
Sada obsahuje 30 kartiček, které znázorňují 15 situací. Ke každé situaci jsou dvě kartičky zobrazující žádoucí a nežádoucí 
chování v oblasti sexuality, intimity a vztahů. Dítě tak může vedle sebe vidět vizuálně znázorněné žádoucí a nežádoucí chování. 
Jednotlivé karty jsou v pravém dolním rohu označeny stejnou barvou pro lepší identifikaci toho, jaké karty patří do sady.

V této sadě najdete tyto karty s piktogramy:
1. Postava dívky × postava chlapce; 2. Intimní místa dívky × intimní místa chlapce; 3. Svlékání/oblékání v soukromí × svlé-
kání/oblékání na veřejnosti před ostatními; 4. Použití WC se zavřenými dveřmi × použití WC s otevřenými dveřmi; 5. Sahání si 
na intimní místa v soukromí × sahání si na intimní místa veřejně; 6. Dotek se souhlasem (ptám se tě, zda se tě mohu dotknout) 
× dotek bez souhlasu; 7. Dovolený projev lásky, náklonnosti, sblížení v rámci školky, školy × nedovolené projevy; 8. Spaní ve 
své postýlce × spaní v postýlce druhého dítěte; 9. Téma soukromí × téma, co je veřejné; 10. Místa, kterých se u druhých mohu 
dotýkat × místa, kterých se u druhých nesmím dotýkat; 11. Masturbace v soukromí × masturbace na veřejnosti; 12. Sprchová-
ní/koupání v soukromí × sprchování před všemi, bez soukromí; 13. Postava dívky, postava ženy × postava chlapce, postava 
muže = cílem je možnost vidět změnu postavy; 14. Karty rodičovství – postava ženy s miminkem v břiše × postava ženy bez 
miminka; 15. Karta vztahů. Různé možnosti vztahů v životě.

Co je cílem práce s kartičkami?
Cílem je pomoci pedagogům a pedagožkám citlivě a s respektujícím přístupem otevřít téma sexuality, intimity a vztahů u dětí 
v mateřských školách a speciálních školách. Dále usnadnit jim edukaci při vysvětlování žádoucího a nežádoucího chování pomocí 
vizualizace, usnadnit jim práci při nastavování hranice v oblasti sexuality, intimity a vztahů v kolektivu a v neposlední řadě jim 
usnadnit práci při tvorbě pravidel žádoucího a nežádoucího chování v oblasti sexuality, intimity a vztahů.

Jak pracovat s kartičkami?

1. Základní práce s kartičkami
• Seznamte se s obsahem kartiček a prostudujte si situace, které popisují.
• Sjednoťte učitelský tým. Pobavte se v týmu pedagogů a pedagožek, zda situacím rozumíte stejně a zda máte stejně nasta-

veny postupy žádoucího a nežádoucího chování.
• Při seznamování s kartičkami postupujte po malých krocích, od nejjednodušších kartiček až po ty složitější, v pravidelných 

intervalech a vždy s ohledem na jednotlivé možnosti a schopnosti dítěte porozumět tématu.
• Dopřejte si dostatek času. Umožněte dětem možnost doptávat se, dozvědět se více, podporujte diskuzi.
• Základním úkolem je, aby dítě/děti pochopily nejen význam kartiček, ale taktéž rozdílnosti žádoucího a nežádoucího cho-

vání. Ptejte se dětí. „Co si představují pod pojmem soukromí? Diskutujte, jaká témata/chování patří do soukromí. Pobavte 
se s dětmi o tématu hranice a možnostech říkat NE. Možné otázky: „Máte nějaká místa na vašem těle, kde se vás ostatní 
děti nemohou dotýkat? A kde se vás naopak mohou dotýkat? „Kde si ve školce/škole můžete sahat na svá intimní místa 
a kde ne a proč?
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• Následně odpovědi dětí podpoříme obrázky (žádoucího a nežádoucího chování). Společně hovořte o tom, proč tomu tak 
je. Je důležité dětem nejen dát možnost pochopit rozdílnost, ale také jim zdůvodnit, PROČ by se např. neměly svlékat do 
naha před ostatními dětmi nebo si sahat na intimní místa na veřejných místech, a říci jim JAK, tedy jaké chování je žádoucí.

• Práci s kartičkami můžete také pojmout jako hru, například ve formě pexesa. Děti poté hledají jednotlivé obrázky, 
které k sobě patří, tedy žádoucí a nežádoucí chování v obdobných situacích.

• Taktéž lze dětem vytvořit dva velké barevné kruhy – červený a zelený.
• Červený kruh znamená STOP (NE), nesmíš, nežádoucí chování.

Zelený kruh ANO, smíš, žádoucí chování. Do zeleného kruhu poté děti vkládají obrázky žádoucího chování a do červeného 
kruhu nežádoucího chování. O každém obrázku je vhodné si společně povídat.

2. Propojení kartiček se sexuální výchovou dítěte.
• Kartičky slouží k podpoře při sexuální výchově dětí tím, že mapují základní témata sexuální výchovy v prostředí školky/

školy.
• Kartičky jsou v rámci sexuální výchovy podporou při seznamování dětí s daným tématem sexuální výchovy, např. pokud bu-

deme s dětmi hovořit o soukromí, můžeme využít všechny kartičky, které se k tématu soukromí vztahují (doteky, svlékání, 
sahání na intimní místa, společné poznávání se atd.).

• U dětí, s nimiž s tématem sexuální výchovy začínáte, poslouží kartičky k otevření tématu. Dáváme poté dětem/dítěti mož-
nost vybrat si tu kartičku, která jej nejvíce zaujala, nebo tu, na které je obrázek toho, o čem by si dítě/děti rády povídaly.

• Kartičky v rámci sexuální výchovy pomohou ve vizuální podpoře pochopení rozdílnosti žádoucího a nežádoucího chování 
a otevření dalších témat, jako je rizikové chování, co by se nemělo stát ani dělat (prevence sexuálního násilí a zneužívání, 
rizikového chování a překračování společenských pravidel a norem).

3. Propojení kartiček s tvorbou pravidel ve školce/škole.
• Kartičky jsou vizuálně zpracovány tak, aby umožnily dětem snadnější pochopení rozdílnosti chování. Proto jsou vhodné 

i jako podpora při tvorbě pravidel chování ve školce/škole. Tam, kde nestačí slovo, můžeme využít kartičku se situací.
• Kartičky dejte na viditelné místo, kde si je mohou připomínat děti, učitelé/učitelky, ale i rodiče dětí.
• Kartičky můžete umístit na ta místa ve školce/škole, kde se nejčastěji dané chování odehrává, např. do šatny obrázek 

svlékání a oblékání, na WC kartičku soukromí, sahání na intimní místa a ke stolu paní učitelky kartičky s dovolenými/
nedovolenými doteky dětí vůči paní učitelce.

• Kartičky můžete využít i v situaci, kdy se u dítěte projeví nežádoucí chování. Děti pomocí obrázků poučíte o žádoucím 
chování a fixujete ho.

Kartičky lze propojit i s metodou kruhů podpory. Více informací najdete na 
https://www.freya.live/cs/nase-kurzy/webinare/47/jak-vyuzit-kruhy-podpory-v-sexualni…
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