je  

 povsem izolirati od družbe in okolice, ki je vse bolj potrošniško 

naravnana, vendar je prav, da pri tem »ne izgubimo sebe«. Imejmo v 

mislih, kaj želimo dati svojim otrokom za popotnico v življenju. 

 

 Smiselno je, da se odrasli v naprej pogovorimo o tem, kako bomo 

praznovali in kako se bomo obdarovali. Če se npr. odločimo, da bo pri 

nas nosil darila samo Dedek Mraz, o tem obvestimo tudi dedke, babice, 

tete, strice, prijatelje, saj bomo s tem preprečili zmedo v otroških glavah. 

Primerno darilo je tudi knjiga, ki jo bomo skupaj prebrali, se o njej 

pogovarjali. Posegajmo po vsebinah, ki govorijo o življenju v družini, o  



 

odnosih, pripadnosti družini, prijateljstvu… torej knjige, ki bodo 

nagovarjale otroke in starše o čustvih, vrednotah. 

   

Bolj smiselno kot preživljanje prostega časa v velikih trgovinah je, da 

skupaj s svojimi otroki pečemo praznične piškote, izdelujemo okraske, 

voščilnice, skupaj pripravimo naš dom za praznike. 

 

 Skupaj se igramo družabne igre, se pogovarjamo, smejemo, sedimo pri 

okrašenem dreveščku, poslušamo glasbo.  

 

Izkoristimo praznične dni preprosto zato, da smo DRUG Z DRUGIM, saj 

nas tempo življenja vedno nekam priganja in nam krade čas za tisto, kar 

je najpomembnejše- družino. 

 

Namenimo našim najdražjim naš čas in morda bodo prazniki znova dobili 

svoj čar in pravo sporočilo. 

 

 

 

 

Seznam knjig, ki vam jih predlagamo za darilo ali pa kar tako za prijetne 

dni: 

Avtor:  Naslov: 

Ursel Scheffler POLJUBČEK ZA SESTRICO 

Neil Griffiths KJE BO SPAL MALI KENGURU 

Nataša Konc Lorenzutti MI SMO SLIKE 

Julie Sykes NOČEM SE UMIVATI 

Julie Sykes NOČEM ŠE V POSTELJO 

David L. Rice ALI ŽIVALI TUDI ČUTIJO? 

Lila Prap MOJ OČKA 

Katja Reider NAJRAJE BI TE KAR POJEDEL 

 

 


