
 

 

 

Reguły zachowania obowiązujące  Przedszkolaka w sali i w ogrodzie  

1. Zgodnie bawię się z kolegami, 

2. Staram się wykonywać polecenia Nauczyciela, 

3. Cierpliwie czekam na swoją kolej, 

4. Dzielę się zabawkami, 

5. Wiem, że trzeba dbać o własność kolegi czy przedszkola,  

6. Po skończonej zabawie odkładam zabawkę na miejsce, 

7. Bawię się bezpiecznie,  

8. Staram się nie robić innym krzywdy i przykrości, 

9. Pomagam innym,   

10. Znam i stosuję trzy magiczne słowa : proszę, dziękuję, przepraszam, 

11. Witam się i żegnam słowami: dzień dobry, do widzenia,  

12. Biorę udział w zajęciach i zabawach grupowych, 

13. Jestem uczciwy, mówię prawdę,  

14. Kiedy ktoś namawia mnie do niebezpiecznej zabawy to odmawiam,  

15. Przy stoliku zajmuje swoje miejsce i dbam o porządek podczas rysowania,  

16. Nikogo nie przezywam, nie wyśmiewam, nie obrażam, 

17. Jeżeli potrzebuję, proszę o pomoc  Nauczyciela lub inną Panią, 

18. Swoja postawą, zachowaniem reprezentuje moja grupę i Przedszkole.  

 

Reguły zachowania obowiązujące Przedszkolaka podczas spożywania posiłków: 

1. Przed posiłkiem myję ręce, 

2. Przy stoliku siadam na swoje miejsce, 

3.  Nie kiwam się i nie „huśtam” się na krześle, 

4. „Przy jedzeniu się nie gada bo się w brzuszku źle układa” - jem w ciszy, powoli aby się nie 

zakrztusić, 

5. Jem sztućcami, 

6. Piję z kubka/szklanki, 

7. Nie bawię się jedzeniem, 

8. Odchodząc od stolika zasuwam krzesełko i dziękuję za posiłek. 



 

Reguły zachowania w łazience 

 Mycie rąk 

Ręce myjemy zawsze: przed posiłkiem, po skorzystaniu z toalety, po powrocie ze spaceru  

1. Czekam na swoja kolej mycia rąk, nie przepycham nikogo, 

2. Najpierw podwijam długie rękawy aby ich nie zamoczyć, 

3. Moczę ręce w wodzie, 

4. Biorę na dłonie mydełko z dozownika i staranie, dokładnie mydlę, 

5. Spłukuję pianę z rąk i zamykam kran, 

6. Wycieram ręce, nie chlapiąc, w jeden ręczniczek papierowy, 

7. Ściągam rękawy,  

8. Wychodzę z łazienki. 

 

Korzystanie z toalety: 

1. Z toalety korzystamy pojedynczo, 

2. Nie podglądamy kolegi/koleżanki, 

3. Zawsze mogę poprosić Panią o pomoc, 

4. Dokładnie wycieram pupę,  

5. Spłukujemy po sobie wodę w toalecie, 

6. Po skorzystaniu z toalety myję ręce. 

 

Reguły zachowania Przedszkolaka w szatni: 

1. Starannie odwieszam odzież na swoją półkę oznaczoną znaczkiem,  

2. Buty ustawiam równo na półce do tego przeznaczonej, 

3. Pamiętam o kolejności zakładania odzieży najpierw spodnie, buty, sweter, kurtka a na 

końcu szalik, czapka rękawiczki, 

4. Po powrocie ze spaceru, przed wejściem do budynku – otrzepuję buty z piasku, błota, 

śniegu, a następnie wycieram buty o wycieraczkę, 

5. Rozbieram się w odpowiedniej kolejności: najpierw rękawiczki czapka szalik kurtka 

potem buty i spodnie.  

6. Ubrania odwieszam na wieszak a buty ustawiam na półce,  

7. Dbam o swoje ubrania aby nie zginęły. 

 

Reguły zachowania Przedszkolaka podczas leżakowania: 

1. Przed leżakowaniem korzystam z toalety, aby potem nie budzić innych dzieci, 

2. Rozbieram się samodzielnie a jeżeli mam problem proszę o pomoc Panie, 



3. Czekam cierpliwie na pomoc, 

4. Ubrania odkładam na swoje krzesełko, a pantofle pod krzesełko, 

5. Ubieram piżamę, 

6. Rozpoznaje swoją pościel i kładę się na leżaku, na którym leży moja pościel, 

7. Mogę leżakować z misiem, maskotką, 

8. Leżąc słucham bajek lub kołysanek, 

9. Po leżakowaniu ubieram się i korzystam z toalety a piżamkę zostawiam na leżaku, 

10. Bawię się przy stoliku, aby Panie mogły bezpiecznie posprzątać salę. 


