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BLEČENÍ DO ŠXOIKY - PRAKTICKY

Jistě jste slyšeli, že dítě, které jde do mateřské školy, by mělo bfi co moŽnánejvíce

samóstatné. Je tím myšleno žó se samo nají (lžící sní polévku i druhý chodo ukousne
pečivo), používá toalettr, trmyje si ruce a oblókne se.

iJrěitě jó potřeba s nácvikem tě-cLto dovedností zaělt dříve,než jde dítě poprvé do Školky.

S16jí tó nltay možnátrochtt víc nervů, nežkdyžděti oblečete (nakrmíte) sami, ale věfte mi,

Íill.ÍJ,Í kem (a tím pádem i sobě a paní uěitelkám) oblékání usnadnili, je fajn, pokud

zvolíme i vhodnó oblečení.
Můžete si říct, že natompřece nic není, ale pokucl máte ve třídě dvacet Čerstvě tříletých dětÍ,

tak opravdu není příliš praktické mít svetřík se spoustou pidi knoflíČkŮ, které si dítě samo

zapnou neumí.

TRIKo
Triko volte takové, které,,jde dobře přes hlavu" (vyzkoušejte ideálně v obchodě). TadY asi

není co řešit. Sami to znátédobře, jak moc je nepříjemné rvát přes hlavu triko, které Prostě

nejde a nejde. To samé platí pro ,otaet y. Nejsem úptně proti rolákŮmo ale snad jsem nezaŽila

,oíar., ktery by šel lehce stáhnout. Takový kompromis mezi trikem a rolákem jsou PolorolakY.

Ideální je triko bez patentků u krku (zpravidla si je malé děti neumí odePnout ani zaPnout).

MtKINA/svETR
pokud si Vaše dítko neumí zapnout knoflíěky, volte mikinu na zip. Je to rychlejŠÍ
a praktiětější po všech stránkách. Zapnout a rozeptnout zip zv|ádne i dvouleťáěek (některé

d8ti poťebují dopomoc pouze s nasazením jezdce na zip),

NeOári_n se-dítku uchopit malý jezdec, je skvělé na něj připevnit ta}ráček.

Je to malá, ale praktická vychytávka.
pokud je to možné, volte mikinku bez kapuce, která ěasto dělá pod bundou nePlechu.

BUNDA
U bundy je naopak kapucka vítána. A kapsička na kapesník taky přijde vhod.

KALHoTY, LEGÍNY, PUNČocHÁČn
Kalhoty do tÍtdy volte uiěitě co nejpohodlnější. Děti tráví spoustu ěasu hrou na koberci.

Ňejsou vtrodné rifle, manšestráky áip. Ideálníjsou tepláěky ěi legíŇy v pa§e do náPlotu ěi

do gumy.
l,efiny mají také své výhody. V zimě není potřeba svlékat tepláčky, ve kterých si dítě hraje

uu řidě, obiokat podvlíĚačkY a oteplovaěky. Stačí na legínky pouze obléknout kalhotY na vgn

a je hotovo. Šetří to ěas, námahu i nervy.
punčocháče - nefandíme jim. Zpravídlase špatně oblékajÍ. Ale opravdu Často se stane, Že se

ditto oele převlékne a šlápne domokrého. Zákon schválnosti zde funguje stoProcentně.

Starre_li ,. to u ponožkácň, jeruzdva vyřešeno a převleěeno. Punčocháěe jsou o dost

složitější, obzvlášť ma-li dítko už obleěené kalhoty i bundu,

SUKNĚ, Šlry
HoruiŇ se určitě budou rády parádit se sukýnkou. Ideální je také v pase do gumY.

B;iřřrj'J, tuke uhodrré, ale pioiím pěkně za všechny paní uěitelky - ať nemají tisío,Pidi 
.

knoflíěků nazádech,které je,lut re všichny! odepnout. Paní učitelky rádY dětem s oblékáním

pomůžouo ale ...
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PRIPRAVUJEME

V řijnu se mohou předškolóci Ťěšít no edukoční
progrom no míkulovskén zómku.

Termín bude upřesněn no nóstěnce na hlovní chodbě.

VsŤupn é bude hro o z vybroných zóloh.
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HRA s JASLÍčKEM
.reglÍčKo sE KurÁLELo,

vůgec Ho To NEBoLELo.
pouíveJTE, JAK se rouÉ t
NennÁ ANI JEDNu BouLI !

rurÁuí sE, rvrfu-í,
To JsME sE Mu NÁstnÁur.

Jedno díŤě 1e sbalené do klubíčko,

druhé ho symbolicky rozkuŤólí.

Dítě se stó|e koulí v prostoru,

druhé ho nósleduje.

Výměna rolí.

E
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KOMBINÉ ZA XKALHOTY + BUNDA
Jako super altematiň[. r,urrr.ta^ s laolem nebo kombínézámvnímám kalhoty s

;;i,l;tň; kJv zadieka jsou v teple při jakémkoli zimním dovádění,

čnptcn, xÁrnčNír, šÁla, KuKLA
Tady toho moc nevymyslíme. 

_

Nalaonik a čepici si zpravidla děti zvládnou obléknout samy bez problému, Šaty se dnes

používají málo.

§r!ffi|filu us.otny paní učitelky mateřských slol*. světě, NÉÉÉ pR§TovÉ

Řiirlúc6. (pokuJ,i j. teay váš árobeěek neumí obléknout sám,)

P;ióáky, patěáťy u 
"nou,i 

palčáky"" nemusíme vysvětlovat proč,

SPODNÍ pru(olo, PoNoŽKY
Tady taky není pnřďco 

"y*Ysr.t. 
Hlavně ať jde po.hodlně oblóknout a svléknout. obzvlášť

ponožky bývají pronútt re aeti oris.k. Ú.Úd.*á:im to alespoň v začátcíoh a dejme jim

iakové, které se nasazují lehce,

PAPUČKY, BOTY
vhodné jsou jednoáuché papuóky na gumu ne.uo 9ultrýzip. 

Nedoporuěuji papučky

, púkó. ui u,iu..-n. nu *uni8ty. čukle a ,,koksky" taky nejsou.vhodné.

Málokteré dítě má ú"iiury na tkaniiky. §uchý zip jg určjtě praktičtější 
i

pokud si dítko plete levou a pravou uoio, *tz.te n"akreslit ňa vnitřní stranu botiČkY Puntík'

pr.d obotí* si aitg boty nachystá tak, aby se puntíky dotýkaly,

PRoČ PODEP§AT ?
ťÁě áitto si obleúái pozná,tak proě ho máte podepisovat?

Velmi často se,t.*,H;;uá triai r.já. n"p.o.to tótožnó oblečení (býváto zpravidla

po výprodeji v lidiřl u není pak jednóducnó rozluštit, čí je růžová mikinka,



spADLÁ rrnlšrn zELENÁ,
NATLOUKLA SI KOLENÁ.
n reĎpuÁčE NA zEtrlll
.DoBRÉ t Étcy DEJTE i^Ir1

Ty 05r HnušKo NEzBEDNrcE,
ruepomůžEuE rr yícgfi

čERVE, čERVE, čenvíčru,
Neugužu.l rngLíčKv,
rngÉčro By qLAKALI,

zE sTRo^iU By PADÁLo.

vrzwl žt-vrov rušru)
NÁ,1iALUJ sI Hnušru.
Á poD xnušru rnuíŘ.
sLÁva, w JsI mn-íŘt

česnr JABKA, To JE sNnDNÉ,
JEDNo cryríš, onuxÉ spADNE.
uoĚt Á Buii oo rnÁw
ANEBO gÁC OO HLAW
po rnÁvĚ sE KouLí,
NÁ HLÁvĚ,uÁš BoutJ

reglíčro, JnBLí čKo,
KulntÉ, JÁK sluNíčro.
suorÉ JÁKo ,l^ED.

HoNzo, sttĚz Ho HNEDI
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NEDozRAJE,

cHUDINKA, JEN zeleruÁ rc.
počre.rre , Až DozRÁJE.
PoTo^i PEKNE.,noDRÁ JE.



Jak se joblíč ko chtělo stót hruško
V jednom sodu vyrostlo krósnó jobloň o rodilo krósnó, červenájoblíčko.
Hospodóř ji měl moc ród, protožejoblíčko bylo zdravó, chutnó o šŤ'ovnoŤó
nejlepší z celého sodu.
T Ťenhle rok vypodolo jobloň krósně. No joře vykvetlo množsŤvím krósných
květŮ, kŤeré pozděli přerostly v molinkó, zelenó joblíč ka, kteró se
zvětŠovola a zvětšovolo. Vyhřívolo se no sluníč ku o nechoto se borviŤ do
červena. Mělo se moc dobře o Ťěšilo se, až budou zraló.
Bylo ale mezi nimi jedno jobtíčko,které se vůbec netěšilo. Nelíbilo se mu
Červenó borvo. Nelíbilo se mu, že má uvnitř pecky. A hlovně se mu nelíbilo,
Že je kuloté. ,,Kdybych Ťok mohlo být hruškou! Mělo bych krósnou, žlutou
borvu, bylo bych krósně zakřivené a dobře bych chutnolo." A Ťok se
rozhodlo s tím něco děloŤ. Pokaždé, když vyšlo sluníč ko, se schovolo pod
listy, aby nezrólo.
KdyŽ přišlo zóří, všechnq osŤoŤní jobtíč ko bylo velká a červenó. Přišel
hospodóř o zočol trhot jedno joblíč ko za druhým, spokojeně si u Ťoho

Pobrukovol o joblíčko opoŤrně poklódol do bedýnky. Když bylo plnó, přinest
druhou, poŤom třeŤÍ o čŤvrtou, dokonce jich potřebovol pět! Všechno
joblko uŽ bylo sklizeno, jenom Ťo jedno , malé o bled'oučké pořód viseto no
sŤromě. ,,Co s tebou?" poškróbol se hospodóř no htově,,,ještě chvíli Ťě
Ťody nechóm, snod dozroješ." A|ejoblíčko nechŤělo dozróvot. ChŤělo býŤ
hruŠkou. DÓl se schovóvolo pod lisŤím, kŤeré pomolu žlouŤlo o šedlo,
o odmíto|o vylézŤ ven.
Jednoho dne hospodóř sklidil hrušky o postovil je v bedýnkách pod jobloň.
Poslední joblíčko se zorodovolo. ,,Hruštičky, sesŤřičky!" votolo no ně,
,.vYPodóm joko Vy?" Všechny hrušky se podívoly nohoru, odkud se ozýval
hlos, o když joblíčko uviděly, začaly se smóŤ.,.Ty nikdy nebudeš hruško!
Jsi joblíčko! A ted' toky pěkně ošklivé! Proč ses schovóvolo2"
TehdY joblíČko pochoptlo,že udělolo chybu, ote bylo už pozdě. By| podzim.
Jednou šel kolem chlopeček. Rozhlížel se po zemi, hledot nějaké
zaPomenuŤá joblíČko. KdyŽho joblíčko uvidělo, zaradovolo se. UŤrhlo se
o sPodlo na zem. ChlapeČek je rodostně vzol do ruky, oč istil o s chuŤí se
do něho zokousl. A joblíč $o pocho pilo, že být joblíč kem je moc
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