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Název činnosti  Tvoření pravidel  

Věk dětí / časová dotace  3-6 let/ 60 minut 

 

Dílčí vzdělávací cíle dle  

RVP PV + vzdělávací oblast  
● Osvojení si poznatků a dovedností důležitých 

k podpoře zdraví, zdokonalování v oblasti hrubé i 

jemné motoriky (Dítě a jeho tělo) 

● Rozvoj tvořivého myšlení (řešení problému), 

získávání sebevědomí a osobní spokojenosti (Dítě  

a jeho psychika – jazyk a řeč, poznávací schopnosti 

a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové 

operace, sebepojetí, city, vůle) 

● Seznamování s pravidly chování (Dítě a ten druhý) 

Očekávaný výstup v RVP PV   

+ vzdělávací oblast 
● Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické 

návyky, zvládat jemnou motoriku zacházet  

s nůžkami (Dítě a jeho tělo) 

● Odpovídat, hodnotit slovní výkony a správně 

pojmenovat (Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč) 

● Řešit problémy, situace, předkládat nápady (Dítě  

a jeho psychika – poznávací schopnosti a funkce, 

představivost a fantazie, myšlenkové operace) 

● Přijímat pozitivní ocenění a svůj případný neúspěch, 

učit se hodnotit svoje osobní pokroky (Dítě a jeho 

psychika – sebepojetí, city, vůle) 

● Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 

vzájemného soužití v MŠ (Dítě a ten druhý) 
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Pomůcky: ručník, poutko, barevné trojhranné voskovky, velký arch papíru, kamínky, razítka 

pocitových obličejů, čtvrtky, nůžky. 

Téma zavádění pravidel má úzkou souvislost s vytvářením bezpečného sociálního prostředí. Společně 

vytvořená pravidla velmi účinně a efektivně přispívají k utváření bezpečného prostředí ve třídě 

a zároveň dětem přinášejí pocit jistoty a řádu. Velmi důsledně pracujeme s tím, aby se děti podílely 

na tvorbě, návrzích i formulacích pravidel. Zcela zásadním způsobem to pak vede k jejich vnitřní 

motivaci dodržovat tato domluvená pravidla a jsou do vysoké míry schopné vzniklé situace 

s nedodržováním určitého pravidla řešit mezi sebou samy, aniž by bylo potřeba opakovaných zásahů 

učitelky. Některá pravidla začínáme společně řešit, když vyplynou ze života dětí. Tak vznikalo tzv. 

„ručníkové pravidlo“. 

Co předcházelo: na začátku školního roku se v umývárně začaly opakovat situace s utrhanými poutky 

na dětských ručnících, o pomoc se na nás obrátila také provozní pracovnice, která utrhaná poutka 

následně přišívala. Příčinou byl nevhodný postup dětí při utírání rukou. Rozhodly jsme se s kolegyní, 

že této situace využijeme k nastavení nového pravidla a děti do toho tvořivě zapojíme.  

Popis činnosti: 

I. Hledání řešení: Děti sedí v komunitním kruhu a vítají se pohlazením po tváři. Uprostřed kruhu leží 

dětský ručník s utrženým poutkem. Učitelka dětem pokládá otázku „Proč myslíte, že je v kruhu dětský 

ručník?“  Děti se hlásí a odpovídají, že ručník nemá poutko. Následuje společná diskuse, proč se asi to 

poutko utrhlo, co budeme dělat, aby se příště neutrhlo. Jak to vyřešíme, kdo nám může pomoct. 

Společně diskutujeme, učitelka nechává dětem prostor pro návrhy řešení. Následně vede učitelka 

s dětmi rozhovor o mytí rukou a hygienických návycích, proč si myjeme ruce, kdy a jak. Děti 

s učitelkou vymýšlí básničku a název pravidla, které se rozhodují vytvořit. Básničku doprovází 

jednoduchou pohybovou improvizací (postup mytí rukou a utírání do ručníku). 

To jsou ruce, to jsou dlaně 

 mýdlo s vodou patří na ně 

 a po mytí sundat ručník 

 do sucha se pěkně utřít. 

Reflexe: po skončení diskuse učitelka pomocí techniky Na detektivy poskytuje dětem zpětnou vazbu 

k jejich rozhovoru. Pokládá dětem otázky a zjišťuje, jak dávaly pozor při rozhovoru:  „Proč jsem dnes 

byla smutná? Co mě dnes překvapilo?  Všimla jsem si že…? Kdo mě dnes překvapil svým řešením?“ 

Děti samy přicházejí na to, co učitelku překvapilo či zaujalo, nelíbilo se jí nebo líbilo. Co udělá radost  

a ušetří práci paní provozní. Odpovědi dětí např.: „Mluvila i Amálka, protože bylo utržené poutko, 

přišije poutko paní asistentka, uděláme pravidlo…“. 

Hromadný hlasovací systém: děti hlasují o názvu pravidla mezi koupelnové nebo ručníkové. Kdo je 

pro ručníkové, zvedne ruku. Někdo z dětí počítá zvednuté ruce. Zjišťují, že hned na první otázku se 

přihlásila většina dětí ve třídě. Zde se aktivuje celá třída. Děti vybírají označení ručníkové pravidlo. 
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II. tvoření: Děti se rozdělují na dvě skupiny. Předškoláci odcházejí tvořit pravidlo na školičku a ostatní 

děti tvoří ve třídě. 

Na školičce si děti procvičují novou říkanku k pravidlu. Na velkém formátu papíru, který leží na zemi, 

obkreslují předkreslený tvar ručníku a kapku vody. Děti při obkreslování jsou ve vzporu klečmo 

(grafomotorika). Ručník si zdobí kresbou dle své volby.  U stolu si na čtvrtku obkreslují svoji dlaň  

a kreslí ručník. Obkreslenou dlaň si vystřihují. Před samotným kreslením jsou děti seznámeny s kritérii 

hodnocení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexe: Sebehodnocení dle daných kritérií.  

Děti sedí u svých obrázků.  Postupně pokládají kamínky na svoji práci (3 kamínky dařilo, 2 kamínky 

dařilo s pomocí, 1 kamínek nedařilo - bylo to těžké). 

Kritéria: správně obkreslovat v daném držení (vzpor klečmo), kreslení u stolu dlaně a ručníku. 

 

    

 

 

 

 

 

 

Ostatní děti si ve třídě opakují říkanku, zkouší si v koupelně sundávat a opětovně věšet ručník na 

věšák. Obkreslují si svoji dlaň. Po příchodu předškoláků si všichni dlaně vystřihují a navzájem si 

pomáhají. Pravidlo si stvrzujeme pověšením našich dlaní na dlaždičky v koupelně. 
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Reflexe: Grafické hodnocení razítky obličejů použitá škála tři, ústní hodnocení, jak si myslíš, že 

zvládneš pravidlo dodržovat.  

Hodnocení dle kritérií, děti si postupně dávají tři razítka. 

Veselý obličej: jsem spokojen, už nezapomínám, zvládl jsem to. 

Obličej s rovnými ústy: dodržuji jen někdy, potřebuji připomínat. 

Obličej s klikatými ústz: nejde mi to, stále na to zapomínám. 

„Jak se ohodnotíš, dej si razítko (na dlaň), řekni, proč a co potřebuješ ještě procvičovat.“ 

Komentář k hodnocení: 

Zpětnou vazbu Na detektiva jsem v komunitním kruhu použila poprvé. Děti jsou zvyklé, že pokládám 

tento druh otázek většinou v šatně nebo při pobytu venku v konkrétních situacích. Děti mě překvapily 

svými reakcemi. Říkaly i to, co mě nenapadlo. Reagovaly hlavně starší děti a neobvyklé odpovědi 

měly mladší děti. Zjišťuji, jak jsou děti všímavé, citlivé, nacházely více řešení a předkládaly nápady. 

Sebehodnocením na školičce s kamínky se děti učí přijmout pozitivní ocenění a svůj případný 

neúspěch, hodnotit svoje osobní pokroky. Některé děti mají tendenci se podceňovat či opačně. Při 

opakovaném sebehodnocení to postupně zvládají.  

Společné vytváření pravidel je velmi důležité. Vytvářet vždy s dětmi všechna pravidla, která společně 

potřebujete. Vycházet z konkrétních situací a využít je hned k řešení. Děti se navzájem kontrolují, 

hodnotí, jak se jim pravidlo daří dodržovat.  Každodenním pozorováním a opakováním pravidla 

v umývárně sleduji, jak se dětem daří pravidlo dodržovat. Opakuji říkanku a jdu jim příkladem. Jak jde 

čas, slyším děti říkat: „Jé, já zapomněl sundat ručník, ty jsi nesundal ručník a utrhneš poutko, já už to 

umím, dnes jsem nezapomněl.“ Při vystřihování svých obkreslených dlaní si děti navzájem pomáhaly. 

Postupně si vytváříme další pravidla. Pravidlo pusinkové (mluví jen jedna pusa), které stvrzujeme 
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obtiskem rtů. Šnečkové (ve třídě se chodí krokem), které stvrzujeme obtiskem palce na šnečí ulitu. 

Talířkové (správné chování při stolování), které stvrzujeme nalepením své značky do talíře. Uklízecí 

(uklízíme po hrách hračky na své místo), které stvrzujeme vystřiženým obrázkem hračky s uložením 

do obálky. Pravidlo si stvrzují postupně i děti, které při tvorbě pravidla ve školce nebyly. Pravidly děti 

nezahlcujeme, vytváříme jen důležitá a hlavně účinná prvidla. 

Zdroje:  

Všechny použité fotografie i báseň jsou dílem autorky.  
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