
Návod ke hře ŘEKNI MI - ZODPOVĚDNOST 

 Vztahy s ostatními lidmi, orientace ve skupině, schopnost prosadit se a stejně tak umět brát ohled a vcí<t se - to všechno 
jsou schopnos<, které patří k sociálnímu rozvoji a utváření osobnos<. Tyto schopnos< nám však nejsou dány od přírody a 
musíme se je teprve během života naučit. Každý den se dě< dovídají, že existují určité směrnice a pravidla, která pomáhají 
rozlišovat mezi správným a špatným a dobrým a zlým. Ty se přitom vytváří v jejich sociálním okolí, především rodiči a 
prarodiči. Dě< sledují, co má pro lidi v jejich okolí hodnotu a učí se, jak se samy mají chovat.  
Společnost a tradice stanovují všeobecně platná, závazná pravidla, avšak hodnoty jsou vždy také trochu subjek<vní – co je v 
jedné rodině „zákon“, nemusí stát v jiné rodině na prvním místě. Čestnost, spolehlivost, slušnost, odvaha, ochota, 
zodpovědnost, spravedlnost – je jedno, které hodnoty a ctnos< jsou definovány jako důležité, všechny mají jedno společné: 
aby mohly být dětem důvěryhodně zprostředkovávány, musí je vidět na příkladech, protože právě podle vzorů se dě< učí.  

Hra podporuje:  
Jazykový rozvoj: rozvoj řeči, volný projev, tvorba vět, komunikační schopnos<  
Sociální rozvoj: sociální myšlení, smysl pro zodpovědnost, potřeba jednat, smysl pro hodnoty, schopnost pracovat v týmu, 
znalost každodenních situací, sociální kompetence, rozvoj osobnos<  
Umělecký rozvoj: volná hra, hraní rolí, fantazie  
Tělesný rozvoj: obeznámení s tématem tělesné hygieny  

Hra je vhodná pro dě< od 4 let.  

Cíl hry:  
V rámci šes< obrázkových příběhů je dětem přiblížen význam různých hodnot. Ke každému příběhu patří pět stejně 
barevných karet, které mají na přední straně zobrazeny různé způsoby chování v daných situacích. Úkolem děX je uspořádat 
pět kar<ček příslušného tématu ve správném pořadí. Zpětná kontrola na zadní straně karet dětem ukáže, jestli se rozhodly 
správně.  

Tip:  
Ke každému tématu najdete na následujících stranách podrobný popis. Jsou zde popsané všechny situace a vysvětleny 
jednotlivé obrázky na kartách a stejně tak doporučené chování.  

Postup:  
V mateřských školách doporučujeme hru hrát v ranním kruhu. Vyberte si jeden příběh a představte ho dětem. Společně s 
dětmi si prohlédněte pět karet a vysvětlete jim, co na nich je. Potom vyzvěte dě<, aby vyprávěli o vlastních zkušenostech. 
Popište, jak se máme chovat správně. Pokuste se dětem adekvátní chování přiblížit tak, že i vy odpovídáte na otázky. Dě< se 
tak hravou formou učí rozvíjet svůj smysl pro hodnoty.  

Princip skládání karet:  
Vyzvěte dě<, aby společně pokládali karty ve správném pořadí. Dě< pracují společně jako tým a vzájemně si radí. Pokud jsou 
si jisté, že mají karty poskládané správně, začne kontrola. Karty se otočí na opačnou stranu. Na pravém okraji karty se 
nachází jedna až pět hvězdiček, které označují správné pořadí karet. Na první kartě by měla být jedna hvězdička, na druhé 
dvě, atd.  

Pokud někde dě< udělaly chybu, nabídněte jim pomoc a nechejte je, ať se znovu pokusí poskládat karty správně.  
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Tipy pro učitele mateřských škol:  

Hraní rolí (věk 4+):  
Hrajte s dětmi situace podle obrázkových příběhů. Rozvíjíte tak jejich smysl pro hodnoty.  
S pomocí malých příběhů v návodu můžete také nacvičit divadlo na odpolední besídku pro rodiče a prarodiče.  

Skládání karet ve dvou (věk 4+):  
Nejdřív se roztřídí karty podle barev. Hraje jeden po druhém. Nejmladší dítě začíná a vybere si 5 karet jedné barvy. Jeho 
úkolem je poskládat karty ve správném pořadí. Po kontrole podle druhé strany karet si hráč může nechat všechny karty, 
pokud je jejich pořadí správné. Pokud pořadí není správné, zkusí je uspořádat další hráč. Až když jsou karty poskládány 
správně, smí si další hráč vzít pět nových karet. Hra končí, pokud jsou všechny karty poskládány ve správném pořadí a 
rozděleny mezi hráče. Ten kdo nasbírá nejvíc karet, vyhrává.  

Každodenní situace (věk 4+):  
Nechejte dě< vyprávět o svých vlastních zkušenostech. Už někdo zažil podobnou situaci? Prodiskutujte s dětmi, které situace 
vyžadují zodpovědné jednání, a pokuste se přijít na jejich vhodné řešení.  

Rozvoj řeči (věk 5+/6+):  
Pomocí karet můžete cíleně podporovat tvoření vět. Karty se navíc dobře hodí pro první jazykovou výuku předškoláků.  

Výzdoba třídy (věk 3+/4+):  
Vytvořte ve třídě s dětmi nástěnky k různým tématům. Mohou například obsahovat nejdůležitější pravidla chování a 
hodnoty jednotlivců.  

Vyrobte s dětmi ve třídě obraz s volně visícími přívěsky. Jako mo<vy přívěsků můžete použít například obrázky k tématu 
„hodnoty a ctnos<“, které mohou být všem dětem inspirací.  

Tipy pro rodiče:  
Doma se utváří základní citová orientace. Vy jako rodiče jste pro dě< vzorem a dáváte jim základ pro jejich myšlení a jednání. 
Dě< přebírají vaše hodnoty, postoje a způsoby chování. Proto byste měli být vždy dětem dobrým příkladem.  

Vyberte si pokaždé jen jeden příběh, který dětem představíte. Zodpovězte dětem jejich otázky. Dejte jim dost času na to, aby 
se mohli s tématem důkladně seznámit. Snažte se u děX rozpoznat a podporovat jednání, které je hodnotné. Buďte svými 
hodnotami dětem příkladem a vysvětlujte jim, proč jsou právě tyto hodnoty důležité.  

Osobní odvaha – Neodvracej se!  
Co horšího se může dítě< stát, než že ho ostatní dě< vyřadí ze skupiny, ponižují ho nebo šikanují? Nikdo a zvlášť dítě nesmí 
být diskriminován. Dě< se musí mít dobře! Mají právo vyrůstat bezstarostně. A přesto se pořád stává, a to většinou slabším, 
že se na ně ostatní zlobí, ničí jim věci nebo ještě hůře – fyzicky je napadají.  

Dě< by se měly naučit umět zasáhnout pro< nespravedlivému chování a neodvracet se pryč. Jen odvážným jednáním lze 
jasně ukázat, že nelze tolerovat chování, které není v souladu s dobrými zvyky a hodnotami. Začnete Xm, že trváte na svém 
vlastním názoru a nesouhlasíte s názorem ostatních nebo se zastanete se outsidera. Osobní odvaha začíná malými činy a 
vyžaduje odvahu, schopnost vcí<t se a sebevědomí. A ještě více: odvážné chování je nakažlivé! Většinou stačí, že je odvážný 
jen jeden, který udělá první krok, a ostatní se pak připojí.  

Jak lze přesně ukázat osobní odvahu, se dozvíte na kartách s červeným okrajem.  

1. Nádherný den, jako je dnes, láká všechny dě< ven na hřiště. Anička se houpe, jak nejvýš to jde. Mia se posadila na lavičku, 
aby si zavázala tkaničku. ZaXmco se Tim klouže, přiříX se na hřiště Tobiáš se svým fotbalovým míčem.  
„Ach jo“ pomyslí si Tim. „Vždycky když jsou Anička s Tobiášem spolu, tak jsou na mě naštvaní. A já bych si s nimi jen rád 
zahrál fotbal.“ Bohužel i tentokrát to dopadne stejně.  
2. Tim by si rád s nimi zahrál fotbal, a tak jde za Tobiášem. Ale Anička s Tobiášem nechtějí, aby s nimi hrál, a odstrčí ho. 
Nemají však pro to žádný důvod. Jen tak pro nic za nic a pro svou zábavu se k Timovi chovají sprostě a mizerně. Chovat se 
mizerně znamená z někoho si utahovat, nazývat ho sprostými slovy, nebo také si ho vůbec nevšímat nebo do něj dokonce 
strkat a bít ho.  
Tim vůbec netuší, co má dělat. Je bezradný, má strach a stydí se, protože se stal oběX. Ti dva jsou opravdu sprosX! Mia sotva 
věří svým očím, když to všechno vidí.  
3. Mia dlouho neváhá. Nemůže přece jen tak přihlížet a odvážně zasáhne. Všimla si, že Tim nemá pro< těm dvěma vůbec 
žádnou šanci.  
Oslovuje přímo Tobiáše a Aničku a staví se mezi ně. Tobiáš a Anička jsou tak ohromeni, že přestanou Tima zlobit. Ten se při 
konfliktu málem poranil a teď si drží bolavou ruku.  
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4. Mia utěšuje Tima. Po tváři se mu koulí velké krokodýlí slzy. Je úplně bezradný, cíX se ponížený a stydí se, protože na něj 
ostatní byli zlí a nedovolili mu si s nimi hrát.  
Mia obejme Tima a po Aničce a Tobiášovi chce, aby se mu omluvili. Těm teď také konečně došlo, že se chovali dost mizerně. 
Vědí, že nebylo správné být na Tima zlí a všeho teď také litují.  
5. Mia ukázla hrozně moc odvahy. Neodvrá<la se pryč a chování Tobiáše a Aničky netolerovala. Právě naopak: statečně 
zasáhla, aby Timovi pomohla.  
Mia se snaží znovu pozvednout Timovi sebevědomí a zve všechny dě<, aby si zahráli fotbal. Teď teprve mohou všichni 
žasnout nad Xm, jak Tim umí střílet góly!  

Zodpovědnost – Jak se mám starat o své domácí zvířátko?  

Nebylo by skvělé mít doma věrného čtyřnohého přítele? Heboučkého kamaráda na hraní, který s vámi zažívá všechna 
dobrodružství? Přání mít vlastního psa je u mnoha děX na prvním místě. Ale co to obnáší mít zodpovědnost za živou bytost a 
umět se o ni dobře postarat se musí dě< nejdřív naučit. Zvířátko není to<ž hračka, kterou můžete za chvíli jen tak odložit, 
nýbrž bytost, se kterou budete žít společně několik let. Během toho bude potřebovat intenzivní péči a hodně pozornos<.  

Zvířátko má i další potřeby, než si jen hrát se svým páníčkem. Musí se pravidelně krmit. Několikrát denně a to za jakéhokoliv 
počasí se musí pes vyvenčit. Zejména u dlouhosrstých ras je také třeba péči o srst věnovat hodně času. K tomu ještě patří 
výdaje za veterináře, potravu, hračky, košík, pojištění a výbavu. Proto se všechno musí dobře promyslet a probrat s celou 
rodinou, než si domácí zvířátko pořídíte.  

Co přesně znamená převzít za psa zodpovědnost, se dozvíte na kartách s modrým okrajem.  

1. Rodina Maierova má dnes velmi neobyčejný den: společně se dohodli, že přijmou do rodiny nového člena. Po dlouhém 
rozmýšlení se rozhodli pro psa.  
Proto se dnes vypravili do útulku pro zvířata. Žije zde mnoho zvířátek, která nemají žádného pána.  
Rodina Maierova tady není poprvé. Už před několika dny si tu vybrali malého pejska a pravidelně ho navštěvovali.  
Dnes už si rodina smí malého dalma<na Masho, tak se ten pejsek jmenuje, vzít s sebou domů.  
2. Isabela má obrovskou radost, že bude mít konečně vlastního psa. Rodiče jí vysvětlili, jaké jsou její úkoly, jaká jsou pravidla 
a ukázali jí, co přesně musí dělat. Protože Isabela ještě nechodí do školy, rodiče jí budou s úkoly pomáhat.  
Důležité je pravidelně se o Masho starat: Mas musí dostat dvakrát denně nažrat. Dneska bude krmení z konzervy. Isabela 
ho právě dává do misky. K tomu mu přidává misku čerstvé vody. Teď se může Mas v klidu nažrat.  
3. Po jídle a vydatném poledním spánku jde rodina Maierova na procházku. Mas je samozřejmě s nimi, protože vždycky rád 
svého pánečka doprovází. Mas je velký sportovec a potřebuje obrovské množství pohybu. Takže je dobře, že jsou Maierovi 
sportovně založená rodina. Mas chce běhat celý den. Běhá rád na vodítku, vedle kola nebo jen tak pobíhá. Sportovní pes 
potřebuje běhat alespoň dvě hodiny denně, ale ještě lépe tak tři až čtyři hodiny. A mimochodem může Mas venku vykonat 
svou potřebu. Na to má Isabela vždy sebou sáček, aby do něj posbírala, co pejsek zanechá. Nechce, aby do toho někdo 
šlápnul.  
4. Také doma zažije rodina s Masm spoustu legrace. Nejraději se Isabela s Masm přetahují v zahradě o lano. Ajé, Mas je 
úplně špinavý. Pro oba není nic lepšího než společné řádění na zahradě. Masmu se také líbí hraní s míčem, rád se učí malé 
triky a hledá schované věci. Isabela se dozvěděla, že takové hry jsou pro jejího chytrého pejska dobrou příležitosX, aby cvičil 
svou hlavu. Isabela také ví, kdy je dobré dopřát Masmu trochu klidu. I nejmilejší pes se může bránit kousnuXm, když je 
rozzlobený a má dost hraní. Ví, že se nesmí dostat do blízkos< jeho zubů, protože by ji mohl při hře poranit.  
5. Psi mají rádi čistotu. Vždycky když je Mas hodně špinavý, jako teď po hraní, koupe se ve vaně. Mas to má moc rád. 
Nemá nikdy dost. Podle délky srs< musí být dokonce někteří psi česáni a kartáčováni každý den. NaštěsX Mas má srst velice 
krátkou. Nejvíc se mu líbí, když ho Isabela kartáčuje za ušima. Mas musí dávat pozor taky na své zuby. Pro psy existuje 
speciální strava, která je vhodná jako péče o zuby, ale existují i zubní pasty. Stejně jako lidé, musí i Mas dvakrát ročně k 
lékaři. Zvěrolékař Masho prohlédne. Většinou dostane kůru na odčervení a očkuje se.  

Ohleduplnost – Jak se mám chovat ve veřejných dopravních prostředcích?  

Ten, kdo ví, co ostatní lidé potřebují, umí přívě<vě jednat a chovat se ohleduplně. Ohleduplné chování však není vrozené a 
dě< se ho musí naučit. Myslet nejen na sebe, ale i na druhé, se dě< naučí nejlépe na chování ostatních – zejména doma a na 
nejbližších kamarádech.  

Předpokladem ohleduplného jednání je schopnost vcí<t se do druhých lidí a pochopení jejich situace. Pevná pravidla pro 
ohleduplné jednání však neexistují. Mělo by být ale samozřejmosX, že silnější berou ohledy na slabší.  

Jak přesně by mělo ohleduplné chování ve veřejných dopravních prostředcích vypadat, se dozvíte na kartách se žlutým 
okrajem.  

1. Erik je celý rozrušený! Dnes odpoledne jede se svou maminkou do ZOO. Nečekají dlouho a autobus už je tu. Na zastávce s 
nimi čeká ještě jedna paní. Pozor! Vždycky počkejte, než autobus na zastávce úplně zastaví.  
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2. Maminka našla v přeplněném autobuse právě dvě volná místa k sezení. Sedá si, zaXmco Erik ještě označuje jízdenky. Po 
nich ještě nastoupila mladá paní, která s nimi čekala na zastávce. Erik má radost: už jedeme!  
3. Autobus se rozjíždí houpavým pohybem. Když chtěla maminka Erikovi ukázat něco zajímavého, všiml si, že mladá paní ze 
zastávky už nenašla volné místo. Vůbec nevypadá šťastně. Teď také Erik vidí, že má paní velké kulaté bříško. „Miminko!“ 
pomyslel si Erik. „To musí být pěkně namáhavé stát!“  
4. Protože od maminky ví, jak se v takovém případě zachovat, rychle vyskočí ze svého místa a nabízí ho budoucí mamince. 
Autobus by mohl prudce zabrzdit a paní by se mohla poranit. To Erik v žádném případě nechce.  
Říká, že může sedět u maminky na klíně.  
Paní má z Erikovy nabídky velkou radost. Děkuje Erikovi a jeho mamince a spokojeně si sedá ne uvolněné místo.  
5. Všichni tři si začali povídat. Mladá paní vypráví, jak už je teď náročné se s velkým bříškem pohybovat. Proto je také velmi 
ráda, že ji Erik pus<l sednout a může si tak trochu odpočinout.  
Erik ví, že těhotným ženám, starším a tělesně pos<ženým lidem může pomoci Xm, že jim uvolní své místo. Maminka je na 
něho velmi pyšná, protože si toho sám všimnul a nabídl své místo.  

Ochota – Jak pomáhám své rodině?  

Věci, které je potřeba udělat v rámci domácích prací, nejsou často moc oblíbené. Přesto však jejich splnění tvoří část 
rodinného života. Každý může přispět Xm, co dobře umí. Už předškoláci mohou v domácnos< pomáhat a měli by být proto 
zahrnu< do plánování rozvrhu domácích prací. Pokud dětem svěříme jednoduché a jejich věku odpovídající úkoly, rozvíjíme u 
nich smysl pro zodpovědnost, ochotu, sebevědomí, smysl pro fungování společnos< a radost z pomáhání.  

Důležité je vybírat pro dě< úkoly společně s nimi; dítě musí práce bavit. Aby se z prací nevytra<l jejich hravý charakter, měli 
by rodiče myslet na jejich střídání a postarat se o to, aby dě< při nich nebyly frustrovány. Neměli by očekávat jejich dokonalé 
splnění, být trpěliví a tolerantní, neboť teprve Xm, že je budou dělat vícekrát, se je dobře naučí. Důležité je chválit a děkovat. 
To také dě< mo<vuje, aby pomáhali znovu a i v budoucnu.  

Jak může pomáhat v domácnos< už předškolák, se dovíte na kartách s oranžovým okrajem.  

1. Dnes je doma zase všechno vzhůru nohama. Maminka má tolik práce! V domě je takový nepořádek. Nádobí po obědě se 
hromadí v kuchyni a odpadkový koš přetéká. Hračky mojí malé sestry jsou rozházené všude kolem. Čerstvě vyprané prádlo se 
musí ještě vyžehlit. Maminka se sama sebe ptá, jak to má zvládnout. A k tomu všemu nemá moje sestřička zrovna tu nejlepší 
náladu a nahlas křičí.  
2. Felix dostal najednou výborný nápad a rozhodl se mamince pomoci. Hned ho napadlo, že si jeho malá sestřička dnes 
potřebuje s někým pohrát. Nic není nejjednodušší! Felix přinesl kostky a vesele si s nimi hrají. Maminka může využít čas k 
vyžehlení prádla. Vždycky to<ž jde hlavně o to, že někdo musí dávat na malou pozor a zabavit ji.  
3. Když si pohráli, donesl Felix hrazdičku. Tak se může malá zabavit na chvíli sama. Na hrazdičce visí různé hračky, se kterými 
si děťátko vyhraje.  
Felix využije čas k tomu, aby uklidil všude ležící hračky. Ten ale posbíral velkou hromadu.  
Maminka je na Felixe pyšná. Je ráda, že její velký syn jí umí už tak dobře pomoci. Za chvíli bude se žehlením hotová.  
4. Děťátko si vesele a spokojeně kope. Tak může maminka s Felixem dál uklízet. Felix obstarává odpadky. Do odpadkového 
koše dal nový pytel a plný vynesl ven. Maminka meziXm uklízí ze stolu. Už je skoro všechno hotové. Dě< školního věku 
mohou převzít v domácnos< menší úkoly. Například mohou pravidelně vynášet smeX, papír, pomáhat při prosXrání stolu, 
uXrat nádobí nebo zalévat kytky.  
5. A teď ještě kuchyně. Maminka umývá nádobí a Felix pilně pomáhá. Má na staros< uXrání. Pro malou sestřičku je zábava 
oba při práci pozorovat. Dlouho to netrvalo a všechny úkoly jsou hotové. Kuchyně září čistotou, smeX je v popelnici, prádlo 
vyžehlené a byt je uklizený. A to vše šlo tak rychle, protože Felix tak pilně pomáhal.  
6. Maminka řekla: „Děkuji <, Felixi. Moc jsi mi pomohl. Udělal jsi to opravdu skvěle!“  

Péče – Pomáhej starším lidem!  

Starší lidé s přibývajícím věkem často potřebují pomoc při běžných činnostech. Při spoustě malých věcí, které se pro ně s 
časem stávají náročné, potřebuje mnoho seniorů podporu. Nejčastěji jim mohou práci ulehčit příbuzní, kamarádi, přátelé a 
sousedé, ale < nemusí být vždy po ruce. V takovém případě přijde nabídnutá pomoc velmi vhod.  

Dě< mohou svou ochotu velmi lehce ukázat. Starším lidem mohou pomáhat s různými věcmi, které už sami nezvládnou. 
Pravidelná přátelská výpomoc prarodičům nebo starším sousedům rozvíjí u děX smysl pro zodpovědnost, ochotu, 
sebedůvěru a smysl pro solidaritu. Avšak také je důležité, aby měly dě< z plnění úkolů radost.  

Jak přesně můžeme starším lidem pomáhat, se dozvíte na kartách se zeleným okrajem.  
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1. Tom s maminkou právě nakoupili. Svůj nákup dali do auta a teď společně vezou zpátky vozík do supermarketu. Tom si 
přitom všimne starší paní, která vychází z obchodu se dvěma těžkými taškami. Nemůže dobře chodit a pomáhá si berlí. 
Tomovi je hned jasné, že by mohl pomoci. Ptá se maminky, jestli smí. Maminka mu to samozřejmě dovolí.  
2. Tom ví, že starším lidem často dělá poXže přejít silnici. Špatně odhadují vzdálenost a rychlost blížících se aut a také mají 
strach, že by mohli spadnout, když nesou těžké tašky s nákupem. Když Tom vidí, že paní s přecházením váhá, ptá se jí, jestli a 
jak jí může pomoci.  
Můžeme to<ž pomáhat jen tehdy, když si někdo naši pomoc skutečně přeje a důvěřuje tomu, kdo mu pomáhá. Starší paní je 
ráda, že jí Tom nabídl pomoc. Tomova maminka má oba na dohled a přichází za nimi.  
3. Paní prosí Toma, aby jí při přecházení ulice podpíral. Tom jí samozřejmě také nabízí, že vezme obě nákupní tašky. Pro něho 
jsou docela lehké a už jsou oba na druhé straně.  
Tom se ptá, jestli může ještě s něčím pomoci. Rád doprovodí paní ještě kousek až k jejímu domovu. Za malou chvilku jsou 
tam.  
Ale pozor: nikdo nesmí vstoupit do bytu nebo domu někoho cizího, vždy se musí přede dveřmi rozloučit!  
4. Paní je zcela vyčerpaná a sedá si na svou lavičku v zahrádce. I přes Tomovu pomoc byla pro ni cesta z obchodu namáhavá. 
Velice Tomovi děkuje a loučí se.  
Tom má radost, že mohl pomoci. Naučil se, že starším lidem nebo lidem, kteří špatně vidí nebo se špatně pohybují, dělá 
problémy, pohybovat se v provozu.  
Také například ví, že toho, kdo má problémy se dobře pohybovat, pusX před sebe ve frontě v obchodě u pokladny nebo ho 
nechá sednout si v autobuse nebo tramvaji.  
5. Maminka Toma moc chválí, protože sám poznal, že paní potřebuje pomoc, oslovil ji a nakonec jí pomohl. Je pyšná na 
svého syna a zve ho na lahodnou zmrzlinu.  
Tom je příkladem pro všechny dě<. Mladý člověk by se měl naučit rozpoznávat, kdy starší člověk potřebuje pomoc a 
podporu a pak mu také pomoci.  

Samostatnost – Jak se mám starat o své tělo?  
Hygiena jako péče o naše zdraví je důležitou součásX vývoje děX. Jak být čistotní a pečovat o své tělo se však musí dě< 
naučit. K úspěšnému zvládnuX přitom pomůžou disciplína a rituály.  
Naučené rituály také v této oblas< zajisX spolehlivost a rozvíjí samostatnost. Každý den pak může plynout více v pohodě, 
když dítě ví, co kdy a jak se musí udělat. Nervy drásající stále nová vyjednávání tak odpadají. Pokud se vytvoří rovnováha 
mezi samostatnosX a kontrolou, může být vytvořen zdravý vztah k vlastnímu tělu.  

Co přesně se má dělat při ranní hygieně, se dozvíte na kartách s fialovým okrajem.  

1. Je 7:00 ráno: Lucka stojí v koupelně, ještě je trošku rozespalá a rozcuchaná. Jako předškolačka se už umí připravit úplně 
sama. Začíná čištěním zubů. Musí se čis<t 3 minuty! K tomu, aby věděla, jak si dlouho čisX zuby, jí slouží přesýpací hodiny na 
zrcadle. Lucka si nejdřív čisX horní plošky zubů, potom vnější a nakonec vnitřní stranu.  
2. 7:05 : Lucka si jako každé ráno myje ruce a obličej. Většinou se nesprchuje, to dělá už večer. Má na to tak víc času. Ještě se 
rychle utřít a dalších 5 minut je pryč. Proč jen musí ráno čas vždycky tak rychle letět? Aby Lucka nestrávila v koupelně příliš 
mnoho času, dala si na umyvadlo speciální hodiny. Tak má o čase přehled a nedostane se do skluzu.  
3. 7:10 : oblečení na dnešní den si Lucka připravila už včera večer. I to ušetří cenný čas, protože potřebuje trošku déle 
přemýšlet, co si na sebe vezme. Rychle si vysvlékla oblíbenou noční košili a vklouzla do trička a kalhot. Teď ještě ponožky a 
už je skoro hotová. Hodiny ukazují, že polovina času, kterou má strávit v koupelně, už uplynula.  
4. 7:15 : teď si musí Lucka ještě upravit vlasy. Na své dlouhé vlasy potřebuje o něco více času než dě< s krátkými vlasy. 
Pečlivě si kartáčuje pramen za pramenem a přemýšlí, jak se dnes učeše. Copy? Culík? Nebo čelenka do vlasů? Nebo raději 
třpy<vá sponka? Lucka se nemůže rozhodnout, a tak nechává vlasy jen tak.  
5. Za 20 minut je Lucka hotová. Ještě jednou se podívá do zrcadla. Teď může dobře vidět, jestli je čistá a pěkná. Lucka je se 
sebou spokojená a den může začít.  

Obsah:  
30 obrázkových karet (6 témat, ke každému tématu patří 5 karet)  

Přejeme Vám mnoho zábavy s touto hrou, Vaše KOPKO, s.r.o. 
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