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psihologija | prijateljstvo | starševstvo | strah 

 

Predstavitev slikanice Nevidna nit, ki sta jo v času karantene pripravili knjižničarki Nina in 
Leonida: https://www.youtube.com/watch?v=tGOMWUU6cLw  
 
To je »terapevtska slikanica, ki otroke pomirja in tolaži. Pojasni jim, da so z nevidno nitjo ljubezni 
vedno povezani z vsemi, ki jih imajo radi«. Kaj vse pomeni otrokom in odraslim, zvemo iz 
Nagovora avtorica na kraju slikanice. 
 
»Slikanica Nevidna nit je čudovit prikaz abstraktnega pojma, ki mu rečemo Ljubezen, pojma, ki ga 
je otrokom v njihovem konkretnem mišljenju zelo težko razumeti. Otroci v slikanici spoznajo, 
kako se med posamezniki prepletajo vezi ljubezni, navezanosti in povezanosti.« 
Anja Kurent psihoterapija, svetovanje, izobraževanje 
https://www.anjakurent.com/domains/anjakurent.com/modules/Domino/Pictures/nevidna-
nit.jpg  
 
Ni ravno treba, da divja nevihta ali se zgubljamo kje v džungli (to sta dva primera iz besedila), pa 
nam bo slikanica vseeno segla v srce: otroka/e imamo v naročju, skupaj opazujemo ilustracije, 
beremo oz. pripovedujemo besedilo, se pogovarjamo ... in po malem »muckamo«. Slikanica je 
kot nalašč za družinsko branje, za otroke v predšolskem obdobju in za (mlade) starše. Poglablja 
medsebojne vezi in je korak v svet literature, ilustracije, branja ...  
 
Knjigo torej lahko uporabimo tudi na roditeljskem sestanku, na kakršnem koli srečanju otrok in 
staršev, ki jih med drugim želim opozoriti na pomen branja in knjige. 
 
Avtorica v Nagovoru omenja, da slikanico kupujejo tudi kot darilno knjigo. Jaz bi jo vsekakor  
darovala mladim staršem! Pa tudi sicer, ej, te »nevidne niti«: Menda je vse v univerzumu 
povezano z nevidnimi subtilnimi nitkami, ki omočajo, da so vsi, še tako drobni delci vsak trenutek 
v stiku z vsem, kar obstaja. Informacije in misli potujejo hitreje od svetlobe, pravzaprav so vsak 
trenutek na voljo kjer koli v vesolju, v tistem zunanjem in znotraj posameznih oblik.    
 
mag. Tilka Jamnik 
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