MANUÁL PRO DOSPĚLÉ
Soubor zábavných pracovních listů pro děti mladšího školního věku připravil v rámci programu prevence kriminality Olomoucký kraj.
Pracovní listy „Duhovka“ nabízí v devíti základních tématech řadu her, komiksů, cvičení a úkolů.
Děti získávají podněty k tvořivé činnosti a rozvoji základních dovedností v oblastech volnočasových aktivit, hygieny, slušného chování, úrazů, dopravy, trestního jednání a návykových látek. Téma
každého listu je pro snadnou orientaci zpracováno v odlišném barevném provedení. Pracovní listy je
možné vyplňovat samostatně. Doporučujeme, abyste dítěti v průběhu samostatné činnosti věnovali
náležitou pozornost: vysvětlovali zadání, společně se zamýšleli nad možnostmi řešení apod. V žádném případě není cílem těchto listů děti odradit od vlastních aktivit a uvažování, naopak poskytnout
dostatečný prostor pro interaktivní činnost, která doplňuje další vzdělávání v preventivních oblastech. Pro snadné vyhodnocení správnosti vyplněných listů můžete využít identifikační části v úvodu,
prostoru na konci listu a tohoto pomocného manuálu. Výsledky se mohou stát součástí jak vzdělávacích programů, tak individuálních soutěžních kol ve spolupráci s dalšími subjekty (policie, nevládních
neziskových organizací, školských zařízení, apod.).

Správné odpovědi vybraných úkolů pracovních listů:
Volný čas
1. Doplň chybějící písmenka „Kdo si hraje nezlobí“
2. Křížovka – „Vyvolávaná“
Hygiena a zdraví
1. Doplň písmena a vysvětli větu „Čistota půl zdraví“
2. Poskládaný obrázek – 1. C, 2. B, 3. D, 4. F, 5. E, 6. A
Slušné chování
1. Třídění odpadků – barevné sklo – zelený kontejner, plast – žlutý kontejner, papír – modrý
kontejner, bílé sklo – bílý kontejner
Úrazy
1. Známé přísloví – „Nehoda není náhoda“
Bezpečná cesta do školy
1. Tam, kde není chodník, se chodí po silnici a) při levém okraji vozovky.
2. Jestliže uslyším přijíždět vozidlo s právem přednostní jízdy při přecházení vozovky,
c) co nejrychleji opustím vozovku.
3. Mezi bezpečná místa k přecházení patří A - křižovatka s řízeným provozem,
e) - přechod pro chodce, f) - podchod nebo nadchod.
4. Chodec je i osoba, která táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo příruční 		
		 vozík nepřesahující 600 mm, pohybující se na lyžích, kolečkových bruslích nebo jiném
		 sportovním vybavení (skateboard, malá skládací koloběžka), vede jízdní kolo, psa, apod.
5. 10 rozdílů – jezdec na koni, barva trika dívky na kolečkových bruslích, hůl starce, barva 		
semaforu, dítě v kočárku, směr jízdy dívky na koloběžce, počet balíků na příručním vozíku,
rozsvícená světla automobilu, balíky na chodníku, žena v okně.
Vandalství
1. Tajenka – „Nepoškozuj“
2. Dva uličníci poničili písmenka, která byla součástí slova „Příroda“

Krádež
1. Jestliže uvidím, že mému spolužákovi ukradli z tašky svačinu, a) oznámím to učiteli.
2. Jestliže jsem svědkem krádeže, c) zavolám policii.
3. Ukradené věci v obchodě musí zaplatit b) prodavač.
4. Malý zloděj může: dostat výprask od rodičů, účastnit se pohovoru u sociálního pracovníka, jít do polepšovny. Nezletilé dítě (do 15 let) není trestně odpovědné, případnou vzniklou
škodu hradí rodiče. Dítě navštíví sociálního pracovníka. Může být umístěno do výchovného ústavu
(dle závažnosti opakovaného protipravního jednání).
5. Křížovka – „Kamarádství bez krádeže“.
6. Pokud najdu na chodníku cizí věc, c) odevzdám ji na policii nebo na ztráty a nálezy.
7. Poznej větu a vysvětli její význam – „Bez práce nejsou koláče“.
8. Nejvíce je tmavých motýlů se žlutými skvrnami.
Šikana
1. Křížovka – „Kamarád“
Alkohol, kouření
1. Heslo dne – „Buď fit“
Přeji hodně úspěchů a věřím, že tento manuál Vám může napomoci zvládnout Vaši
náročnou práci s dětmi.
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