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ii- . Dítě by mělo znátzákladní pravidla slušného chování a dodržovat ie ;f "

;ť- (pozdravit poděkovat, poprosit). iť'
j+ , .}a<": . Důležitá je i určitá kázeň, respelitive to, aby reagovalo na běžné {,ai - --t --J - --o- ,Sa

:;.. pokyny učitellry a dalších dospělých osob v mateřské škole. ],l.
.'f r . Fajn je, kdÉ umí vyjádřit své pocity a potřeby, tedy co si přeje a iť"

t" potřebuje ;'''

i. . Je dobré, aby bylo dítě zvyklé jíst všechny běžné druhy potravin, ť:
,"i" nebylo vybíravé a stravu neodmítalo, ],l.

lť" . Není přípustné, aby bylo v mateřské škole dítě nuceno do jídla. iť'
,jr ."'.
.";" Pokud má Vaše dítě problémy s jídlem i v domácím prostředí, nelze ačekávat, že se to íhned ,';,"

:;- ve školce naučí. Nějalcý pokrok lze u díňte postřehnout, ale věšinou je to až po delší době, ],l.

,i" někdy í až v následujícím školním roce pravidelného pobytu v prostředí mateřské škottE. l".
,;< .";.

:f " Pokud paní učítelka od rodičů zjisď, co nemó dítě rádo, tak s tím počító. :";.

.§. .f,a{. {"

lť' iť'
lť- A co dělat-když se dítě nenaučí,vše včas? ;T'n
,r{ .v{

lť" Možnó se vóm zdá, že září je ještě daleko, ale na druhou stranu je potřeba počítat s tím, že lť"
iť" dítě se potřebné dovedností nenaučí hned. , 
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:;. I]rčitě mnohé z ních již naprosta bez problémů zvládá, ale některé sí así ještě bude museť :;.
. s"{ osvoJtt a upevníL A čím dříve začnete vŠe dolaďovat, ďm bude VaŠe dítě ve věďí pohadě, aŽ :;-
:;. začne navštěvovat školíčku. .'J.{" {.
. jl .;.
:;. .'"ln

lť' A noktld se váš Dotomek nestačí něco naučit. anebo mu to Drostě nenůide ;i'.}, ,ř-
"". tak. iakbvste si nředstavovali? .'J.

i" I]rčitě se tím nijak nestresujte a netlačte na něj, alev úsilí a pravidelnosťi při nládání 
';::;. poďebných dovedností a návyků nepolevujte a ditěti neulevujte. Pravídelnastí a postupem *:

.;. .;.{, {,

;ť' Důležité je, aby se dítě pokud možno do školky těšilo a neměIo jí hned od počátku spojenou , ;"]o

iť' tím,žeje nešika ažekdyžse něco úplně nezvládá, tak ho tam nebudou chtít. , §r
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.;n ";"],1. Hodně štěstí a hlavně trpělivosti. :;.,{, {"
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