Mateřská škola Sokolovská 182, 180 00 Praha 8 – Libeň

Pravidla chování
(prolínají se pravidla pro děti s pravidly pro
pedagogy)
Pravidla chování na chodbách
1. patro
Pro pohyb a hru využíváme i prostor chodby.
Na skluzavce: -

nahoru chodíme po zvířátkách nebo po žebříku
dolů sjíždíme po zadečku
se kloužeme pouze v bačkorkách
na skluzavce je maximálně 5 dětí, funguje „střídačka“.

Uklízíme si hračky.
2. patro
Míče si spolu koulíme a házíme, s míčem driblujeme, strefujeme se s ním do koše, na balančním míči
cvičíme. Kopanou hrajeme pouze na zahradě nebo v tělocvičně.
Míče uklízíme do sítí.
Na horolezecké stěně: - po sundání matrací mohou děti lézt po stěně i při nepřímém dozoru
dospělého
- dodržujeme rozestupy,další leze, až když je předcházející horolezec u stromu,
- při lezení jsou žíněnky ochranou
(jindy po dohodě mohou sloužit jiným činnostem),
- ze stěny slézáme, neskáčeme !
- po dobu lezení na stěně nikdo neběhá po žíněnkách.
Pro hru a pohyb využíváme pouze prostor ohraničený „čtverci“.
Obecně:
Chodíme pomalu, vpravo.
Zdravíme.

Pravidla chování v umývárně
-

Udržujeme čistotu a sucho.

-

Splachujeme záchody.

-

Chlapci zvedají prkénko.

-

Toaletní papír odebíráme pouze podle potřeby.

-

Myjeme si ruce mýdlem.

-

Utíráme se do svého ručníku.

-

Dohlížíme na čištění zubů (ve 2. patře postupně: dle času oběda).

-

Pastu máme společnou.

-

Pastu používáme jen na čištění zubů.

Pravidla chování v šatně
-

Dodržujeme umístění oblečení.

-

Oblečené děti čekají na lavici.

-

Vzájemně si pomáháme.

Pravidla chování ve školní jídelně
-

Dodržujeme čas.

-

Domlouváme se na pozdějších příchodech (plavání, výlety, divadlo…)

-

Tichý, klidný vstup do jídelny.

-

Jsme samostatní. Samy si naléváme polévku, pití. Utíráme po sobě rozlité pití i polévku.

-

Polévku, kterou si naliji, sním.

-

Umíme kuchařku požádat o jídlo, potom i děkujeme. Říkám si o přiměřenou porci.

-

Jídlo a příbor nosíme zvlášť.

-

Při jídle mluvíme o příjemných věcech.

-

Mluvíme normálně (nekřičíme).

-

Respektujeme co druhým chutná.

-

Chodíme pomalu, vyhýbáme se, v klidu sedíme u stolečků.

-

Všechno nádobí po sobě odnášíme do okénka.

-

Používáme ubrousky (jsou připraveny na stolku).

-

Odcházíme z jídelny společně ve dvou skupinách (ostatní spolu s odpovědným dítětem, jinou
třídou).

-

Rodiče čekají před jídelnou. Výjimkou je nezbytná přítomnost rodiče u dítěte v jídelně v době jeho
adaptace na MŠ.

Pedagogové:
-

Po celou dobu oběda vedou děti k osvojování návyků kulturního stolování a pravidel
společenského chování.

-

Učí děti správnému držení příboru.

Pravidla pobytu na školní zahradě
-

Děti si mohou hrát po celé zahradě.

-

Učitelky zůstávají na svých stanovištích, tj.: u horního pískoviště: modrá a žlutá třída, u dolního
pískoviště: červená, bílá a zelená třída. Rozdělení dodržujeme i odpoledne. (Před tím, než
ukončíme svoji službu, uklidíme společně s dětmi místo svého působení).

-

U popelnic je místo na třídění odpadu, ne na hru.

-

Při příchodu na zahradu vynášíme hračky společně s dětmi, ne děti samy bez našeho dozoru.
Zabouchneme dveře do hračkárny.

-

Samostatně chodí děti do hračkárny pouze po dohodě s pedagogem.

-

S hračkami zacházíme šetrně, aby se brzy nepoztrácely a nerozbily.

-

Koloběžky dáváme do stojanu.

-

Děti jezdí na koloběžkách po dohodě s učitelkou /učitelem podle současných podmínek (počty
dětí na zahradě, volný prostor).

-

Jezdí pouze ke kanálu.

-

Obohacujeme a rozšiřujeme nabídku činností dětí na zahradě.

-

S pískem si hrajeme na pískovišti. Nepoužíváme lopatky na hru s hlínou a špinavým pískem mimo
pískoviště.

-

Zametáme okolo pískovišť, na rozházeném písku dětem podkluzují boty.

-

Na WC chodí děti do suterénu. Používají dětský záchod.

-

Při odchodu ze zahrady sbíráme všechny hračky.

-

Před uložením do koše vysypeme ze kbelíčku a formiček písek.

-

Oblázky zůstávají u stříkadel. Pokud si s nimi děti hrají, dávají je při uklízení hraček zpět.

-

Dbáme na úklid hraček v hračkárně, dohlížíme na úklid hraček do hračkárny. Pedagogové uklízejí
hračky s dětmi.

-

Za dveřmi do MŠ zůstává po odchodu ze zahrady: kbelík, lopatka se smetáčkem, jedno kvalitní
koště.

-

Při odchodu ze zahrady si vysypáváme písek z bot.

-

Při odchodu ze zahrady si čistíme boty.

-

Při odchodu ze zahrady zavíráme hlavní uzávěr vody. Zamykáme hračkárnu, dveře na zahradu.
Klíče pověsíme na jejich místo ve sborovně.

-

Rozbité hračky, které se nedají opravit rovnou vyhazujeme do popelnice (třídíme plasty).

V létě:
-

Hra s vodou je v parnu nezbytná. Na hru si děti nabírají vodu ze kbelíku, nenapouští si ji samy u
dřezu.

-

Doporučujeme dětem, aby si přinesly plavky, aby se mohly po osprchování převléknout
do suchých kalhotek. (Mohou se sprchovat i nahé).

-

Pokud si děti hrají na pískovišti s vodou, měly by si vyzout boty, protože pak se jim písek nelepí
na ponožky a do bot.

-

Na mytí nohou před obutím dáváme na trávník vaničku s vodou nebo kbelík..

-

Pokud je horko, nosí děti na hlavě pokrývku (upozorňujeme na to rodiče).

-

V případě, že je na pískovišti slunce, posíláme děti na to zastíněné.

V Praze dne 22.9.2009

