
Náměty a inspirace od Centra LIRA             

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

             Centrum LIRA 30. 3. 2020    

 

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

tento týden zveřejnily na našem facebooku. 

 

1. odkazy na Nadace, které nabízejí svoji pomoc:  

Nadace Leontinka – http://nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-

zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-

nouzi/?fbclid=IwAR2I0mchTUn3nS13iT8UbAfKdBK6LFJzcUITPXIIDDqaRYf2_Ve3Ssy3i

w0  

 

Patron dětí - 

https://patrondeti.cz/koronapomoc?fbclid=IwAR3Ihxel53iUJr5_Qt7fqdSeEh_5qGYZbFJsjqL

mCLnl_1QkivYDDailBKE 

 

2. odkazy na další užitečné kontakty pro vás:  

 

Není třeba osobně chodit na úřady práce 

Proč rouška u malých dětí  

Výukové aplikace v ČJ 

 

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

skupin na FB 

 

 https://www.ucimeseradi.cz/  - strukturované úkoly 

 na FB Play SI – jsou odkazy na pohybové hry s dětmi doma na youtube, budou v 

průběhu času videa rozšiřovat o další aktivity – 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGHsSVKZ4fGpm4a78tfUY7LqZc6yd9PJ0

&fbclid=IwAR36UXGeGDX-

S28_ltKlmcpCnsMF4lTu3DxfXeBo_EBmI3OKNwc_3qp8CoY  

 https://mamadodeste.cz/jarni-dekorace-na-okna/ 

 na ulozto.cz je možné stáhnout si pracovní listy pro rozvoj dětské řeči z knížky Mluv 

se mnou. https://ulozto.cz/file/VTEdVZkD9qYY/mluv-se-mnou-zip 

 náměty pro maminky, co mají děti v předškolním věku -  protože se nyní nemůže 

spousta rodičů dostat se svými dětmi do pedagogicko-psychologické poradny pro 

odborné posouzení dítěte, jedna z nich (konkrétně STEP) vyvinula e-dotazník iSophi. 
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Ten vám zprostředkuje online orientační přehled úrovní dovedností předškoláčků 

(může pomoci při rozhodování o dokladu do 1. třídy). Dalším benefitem je, že rodič 

dostane doporučení, jak by se mohlo dítě v určitých oblastech zlepšit! A ty teď můžete 

aplikovat v době karantény!  

Koncept školní zralosti je uznáván jako jeden z hlavních výchozích bodů dalšího 

úspěchu ve škole a následné kariéře dítěte. Rozdíly mezi dětmi, které měly 

dostatečnou předškolní přípravu a které byly znevýhodněné, se projevily až v 

pozdějších letech.  http://www.rozvojditete.cz/  

 https://decko.ceskatelevize.cz/logohratky?fbclid=IwAR2cpVVYoyQNAJz4VBuTp_v

Se3caiQ5Z6Zbe2XinbIWS2T73GJNDBROSZoU 

 https://www.chranimnejslabsi.cz/soubory/jak-zvitezit-nad-drakem-

koronem.pdf?fbclid=IwAR2WoZSusYLIJlKmKf5U2bNXTFDFsYZp5Ci6QTclNqRR

xQ64UW7pbHFMpAk 

 https://www.youtube.com/watch?v=LBRKyr94jd8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1

kL5cM9atprKmU9rrMySSL6bBA8GeJBBKNeEhhNda-fcuqolxtMgfh62Q – učíme se 

číslice 

 

4. další důležité informace:  

 Linka LIRA 

 Shrnutí přechozích námětů  

 

5. další náměty nejen na tvoření doma naleznete níže:  
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Tip na aktivitu 

Díky této senzorické hře můžeme trénovat spoustu dovedností - foukání do brčka k vytvářením 

bublinek, toleranci k vodě, která se hodí při nácviku umývání rukou. 💦 Pokud nemůžete ven 

pro hlínu k vytvoření špinavé koupele, použijte kakao. Je dobré hru začít s oblíbenými hračkami 

a párovat tak aktivity. Použít můžete také kartáček, takže si na něj děti mohou zvykat než přijde 

učení čištění zoubků. Fantazii se meze nekladou!  
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