
Distanční výuka 23. 3. – 30. 3. 2021 
Dobrý den, vážení rodiče, 

v minulém týdnu jste mě moc potěšili. Je vidět, že vám to doma jde. Z videonahrávek 
jsem byla maximálně nadšená. Děkuji za vzornou spolupráci. Zasílám další učení pro 

naše předškoláčky a budu se těšit na další střípky z distanční výuky. 
S pozdravem Helena Kalfářová 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JAZYKOVÁ VÝCHOVA 
Popis a řazení obrázků podle dějové posloupnosti 
Pro nás dospěláky je naprosto běžné popsat děj dle posloupnosti, ale pro malé děti 
to je značně náročné. Přikládám vám obrázky, které si nastříhejte a děti je mohou 
skládat. U obrázků si můžete povídat (pojmenovat chlapce, co snídá, co má na sobě, 
kam jde….). 
Děj se dá nejlépe vyprávět prostřednictvím pohádek. Děti mohou samostatně 
vyprávět pohádku pomocí obrázků v knize. 
 
ŘEČOVÁ VÝCHOVA 
Nácvik hlásky N 
Tyto činnosti již dobře znáte. Slova začínající na danou hlásku. Rytmizace slov. 
Nácvik říkadla. Hláskování slov. Přikládám pracovní listy, které vám pomůžou.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V tomto odkazu uvidíte správné dýchání, které je při řeči velice důležité. 
Správné dýchání - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/238-spravne-dychani?vsrc=predmet&vsrcid=logopedicka-prevence-a-smyslove-hry%7Epredskolni


MATEMATIKA 
Doplňování chybějících částí v obrázku - figura v pozadí 
Tato činnost je velice důležitá na procvičování koordinace oka a ruky. Úkoly se 
záměrně opakují. Přikládám pracovní listy. 
Stále upevňujte počítání 1-8. 
 
VĚCNÉ UČENÍ 
Jehličnaté a listnaté stromy 
Začalo nám jaro a příroda se probouzí ze zimního spánku. Při procházkách pozorujte 
stromy. Děti už rozpoznají listnatý strom od jehličnatého stromu. Stromy si 
pojmenujte. Pro zábavu přikládám pracovní list. 
Video pomůže odhalit jedno velké tajemství. 
Proč listnatým stromům padají listy a jehličnatým jehličky ne? - ČT edu - Česká 
televize (ceskatelevize.cz) 
PSANÍ 
Procvičování krátkých horizontálních čar „Žebřík“ str. 35 
Šikmá čára v opačném sklonu „déšť“ str. 36 
Posílám i další skvělý odkaz, který vám pomůže. Grafomotorika doma - YouTube 
 
SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE 
Opět můžete využívat již známou aplikaci Didakta.cz 
 
TĚLESNÁ A HUDEBNÍ VÝCHOVA 
 
Taneční hrátky s Honzou Onderem: Čertovský tanec - ČT edu - Česká televize 
(ceskatelevize.cz) 
Nácvik nové písně  

https://youtube.com/watch?v=_Kfz03O1FvU&feature=share 

 
VÝTVARNA A PRACOVNÍ VÝCHOVA 
Posílám malou inspiraci k velikonočnímu tvoření. 
Šikulové: Obří velikonoční vejce - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
Šikulové: Velikonoční košíček - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz) 
 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/5219-proc-listnatym-stromum-padaji-listy-a-jehlicnatym-jehlicky-ne?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/5219-proc-listnatym-stromum-padaji-listy-a-jehlicnatym-jehlicky-ne?vsrc=predmet&vsrcid=priroda%7Epredskolni
https://www.youtube.com/watch?v=9sNlx7v0T5s
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8402-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-certovsky-tanec?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8402-tanecni-hratky-s-honzou-onderem-certovsky-tanec?vsrc=predmet&vsrcid=hudebni-a-pohybove-aktivity%7Epredskolni
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutube.com%2Fwatch%3Fv%3D_Kfz03O1FvU%26feature%3Dshare%26fbclid%3DIwAR1tqvIDxCEZINJid21QAZR5HSsHJ_UGcIT2Q88iqlOTCaQ25Tb063dsYKI&h=AT0cSVzE-pmXJ7d6-MfUXbopcvXYVjpukmXotzpYPk4Lt76uF1sOfw2y5wSU4aG3es9XQ1DWWHn081kVirK0kuE4Wq285ZD-9EDtN53QUf9cD4uRsXHnmHHUF_FnoLQHxDY
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8150-sikulove-obri-velikonocni-vejce?vsrc=predmet&vsrcid=vytvarne-aktivity%7Epredskolni
https://edu.ceskatelevize.cz/video/8149-sikulove-velikonocni-kosicek?vsrc=predmet&vsrcid=vytvarne-aktivity%7Epredskolni

