
ДЕЦА И КУЋНИ ПОСЛОВИ
- РАДНО ВАСПИТАЊЕ -



• Спремање, чишћење, усисавање, куповина, кување... 
Кућним пословима никад краја... 
И тако сваки дан док мама не падне с ногу од умора.

• Сређивање куће, међутим, није само мамин посао.

• Кућни послови су заједничка одговорност породице. 
Треба да их између себе деле сви укућани како би имали више времена за заједничко дружење и забавне активности.

• Јасно је да то утиче и на смањење стреса у породици, јача породичне везе и побољшава цело функционисање породице.

• Неке послове увелико можеш и ти да обављаш.
Тако ћеш, корак по корак, научити како се одржава једно домаћинство, а то ће ти бити од векике користи када порастеш,
када ти укућани оду негде за викенд и оставе ти празан стан.

КУЋНИ ПОСЛОВИ

• Осим тога, научићеш се одговорности, стећи ћеш самопоуздање, добар 
став према раду и вештине које ће ти требати за цео живот.

• Не заборави да најбоље учиш тако што нешто радиш!
* „ Дај човеку рибу и нахранио си га тог дана. Научи га да лови и

нахранио си га доживотно!“

• Када схватиш колико је твој допринос породичном животу значајан, 
осетићеш да си способан и одговоран чак и када радиш неки посао који не 
волиш, бићеш задовољан и поносан што си истрајао када завршиш.



• Поред тога, учествовањем у кућним пословима, развијаш и вештине 
одржавања односа са другима, као што су јасна комуникација, 
преговарање, сарадња и тимски дух.

• Наравно, договор око тога ко је задужен за који посао мора бити јасан.

• У складу са променама интересовања, можете повремено 
мењати и ротирати послове.

• Да те укућани не би сваки дан подсећали шта да урадиш, најбоље је да 
списак својих дужности напишеш на папиру и окачиш магнетом на фрижидер.

• То што доприносиш домаћинству, не значи нужно да ти је слобода ограничена нити слободно време одузето. Ти и даље 
остајеш дете, али и користан члан породице и друштва уопште.

• Кућне послове увек и лако можеш претворити у забаву у којој ће ти време брзо проћи. 
Можеш плесати док бришеш прашину, певати док усисаваш, такмичити се са неким од 
укућана у слагању гардеробе.

• Ако у веселом ритму почнеш са чишћењем, нећеш ни приметити колико си посла обавио.

• Оно што је јако важно јесте да при избору кућних послова мораш водити рачуна о томе 
да одговарају твом узрасту и способностима. 

• Ако је посао претежак, то ће те фрустрирати и деморалисати, а може бити чак и опасно. 
С друге стране, ако је посао прелак, биће ти досадно.

• Захтевније послове можеш обављати са одраслим укућанима  заједно док не будеш 
спреман да их радиш сам.



ТРИ ГРУПЕ ПОСЛОВА ТЈ. ЗАДАТАКА

1. ЛИЧНИ ЗАДАЦИ - они кроз које учиш да бринеш о себи:             

Обављање тоалете (прање руку, умивање, прање 
зуба, чешљање, обављање физиолошких потреба)

Свлачење, облачење, обување

Бирање одеће

Стављање гардеробе у корпу за прљав вешРаспремање кревета
Сређивање своје собе (склањање 
играчака, књига и слагање гардеробе) 

Спремање школске и спортске торбе

2. КУЋНИ ЗАДАЦИ - они кроз које учиш да си активан члан породице.

3. ЗАЈЕДНИЧКИ ЗАДАЦИ - активности које ће ти помоћи да научиш неку вештину док одраслим укућанима правиш друштво.



Које то још послове и ти можеш да обављаш?
Можеш на пример...Обрисати огледало

Усисати

Поставити, 
поспремити и 
обрисати сто

Обрисати 
прашину

Раширити веш

Залити 
цвеће

Опрати 
судове

Изнети 
ђубре

Нахранити 
љубимца

Очистити 
под 
метлом

Убацити и разврстати веш у машини

Обрисати под

Ићи у 
куповину

Помоћи у  припремању 
неког оброка или посластице



ДОМАЋИ ЗАДАТАК

1. Заокружи оне предмете које користиш док помажеш у сређивању куће.

3. Направи листу послова које треба обавити у току недеље и у договору са укућанима изабери шта би волео/волела да радиш.
Штиклирај сваки посао који обавиш.

2. Нацртај себе како обављаш неки кућни посао.


