
Distanční výuka 6. 4. -11. 4. 

Dobrý den, vážení rodiče, 

děkuji za krásné fotografie a přání k Velikonocům. Věřím, že jste si tento jarní svátek ve 

zdraví užili.  

Zatím čekáme na informace od MŠMT k otevření škol. Počítám s termínem 12. 4., ale 

vše se může ještě změnit. Budu vás informovat. 

Přikládám další vzdělávací nabídku. 

S pozdravem vaše Helena Kalfářová 

JAZYKOVÁ VÝCHOVA  

Slova nadřazená a podřadná 

Hra na obchod je nejlepším způsobem k rozvoji slovní zásoby. Děti pojmenují předměty ve 

svém obchodě a určují k nim slova nadřazená a opačně. 

 

 

Řečová výchova 

Výslovnost hlásek c, s, z 

 

 

 

ŘEČOVÁ VÝCHOVA 

Výslovnost hlásek s, c, z 

Děti pojmenují obrázky. Mohou vytleskávat slova. Určovat hlásky ve slově, tak jak jste již 

naučení. Přikládám i pracovní list, které si vyzvednete ve škole. Děti si pojmenují obrázky a 

vybarví všechny obrázky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přikládám další edukační videa, která vám pomohou s domácí výukou. 



https://edu.ceskatelevize.cz/video/242-vyslovnost-pismen-s-z-

c?vsrc=predmet&vsrcid=logopedicka-prevence-a-smyslove-hry%7Epredskolni 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/238-spravne-dychani?vsrc=predmet&vsrcid=logopedicka-

prevence-a-smyslove-hry%7Epredskolni 

 

VĚCNÉ UČENÍ 

Orientace v dopravních značkách pro chodce  

V rámci bezpečnosti je důležité se věnovat vzdělávání v oblasti dopravy. Výuková videa vám 

pomohou. Vzdělávací portál Alik.cz je vhodným vzdělávacím prostředkem. 

Přikládám další vzdělávací videa. 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/453-dopravni-vychova-a-bezpecny-

pohyb?vsrc=predmet&vsrcid=dopravni-vychova-a-bezpeci%7Epredskolni 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/177-dopravni-vychova-poznavaci-a-zakazove-dopravni-

znacky?vsrc=predmet&vsrcid=dopravni-vychova-a-bezpeci%7Epredskolni 

 

MATEMATIKA 

Určování polohy před a hned za 

Prostorová orientace je velice důležitá. Děti se ji učí postupně a potřebují dostatek času 

k pochopení pojmů. Můžete si skládat řadu různých předmětů. Děti pojmenují správnou 

pozici daného předmětu. 

Máme pro vás připravené materiály k procvičování. Předáme vám je tradičně v úterý  

ve škole. 

Přikládám video zábavné matematiky https://youtu.be/IqudQHOBGKQ  

 

PSANÍ 

Pracovní list na procvičení vám předám. 

Další práce je v pracovním sešitu, kde jsou jednotlivé úkoly popsány. 

Procvičování kreslení čar ve vymezeném prostoru „Závody pastelek“ str. 39 

Střídání velikostí kruhů „Drak“ str. 40 

 

SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ PÉČE 

K distanční výuce můžete používat skvělé webové stránky 

http://www.strasidylka.cz/rozdilyzviratka.html 

https://www.vesela-chaloupka.cz/klicove-slovo/predskolaci/ 
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HUDEBNÍ A TĚLESNÁ VÝCHOVA 

„Bez hudby by byl život chybou“ Nietzsche 

Přikládám videa, která děti potěší. 

https://youtube.com/shorts/t1oSatZWJ0E 

https://www.youtube.com/watch?v=wCfV-QAncns 

https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw  

https://www.youtube.com/watch?v=lQTUX9_VGTw 

 

VÝTVARNÁ A PRACOVNÍ VÝCHOVA 

Opět přikládám materiály, které slouží jako motivační prostředek. Kreativitě se meze 

nekladou. Budeme se těšit na vaše fotodokumentace. 

https://www.youtube.com/watch?v=LE36ABITrDQ 

https://www.youtube.com/watch?v=2nPFosWijPY&list=PLiiDM4Ir7xjRziSHhFt2Qk5uaw8U

jvKHs 
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