Pravidla na školní zahradě v rámci školy
DOMEČEK
• Veškeré hračky z domečku nabízí učitelka – dítě stojí před dveřmi
domečku a ukáže paní učitelce (nebo ho ona vyzve dovnitř), kterou
hračku chce.
• Děti by si měly pamatovat, co si zapůjčily a na závěr automaticky tu svou
hračku uklidily (i když si s tou hračkou hrálo již několik dětí).
AUTA, KOLA, TŘÍKOLKY
• Zapůjčují si děti od paní učitelky tak, že se postaví do řady před domeček
a ukáží, které auto, kolo atd. chce
• Dítě jezdí po asfaltových cestičkách ve směru vyznačených šipek. Nejezdí
po trávě, u kuchyně a brány je otočka. Nejezdí na výběh u kuchyně.
• Po skončení jízdy odloží kolo apod. na parkovací místo, v případě že není
místo, postaví kolo k budově. Doporučený počet kolo atd. je max. 5.
• Úklid kol probíhá tlačením kola po cestičce k domečku (nikoliv jízda) a
předáním kola paní učitelce.
• V případě poškození kola, tříkolky či koloběžky je nutné okamžitě vzít
tuto věc do školky před ředitelnu a napsat lístek pro rodiče, kdo by to
mohl opravit.
PÍSKOVIŠTĚ
• Do pískoviště může paní učitelka dětem nabídnout bábovičky, lopatky či
sítka – vše v krabicích. Děti zásadně nic z krabice nevysypávají, vezmou
si pouze to, co potřebují (lopatka, hrnek, bábovka apod.).
• Pokud dítě tuto věc již nechce, musí ji oklepat a uklidit do příslušné
krabice.
• Děti dělají bábovičky na prkýnkách k tomu určených, které lze přendávat,
nosit na různá místa. Bednění slouží pouze k sezení dětí.
• Lopaty a lopatky
o dítě si vezme pouze jednu lopatu či rýč, pokud ji nechce, zapíchne
ji do úplného kraje pískoviště tak, aby stála, neválela se po
pískovišti
o stejné je to i s malými lopatkami či hráběmi.
KARLŠTEJN
• Po řebříčkách vylézat nejvíce 2 děti.
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•

Vyčkat na stěně s lanem, až předchozí dítě vyleze nahoru.
Sklouznout se pouze po zadku – vždy 1 dítě.
Neklouzat se na nakloněné rovině, kde je lano (piliny).
Neskákat z výšek.
Nevycházet nahoru po tobogánu, neházet do něj písek.
Lze rozehrávat hry na volném prostranství pod tunelem – dát deky,
žíněnky apod.

KYVADLOVÉ HOUPAČKY
• Na každém sedátku sedí jedno dítě, ostatní děti jsou mimo dosah
houpačky.
• Děti musí mít prázdné ruce (držení se madla).
HOUPAČKA
• Houpá se pouze jedno dítě a to samotné, pokud to zvládá nebo
s dopomocí učitelky. Ostatní děti jsou za provazem. Nedovolit, aby děti
houpaly děti (nebezpečí výšek, pádu).
• Dítě musí mít prázdné ruce a správný posed.
• Učitelka musí mít přehled o délce houpání dítěte a výšce houpání.
• Nedovolit, aby děti stály za houpačkou (u tůjí).
OPIČÍ DRÁHA
• Na každé atrakci (žebřík, lana atd.) je pouze jedno dítě, a to pouze zevnitř
zahrady, lézt pouze do vymezené výšky (ne na tyče).
PAVOUK
• Každá strana výlezu a sestupu slouží pouze pro jedno dítě.
• Malé děti nesmí vlézt dovnitř pavučiny, pouze děti, které zvládnou seskok
nebo sestoupení z některé strany dolů., u pavučiny je dozor dle uvážení
paní učitelky.
POSEZENÍ U OHNIŠTĚ
• Lavičky jsou dokola ohniště, deky pod zadek dát dle potřeby, situace
(chlad, vlhkost).
• Ohniště připravuje učitelka, udržuje pořádek v pyramidě (nedávat žádné
krabice, papíry či odpady).
• Po použití ohniště vybrat popel a uklidit lavičky pod okna C třídy.

ČÁRA UPROSTŘED CHODNÍKU
• Slouží na chůzi dětem z vycházky v případě, že jsou na zahradě děti
z jiných tříd a používají kola.
ŠPALÍKY
• slouží na čekání dětí na vycházku nebo na čištění bot z písku po skončení
pobytu na zahradě.
DALŠÍ HRAČKY NA ZAHRADU
• Deky, žíněnky, slunečníky, bábovky, panenky, kočárky atd.
• Učitelka dbá, aby vše bylo odloženo na stejné místo v domečku, bábovky
a lopaty očištěny od písku, panenky oblečeny a hezky uloženy v kočárku
(peřinky).
• V případě, že je nějaká hračka rozbitá nebo v nepořádku – provést opravu
nebo nahlásit ředitelce či zástupkyni. Nenechávat v domečku poškozené
věci – okamžitá oprava!
DALŠÍ PRAVIDLA
•

Neběhat po zídce, nenechávat děti samotné za školkou, dozor rozdělit tak,
aby na každém úseku byla učitelka a měla přehled o dětech.
• Kontrolovat, zda-li děti nevyhazují kamínky z písku do trávy, nedovolit,
aby děti nosily z vycházek klacky a nechávaly je v areálu zahrady- na
trávě, pod keřem apod. !!!
TERASY
• Slouží pro hry v dopoledních či odpoledních hodinách., lze dát dětem
deky, stavebnice, vodu, je nutné zajistit dětem stín!
• Nedovolit zde hrát míčové hry (fotbal atd.) - omítka a okna budovy.,
pozor na osázené truhlíky.
SPRCHOVÁNÍ DĚTÍ
• Děti se sprchují bez oblečení, po sprchování zahřátí pohybem
(proběhnutí) a utření do ručníku + slunění.
• Děti musí mít na sobě spodní kalhotky / trenýrky při používání
jakéhokoliv zahradního nářadí či vozového parku (žebříky, skluzavky,
houpačky, kola).

KORÝTKA NA VODU – PÍSKOVIŠTĚ
• Korýtka na vodu v pískovišti musí naučit paní učitelka používat děti. Dát
korýtka bez vysvětlení přináší dětem bezradnost a nezájem o činnost.
Rovněž tak je potřeba dětem ukázat, jak stavět s kůly, jak je použít.
• Po skončení vycházky si lze hezkou stavbu na pískovišti ponechat (i
odpoledne). Korýtka a kůly se ukládají do průsvitného koše a to nejdřív
tyče a pak korýtka, řádně oklepané od písku. Malé dřívka se ukládají do
druhé, menší krabice.
01. 09. 2016

Zpracoval kolektiv učitelek

