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Zakaj je dobro vključevati otroke v hišna opravila? 

Preko vključenosti otrok v hišna opravila se otroci: 

• priučijo delovnih navad; 

• krepijo sposobnosti, spretnosti; 

• učijo odgovornosti; 

• naučijo dela samega; 

• učijo in krepijo samostojnost in neodvisnost; 

• razvijajo inovativnost, ….; 

Ob tem: 

• odraščajo tudi čustveno; 

• dobijo občutek, da v družini vsi sodelujejo in skupaj rastejo;  

• se naučijo videti, kaj vse je za narediti; 

• krepijo dobro vero, da zmorejo in s tem samozavest in večji občutek lastne vrednosti; 

• se učijo SO-DELOVANJA z družinskimi člani, da vidijo da lahko s tem drug drugemu pomagajo; 

• se učijo razdeljevanja nalog/opravil med družinskimi člani; 

• se učijo, da se v družini delo porazdeli, kar daje občutek vključenosti; 

• se učijo biti odgovorne, enakopravne osebe, ki se ne “šlepajo” na drugih; 

• se pripravijo za življenje; 

• se zabavajo (igrajo), če to naredimo na zabaven način; 

• se učijo, da se nič ne naredi samo; 

• se naučijo reda; 

• se navadijo, da ne čakajo, da jim mi vse naredimo; 

• se učijo discipline; 

• se učijo doslednosti;  

• dobijo občutek pripadnosti; 

• cenijo naše in drugo delo; 

• spoštujejo narejeno, zato bolj cenijo lep dom; 

Ni dolžnost otroka samo šola in popoldanske dejavnosti. Ena izmed popoldanskih dejavnosti mora biti 

sodelovanje pri skrbi za dom. In sodelovanje je dobro, da je dosledno, konsistentno oz. stalno prisotno.  (ne 

samo tu in tam, enkrat mečno). 



Letom primerna hišna opravila za otroke med 2- 5 letom starosti 

Otroke je treba vključevati v hišna opravila že od majhnega. Lep zgled smo mu starši, ki sodelujemo pri skrbi za 

dom in drug drugega. Prej kot se zavemo tega, da je otroke dobro vključevati v hišna opravila,  manj upora 

imamo. Je pa res tudi to, da ko so otroci mali, raje pomagajo kot kasneje. Vsaj nekateri. 

Vemo, da malčki ne zmorejo še sami delati. Zato moramo z njimi sodelovati, skupaj pospravljati in ob tem skrbeti, 

da je za otroka varno. Npr. da ne nosi steklenih kozarcev, ker mu lahko padejo iz rok in se razbijejo, da iz 

pomivalnega stroja ne jemlje nožev, ker se lahko poreže, zadene v oko ali kam drugam. 

Mine kar nekaj let, preden znajo otroci dovolj dobro narediti sami. Ko so mali, pa je pogosto zanje to igra, 

sobivanje s staršema,  ki ju obožujejo. 

 

 

http://vrtecdt.splet.arnes.si/files/2020/04/hišna_opravila_1.pdf


Letom primerna hišna opravila za otroke med 6 in 9 letom starosti 

Otroci naredijo še vedno staršem dodatno delo, starši morate otroke preganjati, naredi to, naredi ono, ker se 

pogosto izgubijo v igri. Otroci naj pomagajo nekaj skupaj s starši, nekaj naj naredijo sami. Starši sami 

presodite, kaj je za otroka varno in pri katerih opravilih potrebuje še vedno vaš nadzor in pomoč. 

 

Letom primerna hišna opravila za otroke od 10 do 14 let in več 

Pa še zadnja porcija hišnih opravil za večje otroke. Verjetno bi dodali še kaj, ker ima vsak dom lahko kakšno 

posebnost. Lahko dopišete spodaj ali pa si ustvarite svoj domači seznam. Želim vam obilo odgovornosti in 

norčavosti v odnosu z vašimi otroki. 



 

Kako je pri vas, kako priganjate, motivirate otroke, da začnejo delati, delajo in da dokončajo? 

 


