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KDAJ SO OTROSTE IGRAdE VARNE

Malikove igrace imajo veliko vlogo pri razvoju
otrokovih govornih, komunikacijskih, gibalnih in tuii
intelektualnih spretnostih. privlaine igraie lahko
staria hitro premamijo, vendar bodite pozorni, da
so tudi kakovostno izdelane, moine in trdne.

OZNAKE IlA IGRAdAH
lzbor in nakup igrai, ki bodo razveseljevale otroka
naj bo premiSljen - igrade naj v prvi vrsti imajo
oznako C€ (oznaka pove, alije igrada nairtovana in
proizvedena v skladu s predpisi EU glede varnosti)
in ie je va5 malcek mlaj5i od 3 let ie oznako, da
igrada ni primerna za otroke mlajSe od 3 let. Na
igraiah pogosto zasledimo tudi znak standarda EN
71, ki vam sporoda, da je igrada testirana in ustreza
evropskim standardom za varnost igrac. Hkrati naj
izbrana igrada ustreza otrokovemu razvojnemu
obdobju oz. spretnostim ter interesom.

4 VARNOSTF,IA PRAVILA {4:,V<i
NACIONAI.hI HGA' N STITUTA
ZA JAVNO ZDRAVJE
1. Velikost: Otrokom mlajSim od 3 let lahko

nevarnost predstavljajo igrade, ki imajo premer
manjii od 3 cm - drobne kocke, Zogice, figurice
ljudi in Tivali, igrade z majhnimi baterijami, plilaste
igrade s plastiinimi oimi. pozornost namenite
tudi igradam, ki so sestavljene iz ved delov, da so
le ti dobro pritrjeni ali dovolj veliki, ko se igrada
razstavi. Poleg osnovne velikosti, bodite pozorni,
ali je igrata dovolj velika, tudi ko jo otrok stisne
(npr. igrada za grizenje). Za otroke mlajie od 6
let tudi niso priporodljive igra-e , ,ujhniri in
modnimi magneti, saj jih Iahko pogoltnejo. V takih
primerih lahko pride do teZkih po5kodb notranjih
organov.

2.Yidez: igraca naj nima ostrih koniiastih delov,
robov ali deldkov, ki itrlijo iz igrade (npr. trske).
V kolikor imajo konidaste dele, naj bodo le ti
za5diteni z varovali. V igradah naj ne bo odprtin,
ki so velike med 0,5- !,2 cm, saj bi se vanje
lahko zataknili ali ujeli malckovi prsti. pri nakupu

se izognite igra-am z gibljivimi deli (npr. vzmeti,
pogonski mehanizmi). Otrok bi se namred med
igro lahko u5dipnil, urezal ali bi se vanj zapletli
njegovi lasje.

3.Vrvice: na igracah za otroke mlajSe od 3 let,
vrvice dalj5e od 22 cm niso primerne (npr. trakci,
strune), saj se lahko otrok z njimi zadavi. preden
igrato ponudimo otroku, je pomembno, da iz
igrad odstranimo vse vrvice. Najbolj5e pa je, da
tak5nih igrat ne kupujemo. lgrade nad posteljico
pa naj imajo kratke vrvice ali zanke.

4. Vrste materiala igrade: na prvem mestu naj
bo zdravju ne5kodljiv in negorljiv material, saj
otroci pogosto dajejo igra-e v usta. Tudi barvice
vo5denke in pisala romajo v usta, zato lrOirr;t-"
pisala iz zdravju neikodljivimi barvami in taka, ti
se ne lu5-ijo. Pliiaste igrade naj bodo izdelane iz
negorljivih tkanin, polnilo naj ne vsebuje drobnih
delcev, ker lahko postanejo vzrok za zadu5itev.
Priporotljivo je, da so igra-e pralne.

PRIPORO.ILO ZA RAVNANJE Z
I6RA.AMI DOM/-1
Darila, ki jih majhen otrok prejme, odvijemo in
odstranimo vse papirje, vredke in okrasne irakove.
saj lahko pride do zaduiitve ali zadavitve. Skrbno
preberite opozorila in navodila za uporabo,
sestavljanje in varno ravnanje. 5e posebej bodimo
pozorni na igrade, sestavljene iz drobnih sestavnih
delov, ker se majhen otrok lahko z njimi zaduii. Z
igrado ravnajte kot je navedeno v navodilih. lgrace
redno pregledujte, da na njih niso nastali ostri
robovi, konice, trske ali da iz igrace ni pogledalo
polnilo ali da so kovinski deli zarjaveli ali pa da
se je igraca zaiela luStiti. Mehke in druge igrade
ne pui-ajte v bliZini npr. kamina ali 5tedilnika,
ker se lahko vnamejo in lahko povzrotijo poiai.
Otroka naudite, da igrade takoj po igri pospravi v
zabojnik za igrate ali na police, saj tako le_te ne
predstavljajo nevarnosti, da bi nanje stopili ali se
obnje spotaknili vi ali va5 otrok.


