ЕТИЧЕН ПРАВИЛНИК ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ОБЩУВАНЕ
МЕЖДУ ДЕЦАТА В ГРУПАТА

І. ОБЩИ НРАВСТВЕНИ ПРАВИЛА:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Радвай се на успеха на другаря си.
Не прехвърляй своята вина на други.
Говори само истината.
Не се хвали даже и с най-добрата си постъпка-доброто дело само говори за себе
си.
Пази доверието на другарите си.
Като си дал дума -дръж на нея, като си дал обещание – изпълни го.
Истинския приятел се познава не само в радост, но и в беда.
Никога не обиждай.
Грижи се за другите.Защитавай по-слабите от теб.

ІІ. КУЛТУРНО-ХИГИЕННИ НАВИЦИ
1. Ставай сутрин в едно и също време.
2. Старателно се измивай,почиствай зъбите, сресвай се.
3. Измивай си ръцете винаги преди ядене и след тоалетна.
4. На масата стой винаги изправен.
5. Правилно използвай приборите за хранене.
6. Храни се без да бързаш.
7. Не троши хляба, а го отчупвай
8. Използвай салфетки по време на хранене.
9. Използвай носна кърпа, когато кихаш.
10. Старателно си подреждай дрехите преди да си легнеш.

ІІІ. ПРАВИЛА ЗА КУЛТУРА НА ДЕЙНОСТТА:
1. Не стой никога без работа.
2. Не отлагай днешната работа за утре.
3. Довършвай започнатата работа до край.
4. Прави всичко което умееш сам., без да търсиш помощ от възрастните.
5. Поддържай ред и чистота в къщи и в детска градина.
6. Внимателно се отнасяй към вещите и играчките.
7. Обичай природата и се грижи за нея.
8. Разглеждай книгите само с чисти ръце, без да подгъваш краищата им.
9. Ако нещо не си разбрал попитай възрастния.
10. Бъди настойчив при постигане на целта си.
ІV . ПРАВИЛА ЗА КУЛТУРА НА ОБЩУВАНЕ
1. Използвай думите за културно общуване-“здравей”,” довиждане”,”моля”

2. Бъди приветлив и вежлив с всички.
3. Не прекъсвай възрастните, не се намествай в техния разговор.
4. Отстъпвай мястото си на другарчето си при нужда.
5. Вдигни и вежливо подай падналия от някого предмет.
6. Поделяй с другаря си играчките, книжките,играй задружно.
7. Помагай на по-малките и по-слабите.
8. Не се блъскай, не изпреварвай и отстъпи място на момичетата пред себе си.
9. С уважение се отнасяй към труда на другите.
10. Не пречи на по-големите и не проявявай капризи.

