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U tvom vrtiću ima djece koja ne znaju kako se 
treba ponašati u športu. Pokaži im da ti znaš 
što je Bonton ponašanja u športu. 

1.  Nauči i poštuj pravila igre.
2.  Slušaj trenera i slijedi njegove upute.
3.  Poštuj odluke suca.
4.  Strpljivo čekaj svoj red.
5.  Veseli se svom uspjehu i uspjehu članova svog 

tima.
6.  Pomogni svakom djetetu koje je palo ili se na 

neki drugi način ozlijedilo.
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7.  Nakon pobjede ili poraza, pruži ruku članovima 
suparničkog tima.

8.  Izbjegavaj svađu, naguravanje i tučnjavu na 
športskom terenu i izvan njega.

9.  Suzdrži se od ružnih riječi i uvreda.
10. Na športskim tribinama bodri športaše i 

ohrabri ih pljeskom i pjesmom.
11. Igraj se, zabavljaj i uživaj u športskim 
 aktivnostima. 
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Pokaži roditeljima, braći, 
sestrama i prijateljima kako 

se fair play može 
živjeti svakog dana.
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Šport je oblik tjelesne aktivnosti u kojoj ljudi sudjeluju 
kako bi se međusobno natjecali, družili i zabavili. Osim što 
je zabavan, šport je jako dobar i za dječje zdravlje. Djeca 
koja su redovito tjelesno aktivna otpornija su na bolesti, 
imaju jače mišiće i čvršće kosti, brža su i spretnija, a po 
noći bolje spavaju. 
Sudjelovanjem u športskim aktivnostima djeca će naučiti  
puno toga o fair playu, odnosno o važnosti poštivanja 
športskih pravila, sudačkih odluka, suparnika i svih drugih 
sudionika športske aktivnosti. Šport promiče univerzalne 
ljudske vrijednosti kao što su poštenje, strpljenje, nenasilje, 
međusobno poštovanje, prijateljstvo, timski rad, jednakost, 
solidarnost, tolerancija i briga o drugima. Konačni rezultat na 
natjecanju nije jedino mjerilo športskog uspjeha. Pobjednici 
su svi oni koji se trude ostvariti što bolji rezultat u skladu 



s pravilima igre, koji poštuju odluke suca i onda kada im 
se te odluke ne sviđaju, svi oni koji spremno sudjeluju u 
timskom radu, oni koji pomognu djetetu koje je palo ili se 
na neki drugi način ozlijedilo, svi oni koji pohvale druge 
športaše za dobru igru, iskreno čestitaju suparnicima te 
za svoj tim navijaju bez ružnih riječi, bodrenjem igrača, 
pjesmom i pljeskom, svi oni koji  prihvaćaju i poštuju djecu 
suprotnog spola, druge nacije, vjere i boje kože. Na kraju, 
pobjednici su svi oni koji kroz šport steknu nove prijatelje 
i dobro se zabave u igri ili na natjecanju. Fair play nije 
vezan samo za športske aktivnosti. Sudjelovanjem u športu 
djeca uče kako komunicirati i surađivati s drugima i izvan 
športskog terena. Vrijednosti koje djeca nauče u športu 
mogu koristiti u vrtiću, kod kuće i u parku.
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