
Distanční výuka 8. 3. - 15. 3. 2021 

Dobrý den, vážení rodiče, 

děkuji vám za vzornou spolupráci a krásné zpětné vazby, které mi posíláte. I tento týden vám posílám 

materiály k distančnímu vzdělávání.  Informace o předávání materiálů jsem vám zaslala na náš školní 

e-mail. Přikládám i pracovní listy k opakování probraného učiva. Další vzdělávací nabídku zašlu příští 

týden v úterý a při této příležitosti si vyzvednu vypracované úkoly. 

S přáním krásných dnů HK 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA 

Česky jazyk je velice pestrý a bohatý. Už od dětství se děti učí používat krásy našeho mateřského 

jazyka. Tento týden zkuste používat slova, která se dají říct jiným způsobem. Nelekejte se odborné 

terminologie, jsou to pojmy, které jistě znáte. 

Aktivní používání homonym a synonym 

Homonyma  

 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/homonyma/ 

Synonyma 

 

http://vytvarna-vychova.cz/tag/homonyma/


ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Procvičování hlásky D  

Zaměříme na správnou výslovnost hlásky D. Děti mohou pojmenovávat obrázky, které začínají na D a 

postupně vymýšlet slova, které na D začínají.  

Zasílám video, které poslouží jako dechové cvičení. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/235-dychani-a-prace-s-

hlasem?vsrc=predmet&vsrcid=logopedicka-prevence-a-smyslove-hry 

D 

 

VĚCNÉ UČENÍ 

Pozorování změn v přírodě. Blíží se nám jarní období, kdy se vše začíná měnit. Pozorujte přírodu 

kolem nás. Pro děti budou zajímavé vycházky do přírody, kdy se budete společně dívat po změnách 

v okolí. Přikládám i pracovní list, který prověří dětskou pozornost. 

Zasílám krátké motivační video  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4052-proc-mame-rocni-obdobi?vsrc=predmet&vsrcid=dle-

rocnich-obdobi-a-svatku 

MATEMATIKA 
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Dalším tématem je orientace na ploše, které je pro děti moc důležité. Většině dětí dělá orientace na 

ploše stále obtíže, proto je nutné tuto oblast neustále rozvíjet. Tato hra je zábavná forma, která učí 

novým poznatkům. 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1061 

PSANÍ 

Vázaný horní oblouk 

Přikládáme pracovní listy A3 a A4 formátů. Dále je cvičení na straně 31. a na straně 32. Tuto práci 

dělejte tužkou. Nespěchejte a nechtě děti pracovat samostatně. Pokud to někomu nepůjde, 

nakreslete pomocné puntíky. 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE – POČÍTAČE 

www.didakta. cz pro předškoláky 

Zde můžete využívat didaktické hry, které děti velice baví. 

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Posílám motivační video pro kreativní chvilku. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8148-sikulove-zajicek-na-vajicka?vsrc=predmet&vsrcid=vytvarne-

aktivity 

HUDEBNÍ VÝCHOVA A TĚLESNÁ VÝCHOVA 

Pojďte si společně zlepšit náladu tance. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8410-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-

lambada?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity 
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