
 

Домакинска работа за развиване на уменията на децата 

Домакинските дейности са страхотен начин да насърчите самостоятелност, 
чувство за отговорност, и усещане че детето е пълноценен член на 
семейството. Домакинските дейности са и отлично средство за развиване на 
детските умения. 

Дейности за подобряване на силата и проприорецепцията 

Проприорецепцията е усещането, което получава мозъка от мускулите и 
ставите необходимо за координиране движенията. Проприорецепцията ни 
позволява да регулираме силата, която използваме. Всякакви дейности, 
които включват движение срещу съпротивление подобряват работата на 
проприорецептивната система. Такива движения са подходящи и за 
подобряване на силата при децата. Домакински дейности, които са свързани 
с вдигане, дърпане, бутане и движение срещу съпротивление са: 

 Изхвърляне на боклука 

 Миене на пода с моп (включва изтискване на мопа, търкане на пода) 

 Зареждане на пералнята с дрехи за пране 

 Работа в градината, плевене 

 Махане на чаршафи, калъфки на възглавници, които са за пране 

 Оправяне на леглото 

 Чистене с прахосмукачка 

Дейности, които насърчават билатералната координация – включват 
използването на лява и дясна ръка едновременно: 

 Метене на пода 

 Сгъване на прането 

 Миене на съдове 

 Готвене (особено разбъркване и наливане в съд) 

Дейности, които насърчават пресичането на срединната линия – 
пресичането на срединната линия е важна предпоставка за 
установяване на доминантната ръка и участието в дейности от 
самообслужването. Примерни домакински дейности са: 



 

 Избърсването на масата 

 Чистене на прозорци 

 Метене или чистене на пода с моп 

 Миене на колата 

Дейности, които насърчават фината моторика и силата на ръката: 

 Миене на всякакви предмети с гъба или изстискване на мокри дрехи, 
подсушаване на съдове с хартия или гъба 

 Сгъване на пране 

 Поливане на растенията със бутилка с пръскало (напр. бутилка от 
препарат за прозорци) 

 Простиране на прането и използване на щипка  

Дейности насърчаващи зрителни и когнитивни умения 

Децата разчитат на зрително моторната интеграция и зрително-
перцептивните умения, за да координират движенията си. Зрително-
моторната интеграция и зрителната перцепция са тясно свързани с 
когнитивни умения като памет, решаване на проблеми и способност да 
изпълняват няколко стъпки последователно. 

Подходящи дейности са тези, които включват сортиране, организиране и 
задачите с няколко стъпки. 

 Следване на рецепта 

 Приготвяне и опаковане на храната за училище 

 Сортиране, разпределяне на покупките 

 Изваждане на приборите от съдомиялната или прибиране на измитите 
прибори/съдове по местата им 

 Подреждане на масата за обяд/вечеря 

 Сортиране на пране или чорапи 

 Прибиране и сортиране на играчки или други предмети 

 Прибиране на дрехи 


