
Náměty a inspirace od Centra LIRA             

Své náměty a inspirace můžete posílat na katerina.kosova@centrumlira.cz – Děkujeme   

             Centrum LIRA 22. 4. 2020    

 

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

tento týden zveřejnily na našem facebooku. 

 

1. odkazy na webové stránky:  

 

Autismus 

https://nautis.cz/_files/userfiles/Domaci_vzdelavani_koronavirus.pdf?fbclid=IwAR0zQS5lLT

9gwX7iNGyhrRmKLVeRHr5_Kp2V3vGn2J8IwZHVukNq8lveTuc 

 

Podpora rozvoje zrakového vnímání: 

https://www.veselybroucek.cz/stimulacni-kontrastni-karty/stimulacni-karticky-20ks-

a6/?fbclid=IwAR0CY2hzlyHKuWfbvE7U_e7qHKmxho_BdTKioHpYD8kV2p0b4k3B2_UU

Lxc 

https://cz.pinterest.com/pin/635781672385241866/?utm_campaign=rdpins&e_t=0795ed90d1

b646c2acf6f709894996a7&utm_content=635781672385241866&utm_source=31&utm_term

=1&utm_medium=2004&fbclid=IwAR3jn5mO5dGJfKVq-FneyBQKRC98iigF3V-

UuznzZF2m1gbX7_fl2yIkcJc  

 

Podpora jemné motoriky:  

https://www.spravnahracka.cz/didakticke-pomucky-a-hry-pro-rozvoj-jemne-

motoriky?fbclid=IwAR0f73Dr_pNZD7PeieSfoKPIptMhAOGNcf5UrtLqpHHG_PsYbddp49o

4ZaQ 

 

Podpora grafomotoriky:  

https://www.youtube.com/watch?v=B3kpVStX1Ts&fbclid=IwAR09GsIploVi2iJaBQ1bDoM

qQyNNP-nz90hYkxJ8nRpQ5jbc3RY9iTZrbSU 

 

Tvoření s dětmi:  

https://cz.pinterest.com/pin/812196114037464510/?fbclid=IwAR1a7DuZp1dpjloB-

T4o7fcyoaYjI-QrI7ZrkZ0FZHLYL4rpO-Wb-qHxpvM 
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Inspirace:  

https://edudadoo.zy.cz/?fbclid=IwAR2suJnSpxOmesmxUfhTYjE0NtYcAPq53vxrEQJExRMI

AN09zqwTA2ZO6Ys 

 

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

skupin na FB – viz níže 
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