I3-3 Naše pravidla pro soužití ve třídách

spis. znak 2.1

Mateřská škola, Vrchlabí, Komenského 1248

IČO 71005919

Naše (klučičí a holčičí) pravidla pro soužití ve třídách
(10 oblastí , jako prstíčků na rukou)

1) PŘÍCHOD
- Rozloučím se s rodiči , nahlas pozdravím přivítám se s paní učitelkou a dívám se
jim přitom do očí.
- Vyberu si nějakou hru, hračku a řeknu o tom paní učitelce nebo se s nimi
poradím.
2) HRA
- Vždycky řeknu paní učitelce jakou hračku - hru si půjčím a poprosím o ni, když
mne to přestane bavit, nebo když máme začít dělat něco jiného, hračku - hru
uklidím na své místo, pokud se s paní učitelkou nedomluvím jinak..
- V bazénu s míčky u nejmladších dětí nás může být nejvíce najednou 3 děti.
- Když něco chci, používám kouzelná slůvka „prosím“, „děkuji".
- Do dílničky mohu pod dohledem paní učitelky, asistenktky, dveře nechávám vždy
otevřené. Platí tam spousta dalších pravidel a máme je napsané a nakreslené
v Řádu dílničky.
- Na žebřiny ve třídě Sluníček můžeme tpostupně, vždy jen 1. A musíme mít
bezpečné bačkory, ne „gumové pantofle“.
3) KAMARÁDI
- Neperu se, neubližuji kamarádům, neříkám ošklivá slovíčka.
- Když mohu, dávám holčičkám přednost, zatím nevím proč, ale určitě se to někdy
dovím
- Dovedu se omluvit, podám kamarádovi/kamarádce ruku.
- P. učitelky sice musím poslouchat, ale ve školce jsou to mí největší kamarádi,
když mám z něčeho strach, nebo mne něco trápí, vždycky jim to řeknu.
4) CVIČENÍ V LOŽNICI
- Používám náčiní jen s dovolením p.učitelky a za její přítomnosti.
- Bačkory mi musí držet pevně na nohou, nebo si je před cvičením na pokyn
paní učitelky zuji.
5) JÍDLO
- Snažím se jíst všechno jídlo, paní kuchařka ví moc dobře, co nám má vařit,
abychom správně rostli, byli chytří a zdraví.
- Dojídám, nebudu přeci nechávat zbytky.
- Zbytečně nemluvím, držím správně lžíci a příbor.
- Když něco rozliji nebo něco ušpiním, řeknu to p. učitelce a třeba pak pomohu i
s úklidem, dáme společně vše do pořádku.
- Dovedu si sám dojít pro jídlo a po sobě odnést špinavé nádobí.
- Jídlo a pití patří ke stolečku, nikdy s ním nechodím z jídelny.
- Po obědě si jdu do umývárny čistit zoubky, pastu na zubní kartáček si dám tak
velkou jako hrášek. Pramínek vody z vodovodu pouštím tak silný, jako prstíček.
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6) SPANÍ
- Před převlékáním do pyžamka si na oblečení přinesu před ložnici na koberec
židličku, svlečené oblečení si na ni hezky srovnám.
- Neběhám ostatním přes postýlky/matrace, najdu si postýlku/matraci svoji a
připravím si svůj „pelíšeků a čekám na pohádku.
7) HRAČKY A VĚCI Z DOMOVA
- Do školky nenosím žvýkačku, bonbónky jenom když mám svátek nebo narozeniny.
- Všechno co si chci vzít z domova do školky nejdřív ukážu mamince – tatínkovi.
- Nesmí to být drobné věci, mohli bychom to spolknout, nebo ostré věci – můžeme
se zranit.
- A vždycky ve školce to ukážu nejdříve paní učitelce.
8) POBYT NA ZAHRADĚ
- Také vždycky jako ve školce, si řeknu p.učitelce jaké zahradní náčiní nebo
nářadí si beru.
- Na velký kolotoč mohu jen, když nás hlídá p. učitelka.
- Koupat a sprchovat se mohu také jen pod dohledem p. učitelky.
- Kovové hrabičky si mohou půjčovat jen starší děti.
9) ODCHOD
- Odejít mohu jen tehdy, když si pro mne někdo z rodiny přijde, pak podám
p.učitelce ruku, dívám se jí při tom do očí a rozloučím se.
- Nikdy neodcházím z herny, aby o tom p. učitelka nevěděla (ani do šatny), vždy se
jí zeptám.
10) NAKONEC
- Jsem malý budoucí předškoláček a ne opička, nelezu po krytech topení,
nestoupám na židličky nebo stoly, nestoupám na lehátka v ložnici.
- Na záchod si nemusím p. učitelku dovolovat, jenom jim to musím říci, aby věděla
kde jsem.
- Nerozbíjím hračky a uklízím po sobě, to aby si měli večer školkovští skřítkové
s čím hrát a nekobrtali o neuklizené hračky.
- Když na nás začne p. učitelka mluvit, vždycky si přestanu povídat a hrát a dávám
veliký pozor co říká, co kdyby mi něco důležitého uteklo.
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