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NAŠE  PRAVIDLA
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SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

Když do školky přicházím, 
vždycky hezky pozdravím,

při odchodu nejsem stranou, 
řeknu hezky „nashledanou“.
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SRDÍČKOVÉ PRAVIDLO

                  Máme se tu všichni rádi, 
                 protože jsme kamarádi.
                 Chováme se k sobě hezky,
             strkat se, prát se a ubližovat si 
                  nám nesluší.
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KVĚTINKOVÉ PRAVIDLO

            O přírodu pečujeme. 
            Ke všem živáčkům se chováme    

            hezky.
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KAPIČKOVÉ PRAVIDLO
                             

Šetříme vodu, mýdlo i toaletní papír v umývárně.
   Pouštím jen tolik vody,

    kolik potřebuji k umytí rukou.
Nestříkám vodou 

po zemi ani kamarádech.
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HRAČKOVÉ PRAVIDLO

Ve školce si hračky půjčujeme.
Do školky svoje hračky nenosíme.

Hračky vracíme na místo.  
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KOŠŤÁTKOVÉ PRAVIDLO
                               

                                Hračky si po sobě uklízíme.
                              Dáváme je na místo, kam patří.

                             Udržujeme pořádek ve třídě,              
                              v šatně, v umývárně 

                                  i na zahradě.

                                Hračky si po sobě uklízíme.
                              Dáváme je na místo, kam patří.                              Dáváme je na místo, kam patří.                              Dáváme je na místo, kam patří.                              Dáváme je na místo, kam patří.

                                Hračky si po sobě uklízíme.
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OUŠKOVÉ PRAVIDLO
                               

                                                    Když jeden mluví, 
                                                   naše ouška naslouchají.

                                                Mluvíme tiše.
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POSTÝLKOVÉ PRAVIDLO
                             

Převléknu se do pyžamka
a věci si srovnám na své místo.
Potichu poslouchám pohádku.

Nechám děti odpočívat.
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PUSINKOVÉ PRAVIDLO

                              Pusinku máme na hezká slova.
                              Poprosíme, poděkujeme a 

                          umíme pozdravit.

  

DĚKUJI

PROSÍM



© crazyowlstudio.com

ŽELVIČKOVÉ PRAVIDLO

Ve školce chodíme pomalu.
Běháme, skáčeme 

a dovádímena zahradě.
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