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Milí rodiče, přinášíme další zásobu námětů, inspirací a důležitých kontaktů, které jsme 

tento týden zveřejnily na našem facebooku. 

 

1. odkazy na webové stránky:  

Článek Jak na nespavost u dětí - https://www.prospanek.cz/blog/jak-na-nespavost-u-

deti/?fbclid=IwAR2pP4vhiiPkxEnTan57QZSk7JBhgOjv9kIUXVgqK6LdALfIkPf7g9wU2U0 

 

Hra Člověče, usměj se! – hru pro vás vytvořily naše terapeutky SAS: 

https://uloz.to/file/TfZPbml2Ox0D/clovece-usmej-se-

pdf?fbclid=IwAR2cGxK3EzGW1APpmZoK_W-

G6emPG8KdDWJI8SNl1aJbU_imekdZtEN8vLk 

 

Piktogramy http://pikto.piktomag.cz/kategorie-produktu/ke-stazeni-a-tiskuplakaty-pracovni-

listy/?fbclid=IwAR0lTnPpFuDOn0R1N0RlPZktGc30ppMIfB1DcX_y03sJNeOyhiwyHmUR

FQc 

 

Videa na stimulaci zraku a zrakový trénink:  

https://www.youtube.com/watch?v=MiAfKr1n8jc&fbclid=IwAR3AzNU5pvxulwO9-

ldn4igRn_hzEzqtXztLNGuZKjpuQuKvqzDwiH3xJGU 

 

Podpora jemné motoriky:  

https://www.youtube.com/watch?v=eHgQcl7rV04&fbclid=IwAR2c3eoNz0SRfeWXhUlCuk9

xUaC2TUVLGSzX39jLgska9QLJW93L2Fg3fwk 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8Jo4hxifmk&fbclid=IwAR3ZzjW9OT-

xmfKwd1sOOqLEk_zaNWXQofKL22pSyHzyxet9c_zh-S2EvD8 

 

Tvoření pro děti: 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/tvoreni-pro-

deti?fbclid=IwAR2DB2iFG0a2WqcAdk42xF53P1xgjMSEm8CtQy_H3gOhUpQ_ezbmpXsx

YQI 
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Hra:  

 

Začnite tým, že vy imitujete po dieťati. Ak on dá autíčko na most -pridajte sa, ak spustí autíčko 

po dráhe- pridajte sa, ak ho zaparkuje do garáže- ... Takýmito interakciami podporíte spoločnú 

hru a spontánnu imitáciu jeden druhého. Ale nezabudnite stále to musí byť hra!!!☝️ 

..a čím viac hry tým menej sebastimulácie, čím menej sebastimulácie tym viac príležitostí na 

učenie, čím viac príležitosti na učenie tým lepšie možnosti integrovať sa v spoločnosti.. 👏 

 

2. náměty z našeho facebooku – tyto náměty jsou převzaty z různých webových stránek a 

skupin na FB – viz níže 
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Dětská jóga  
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