
 

 

O pravidlech – Informace pro rodiče 

Všechny činnosti je nutné přizpůsobit individuálním a momentálním možnostem dítěte. 

1. Popiš vaše třídní pravidla  

V rámci této aktivity si s dětmi můžete zopakovat, kde všude se s pravidly setkáme a proč je 

nutné je dodržovat. Například pravidla při komunikaci, hře, při sportu, v dopravním provozu atd.  

• Popis pravidel: dítě si procvičuje správnou výslovnost, ovládat dech, tempo řeči. Dítě 

vyjadřuje skutečnost i své myšlenky.  

• Pravidla společného soužití: dítě dodržuje společně dohodnutá a pochopená pravidla 

vzájemného soužití v mateřské škole, doma i na veřejnosti.   

• Pravidla při hře: dítě chápe podstatu hry a její pravidla, dodržuje pravidla hry a jiných 

činností, hraje spravedlivě, nepodvádí, umí i prohrávat. 

• Pravidla v komunikaci: dítě dodržuje pravidla konverzace a společenského kontaktu – 

řečovou kázeň (např. dokáže naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, 

sleduje řečníka i obsah, dokáže zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět 

na otázku). 

• Pravidla v dopravním provozu: dítě zná a dodržuje základní pravidla chování na 

chodníku a na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci). 

• Role dítěte: dítě se orientuje v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, 

třída, mateřská škola atd.) a umí jim přizpůsobit své chování.  

• Piktogramy: dítě pochopí význam piktogramu (konkrétně chování ve skupině, 

v hromadném dopravním prostředku), dítě zná význam základních dopravních značek a 

označení nebezpečí (např. elektřina, zákaz rozdělávání ohně, zákaz koupání, skákání do 

vody atd.). 

• Co by se stalo, kdybychom neměli (nedodržovali) pravidla?: dítě verbalizuje své 

myšlenkové pochody, přemýšlí nahlas. Uvědomuje si, co je nebezpečné. 

2. Zopakujte si (popř. vytvořte) svá domácí pravidla (viz aktivita č. 1) 

3. Zahraj si na dobrého pozorovatele a najdi venku něco ve tvaru srdce  

• Vyhledávání tvaru srdce: dítě vyvíjí volní úsilí a soustředění na činnost, procvičuje si 

zrakové vnímání, učí se myslet kreativně, rozvíjí si fantazii, rozlišuje a pojmenuje tvary. 

• Procházka po okolí: dítě se učí orientovat v prostředí kolem svého bydliště, upevňuje si 

orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpředu, vzadu apod.), uvědomuje si, co se v blízkosti 

domova, školky nachází (obchody, budovy, křižovatka, škola, pošta apod.). 

4. Vyrob srdíčko a daruj ho někomu, na kom ti opravdu záleží  

• Tvořivost: dítě využívá tradiční i netradiční materiály, dokáže je kombinovat, projevuje 

fantazii a tvořivost v pracovních činnostech. 

• Kreslení, stříhání, lepení, opisování slov: dítě si procvičuje jemnou motoriku, 

koordinaci oko-ruka. Udržuje své pracovní místo v čistotě, po práci své místo uklidí. 

Bezpečně zachází s nůžkami, drátkem apod. (Je nutné dítěti připomenout bezpečné 

zacházení s nůžkami.).  

• Obdarování: dítě zažívá hezký pocit z obdarování druhého, učí se pro druhého něco 

vykonat, vnímat potřeby druhých lidí, uvědomuje si vlastní hodnotu. 
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