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Dědečku, ještě vyprávěj
Etiketa a etika pro předškoláky

(anotace)
Knížka Dědečku, ještě vyprávěj je volným pokračováním úspěšné knihy pro děti
Dědečku, vyprávěj. Laskavá slova moudrého dědečka provázejí opět půvabné
ilustrace Jany Fernandes. Malá Viktorka naslouchá pohádkám a příběhům, které ji
učí základům etikety a pomáhají jí utvářet si názor na svět kolem sebe. S dědečkem
prožívá různé příhody společné dětem jejího věku a učí se, jak se zachovat
v různých situacích, které život přináší. Na rozdíl od prvního dílu je pokračování
„Dědečka“ zaměřeno nejen na etiketu a základy slušného chování, ale i na etiku,
tedy pěstování mravních hodnot a postojů dětí. Kniha je určena dětem předškolního
a raného školního věku. Stejně jako první díl i tuto knížku provází CD, na které autor
namluvil celý text knihy. Děti si tak mohou při poslechu zvukového CD knížku „číst“
samy podle obrázků.

(předmluva)
Milí rodiče,
máte před sebou pokračování knížky Dědečku, vyprávěj, která byla určena dětem od
tří let. Knížka, kterou dostáváte do ruky, je určena předškolákům. Ti se už mají
dozvědět víc o světě kolem sebe, proto se neomezujeme jen na pohádky a pověsti,
ale využíváme i naučné příběhy. Stejně jako v prvním díle i zde najdete mnoho
příkladů, jak děti vést ke slušnému chování, k ohleduplnosti vůči ostatním, k respektu
ke starším, k rodičům, ke kamarádům. Vyprávění laskavého dědečka pomáhá dětem
v utváření hodnot, které je povedou dalším životem. Etika a etiketa jsou podobná
slova, ale je mezi nimi jistý rozdíl. Etika je nauka o mravnosti, o morálce, pracuje
s pojmy dobra a zla, dříve se jí říkalo mravouka. Etiketa je soubor pravidel
společenského chování. Přes odlišný význam obou pojmů najdeme mezi nimi určitou
souvislost. Do oblasti zkoumání morálky patří i mezilidské vztahy, respektování
hodnot jiných osob, společenství a kultur a právě pravidla pro toto chování definuje
etiketa. Tato knížka se věnuje etice i etiketě v jednotném souboru pohádek, pověstí a
příběhů ze života malého dítěte. Přeji Vašim dětem, aby si vzaly z knížky to důležité,
co potřebují k utváření názoru na svět kolem nás.

