
 

 

 
 

Vyjadriť poďakovanie či ocenenie iným, aj keď sú pozitívne a príjemné, môže byť niekedy riadnou 

výzvou. Dobrou správou však je, že sa to dá naučiť! Stačí si občas prejavovanie vďačnosti precvičiť – 

napríklad aj niektorým z nasledujúcich cvičení. Príjemnú zábavu! 

 

1. Zoznam vďačnosti 

Napíšte si na konci dňa, týždňa, či špeciálnej udalosti zoznam vecí, za ktoré ste vďační. Premýšľajte nad tým, čo dobré 

sa vám prihodilo a čo ste sa naučili (napríklad „spoločná večera s manželom a deťmi“, „čas na čítanie knihy“, „slnečné 

počasie“). Prejaviť vďačnosť môžete aj za nepríjemné či bolestné veci, o ktorých máte pocit, že vás posunuli ďalej a 

obohatili. Tento zoznam je iba pre vaše oči. 

Davis a kol., 2016 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26575348 

 

2. List vďačnosti 

Napíšte niekomu list, v ktorom vyjadríte, za čo ste mu vďační. Adresujte ho konkrétnej osobe a snažte sa v ňom byť 

čo najkonkrétnejší. List následne pošlite alebo odovzdajte osobne adresátovi. 

Davis a kol., 2016 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26575348 

 

3. Osobné vyznanie 

Vyjadrite poďakovanie niekomu, kto si to zaslúži, osobne. Nič nepoteší viac, ako úprimné vyznanie toho, čo na 

druhom oceňujete a za čo ste mu vďační. 

 

4. Denník vďačnosti 

Obetujte jeden zošit a pravidelne (napríklad denne) doň zapisujte, za čo ste vďační. Môže to byť čokoľvek, čo ste 

zažili, dostali, urobili alebo videli. Ani sa nenazdáte a váš denník bude plný krásnych spomienok. 

Davis a kol., 2016 - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26575348 
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1. Kruh vďačnosti 

Usaďte sa s rodinou do kruhu alebo k stolu. Do stredu si sadne jeden člen rodiny – môžete si osobu náhodne 

vylosovať alebo zvoliť niekoho, kto potrebuje trochu povzbudenia. Úlohou ostatných je vyjadriť vďačnosť členovi v 

strede tak, že sa budú striedať a vzájomne dopĺňať. Každý sa môže vyjadriť viackrát, ale nemusí sa vyjadriť vôbec – 

nútená vďačnosť nie je to, čo chceme dosiahnuť. Úlohou člena rodiny v strede je nereagovať, iba počúvať. 

Poďakovania by mali byť čo najkonkrétnejšie (napr. „ďakujem ti, že si za mňa včera vysypal smeti“ či „oceňujem, že 

si mal dnes celý deň úsmev na tvári, aj keď si sa necítil dobre“ namiesto „vždy si usmiaty“). 

Povedzte, ako činy druhého ovplyvnili vás (napr. „to, že si ma dnes zobral do kina, vo mne vyvolalo pocit, že ma máš 

rád, že so mnou chceš tráviť čas a veľmi sa mi páčilo sa s tebou porozprávať, keďže na to v poslednom období 

nemáme veľa času, ďakujem ti za to“). 

Hovorte v prítomnom čase alebo o minulých zážitkoch (napr. „teším sa, že sme sa boli prejsť“ namiesto „som rád, že 

toho pre mňa budeš toľko robiť“). 

Ďakujte za to, čo druhý urobil, nie za to, čo neurobil (napr. „teším sa, že si si včera udržal dobrú náladu“ namiesto 

„je super, že si včera nebol nervózny“). 

Čím dlhšie budete cvičenie trénovať, tým rýchlejšie a ľahšie vám to pôjde. Každý člen rodiny by mal mať šancu ocitnúť 

sa v strede. 

http://www.hostingtransformation.eu/methode/gratitude-circle/ 

 

2. Nádoba vďačnosti 

Nájdite prázdnu nádobu (môže to byť dóza či zaváraninová fľaša) a ozdobte ju podľa svojej fantázie. V rodine môžete 

mať spoločnú nádobu alebo si každý vytvorí vlastnú. Na konci každého dňa sa zamyslite nad tým, za čo ste v daný 

deň vďační a napíšte aspoň jednu vec na kúsok papiera, ktorý vhodíte do nádoby. Svoju zručnosť vyjadriť vďaku 

budete pravidelne trénovať a časom sa z nej stane príjemný zvyk. Ak budete mať deň pod psa, môžete nádobu otvoriť 

a vrátiť sa späť k pekným momentom z predošlého obdobia. Otvoriť nádobu a rekapitulovať môžete napríklad aj na 

konci roka. 

https://positivepsychology.com/gratitude-exercises/ 

 

3. Záhrada vďačnosti 

Na to, aby ste sa dostali do záhrady vďačnosti, nasledujte tieto kroky: 

1. Začiatok cesty: Postavte sa pred zvyšok rodiny a povedzte, že si všetci urobíte výlet do Záhrady vďačnosti, ale kým 

sa do nej dostanete, musíte sa dostať cez tri nebezpečné miesta.   

Trénujeme prejavovanie vďačnosti s deťmi 
 



2. Zamračené zátišie: Prvou zastávkou je Zamračené zátišie. Nechajte deti, aby napodobnili vašu zamračenú tvár, 

prekrížené ruky na hrudi a zhrbený postoj. V Zamračenom zátiší fúka silný vietor (napodobnite hádzanie vetrom 

sem a tam). Jediný spôsob, ako sa zo Zamračeného zátišia dostať, je cítiť sa opäť šťastne – vyzvite preto deti, aby 

zakričali veci, za ktoré sú vďačné. Keď pomenujú niekoľko vecí, uvoľnite mimiku tak, že vám odľahlo a usmejte sa. 

3. Plačlivý potok: Ale nie! Hneď za Zamračeným zátiším je Plačlivý potok! Opäť sa zhrbte, hojdajte rukami nízko nad 

zemou a robte veľké ťažké kroky (na mieste), akoby ste sa brodili potokom. Znova požiadajte deti, aby sa dostali z 

potoka von tým, že zakričia ďalšie veci, za ktoré sú vďačné, aby ste Plačlivý potok mohli opustiť. Scenár sa opakuje.  

4. Hnevlivá hora: Kúsok za Plačlivým potokom je Hnevlivá hora. Vyzvite deti, aby vás imitovali, ako si s veľkým úsilím 

razíte cestu nahor s nahnevaným výrazom tváre. Opäť požiadajte deti, aby vám pomohli dostať sa cez Hnevlivú 

horu tým, že zakričia ďalšie veci, za ktoré sú vďačné.  

5. Záhrada vďačnosti: Keď sa vám to spoločne podarilo, konečne dorazíte do Záhrady vďačnosti. Skvelá práca!  

All Done Monkey, 2012 - https://positivepsychology.com/gratitude-exercises/ 

 

4. Abeceda vďačnosti 

Pohodlne sa s dieťaťom posaďte a poproste ho, aby zavrelo oči. Povedzte mu, aby vymenovali zoznam vecí, za ktoré 

je vďačné – začnite písmenom A a pokračujte až na koniec abecedy k písmenu Z. Nebuďte prekvapení, keď bude 

cvičenie trochu uletené – pri niektorých písmenách tomu tak musí byť – užite si smiech a radosť spolu s dieťaťom.  

https://positivepsychology.com/gratitude-exercises/ 

 

5. Ďakujem pred spaním 

Cvičenie, ktoré môže byť súčasťou písania denníka či večernej modlitby alebo aj urobené samostatne. Povzbuďte 

svoje dieťa v premyslení si trojice svojich „ďakujem pred spaním“. Pomôžte mu zamyslieť sa nad šťastnými vecami, 

ktoré sa im cez deň udiali. Môžu ich pomenovať nahlas, napísať na papier, do denníka, nakresliť ich ako obrázok 

alebo na ne jednoducho myslieť. Do spánku tak vkĺzne s pocitom radosti a uvoľnenia. 

https://positivepsychology.com/gratitude-exercises/ 

 

 


