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Otroci in delovne navade  

 

Vzemimo otroku delo in oropali ga bomo za eno najbolj koristnih navad, kar 

obstaja človeštvo – delovno navado. 

 

 Otroci se ne rodijo s programom za pospravljanje.  

 Otroci se naučijo odnosa do dela in do svojih obveznosti v druţini. 

 Otroci nimajo vedno istih meril za urejenost kot jim imamo odrasli, to je odvisno od 

vsakega posameznika. 

 Otroci potrebujejo veliko vsakodnevnega ponavljanja, da jim pride določeno delo v 

navado. 

 Otroci le redko delajo sami od sebe, ker se jim bolj splača počakati, da bo to naredil 

nekdo drug. Kar se pogosto tudi zgodi … 

 Otrokom dajmo jasna navodila, namesto »pospravi«. 

 Skupaj napišimo seznam opravil, ki jih opravlja otrok glede na svojo starost in 

sposobnosti. Seznam naj se vsako leto poveča za vsaj dve opravili. 

 Ne podcenjujmo otroka, običajno zna več, kot od njega zahtevamo. 

 Otrokovo nerganje o »Pepelki« preslišimo in se ne pogajamo vsakič znova. 

 Uporabimo tehniko »najprej naredi to in to potem pa lahko to in to«. 

 Naučimo otroka, da sproti pospravlja in odstranjuje vse, česar ne potrebuje. 

Poskrbimo za prostor za shranjevanje, pregledne police, škatle …  

 Ne plačujmo otroku opravljanja druţinskih opravil – je član druţine in ne najeta 

delovna sila. 

 Delo opravljajmo čim večkrat skupaj in ga izkoristimo za prijetno druţenje. Določimo 

skupne dni ali ure za pospravljanje.  

 Poskrbimo za ravnovesje med delom in sprostitvijo. 

 Naj ne bosta otrokovi edini dolţnosti učenje in skrb za domače naloge. Če bo otrok 

imel razvite delovne navade, bo zanj to zelo koristno.  

 Otrok, ki je odgovoren do svojih dolţnosti (tako šolskih kot domačih) razbremeni 

starše in s tem kaţe svojo zrelost.  

 Otrok z delom pridobiva občutek lastne vrednosti, občutek smisla, veča se zaupanje 

med njim in starši, prevzema odgovornost in ima bolje organiziran prosti čas. 
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