PRAVIDLA NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ
Při pobytu dětí na školní zahradě budeme pobývat ve skupinách. Využívat
budeme hry i prostor před vstupem na zahradu a základní školou. Každá skupina
má určené své hygienické zázemí.
Kopec se skluzavkou:
•
•
•
•

na kopec nenosíme velké hračky,
nejezdíme zde na odrážedlech, kolech, koloběžkách.
vycházíme na kopec pouze zepředu a z boku po schodech
kloužeme se bez hraček, pouze po zadnici, po jednom a počkáme, až
předchozí bude mimo dopadovou plochu

Houpačky:
•
•
•
•
•

směr houpání – čelem do zahrady, sedíme na zadnici
neseskakujeme, pomalu brzdíme
netočíme se
houpeme se sami
zákaz vstupu na červené dlaždice při provozu houpačky

Pružinová houpadla:
•
•
•
•

dodržujeme počty dětí na houpadlech (motorka 2, kytka 4)
navzájem se nehoupeme
nelezeme pod houpadla, když se ostatní houpají
na houpadlech nestojíme

Dřevěné prvky, lavičky, vrbové stavby
• pouze na sezení, neskáčeme z nich
• vrbové stavby neprolézáme boční stěnou
Lesík:
•
•

probíháme, chodíme, nevyužíváme na hry s košťaty, panenkami, kočárky
a na vaření z důvodu prašného prostředí
můžeme lesíkem projíždět opatrně na odrážedlech

Pískoviště:
•
•
•
•

pískoviště se otvírá postupně, při odchodu se zavírá pískoviště, kde je
méně dětí
písek se nevynáší do zahrady (pouze pískoviště a cukrárna)
do písku nepatří židličky a stolečky
pečujeme o úklid pískoviště a okolí

Domeček mezi pískovišti (cukrárna):
•
•

slouží ke hře s pískem
po skončení hry uklidíme písek do pískoviště

Hrací domek:
•
•
•

hrajeme si buď na „divadlo“, nebo na „obchod“, ne obojí (otevřené pouze
jedno okno)
uklízíme hračky dle symbolů
nelezeme přes zábradlí

Odstrkovadla:
•
•

na odrážedlech se děti pohybují po celé zahradě, nejezdí mezi houpačky,
pod pergolu a na kopec.
parkujeme koloběžky, odrážedla na vyhrazeném místě

Úklid:
•
•

drobné hračky necháváme na pískovišti, uklízí se jen velké auta…
při úklidu jedna učitelka s dětmi uklízí, kontroluje úklid a uložení hraček,
druhá učitelka dohlíží, aby si děti přestaly hrát a zapojily se do úklidu

Pohyb na zahradě:
•
•
•
•
•
•
•

výtvarné materiály si půjčujeme po domluvě s učitelkou
hlásíme odchod a příchod ze zahrady jakékoli učitelce
před odchodem ze zahrady si vysypáme písek z bot
při odchodu ze zahrady se řadíme pod schodištěm a čekáme na pokyn
učitelky
nahlásíme učitelce odchod na toaletu a poté příchod
po příchodu rodičů si uklidíme hračky, rozloučíme se a odchází
učitelky sledují všechny děti, řeší všechno

Pergola:
•
•
•
•
•

půjčujeme si předměty a hračky dle nabídky
po skončení hry vše uklidíme na svá místa
dodržujeme pitný režim
odpadky ekologicky třídíme
nářadí k ponkům si půjčujeme po domluvě s učitelkou

Teepee:
•
•
•
•

nelezeme pod plachtou
nesaháme na stěny
neházíme předměty do plachty
ke vstupu používáme pouze vchod

