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Všichni rodiče si přejí, aby se jejich děti chovali co nejlépe a slušně.

Pomocí karet „Good Manners“ můžete své děti učit základům společenského chování, komunikace a respek-
tu k ostatním. Slušné chování není pouze zastaralým přežitkem již neexistujících kultur, ale je to stále aktu-
ální a platné téma. Pomocí dodržování pravidel společenského chování dáváme najevo svoji sociální a kul-
turní vyzrálost, respekt a ohleduplnost k druhým. 

Karty „Good Manners“ slouží k nácviku, jak se chovat v jednotlivých situacích. Pokud rodiče budou své děti
od malička a pravidelně učit tomu, jak se chovat v příslušných situacích, děti si tyto návyky zažijí a budou pro
ně přirozené.

Situace znázorněné na kartách jsou startovní čarou do světa pravidel společenského chování. Znázorněné
základy pravidel společenského chování pomohou dětem lépe porozumět budoucí komplexitě společenské
chování, se kterou se budou setkávat i v dospělosti. Komunikace mezi rodiči a dětmi o vhodném chování, ob-
lékání a používání vhodného jazyka by měla pokračovat i nadále, v podstatě nikdy neskončí.

Vysvětlujte svým dětem, že vhodné společenské chování je ukázkou jejich vyzrálosti a naší úlohou je umět dě-
ti nadchnout pro osvojování si pravidel slušného chování. 

Návod:

1. Umístěte balíček karet otázkami nahoru

2. Přečtěte otázku a nechte dítěti čas přemýšlet o vhodné odpovědi

3. Pak otočte kartu, abyste viděli obrázek jak „slušné prasátko“ reaguje na příslušnou situaci. Projděte
detailně celou situaci a diskutujte s dítětem co vidí na obrázku. Současně se můžete vyptávat, zda
vaše dítě již obdobnou situaci samo zažilo a jak případně reagovalo.

Děti nejvíce milují otázku „Proč?“. Vysvětlujte jim, že slušné chování je ukázkou našeho respektu k dru-
hým, a že máme opravdový zájem o to, jak se druzí cítí. Respekt k druhým je tím zásadním, co by-
chom měli své děti učit v průběhu dětství.

Není nutné projít všechny karty najednou. Hrajte si s kartami tak dlouho jak dítě udrží svůj zájem
a pozornost. Je lepší se ke kartám postupně vracet, méně je někdy více. Děti si zapamatují mnohem
více, pokud je budete učit postupně a nezahltíte je najednou velkým množství informací. 

Pomáhejte svým dětem reagovat na každodenní situace dle toho, co se naučily od „slušného prasát-
ka“. Ptejte se dětí, jak by v dané situaci „slušné prasátko“ reagovalo a nezapomeňte své děti po-
chválit za slušné a vhodné chování!

Učme své děti tomu, jak je pěkné, když i ostatní se k vám chovají slušně a s respektem. Chovejme se
tak jak chceme, aby se druzí chovali k nám. Příjemnou zábavu! 


