
Integrovaný blog – Sněženka už vykukuje  

Tématický celek – Pravidla slušného chování  

Klíčové kompetence  

 Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, 

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. 

 Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se 

domlouvá a spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského styku, je schopné 

respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy. 

Vzdělávací cíle 

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých 

pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem  

 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění 

si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a osobní spokojenosti) 

 Osvojení si základních pravidel slušného vlídného chování k ostatním lidem 

(rodina, kamarádi, spolužáci, učitelé…atd) 

 Naučit se rozpoznat „špatné“ chování a nezavírat před ním oči  

Očekávané konkretizované výstupy 

 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva 

druhým a respektovat je.  

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na 

druhé. 
Pro   

Pro dobrou pohodu v naší třídě se učíme používat následující slovíčka  

Dobrý den - při ranním příchodu do školky 

Na shledanou – při odchodu ze školky 

Děkuji – když něco dostanu, někdo mi pomůže… 

Prosím – když chci o něco požádat   

Promiň – když někomu nerad a nechtěně ublížím 

S dovolením – když potřebuju projít, ale někdo stojí v cestě 



Jazyk a řeč 

 Povídáme si – co je to slušně se chovat, jaké chování se nám líbí, nebo 

nelíbí. Proč je důležité chovat se slušně, vlídně, nelhat, nepodvádět, umět 

pozdravit, poděkovat, poprosit, nebrat si cizí věci bez dovolení, umět se 

omluvit – uvedeme si na příkladech ze života 

 Zopakujeme si číselnou řadu 1-5, 1-10 

 Připomeneme si, jaké nyní máme roční období, zopakujeme si dny v týdnu, 

roční období, jak= je venku počasí – kalendář. 

Pohybové aktivity a cvičení 

 Pobyt venku, procházky do lesa, překonávání překážek, pozorování přírody 

 Doplnění velké jarní detektivky 

Pověz, co vidíš na obrázku – stejná věc se občas děje i ve školce na zahradě na 

pískovišti.  Při hře je třeba být ohleduplný k ostatním, dávat pozor a už vůbec 

ne, dělat to, co kluk na obrázku.  

 



 

 

 

 

 



 

 

Prohlédni si obrázky a řekni, jestli se ti na nich něco nelíbí. Popiš, co vidíš a řekni, 

jak je to správně. 

 

 

 

 

 



 

 

Dospěláci se někdy nechají unést hněvem a hádají se. Co se děje na obrázku?   

I neshody a nedorozumění se dají vyřešit v klidu, bez křiku a hrubých slov.  

 

 



 

 

 

 

S kamarády je potřeba vycházet a domluvit se – je fajn najít takové řešení, aby 

byli všichni spokojení a nikdo nebyl smutný. O hračky a dobroty se umíme 

rozdělit. 

 

 



 

 

Některá pravidla slušného a správného chování,  



 

 

 

 

 


