
Jak doma rozvíjet děti (nejen) se 
SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ 
 On-line procvičování čtení a AJ 

https://www.vcelka.cz/ 

Použijte promo kód UCIMESEDOMA: 

1. Zadejte na počítači internetovou adresu www.vcelka.cz 

2. Vpravo nahoře klikněte na červené tlačítko Vstup do aplikace 

3. Zadejte postupně Váš email, heslo a další údaje potřebné pro přihlášení 

4. Po přihlášení klikněte na ikonku Vašeho čtenáře, nebo Přidejte prvního čtenáře 

6. Až uvidíte seznam cvičení daného čtenáře, klikněte na zelené tlačítko Použít promo kód - 

vepište promo kód UCIMESEDOMA a klikněte na tlačítko Použít 

 

 On-line procvičování  M, ČJ a další předměty 

https://www.nns.cz/blog/1-stupen/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vyukova-videa/ 

http://www.matyskova-matematika.cz/  

https://edu.ceskatelevize.cz/ 

http://www.kaminet.cz/ 

https://www.umimeto.org/ 

https://skolakov.eu/ 

http://opicimatika.cz/ 

https://www.matika.in/cs/ 

https://www.gramar.in/cs/ 

https://www.drillandskill.com/cs/ 

https://cs.khanacademy.org/ 

https://redmonster.cz/ 

https://scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp 

http://www.novaskolabrno.cz/c/certifikaty-iuc-zdarma-pro-domaci-vyuku-zaku-226/ 

 Online příprava na přijímací zkoušky 

https://skolaposkole.cz/prijimaci-zkousky-ss/prijimaci-zkousky-kratke-testy 

https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory/cesky-jazyk (první kurz zdarma) 
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https://scio.cz/prijimaci-zkousky-na-ss/zdarma/index.asp 

https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani 

VÝSLOVNOST, RYTMIZACE, ČTENÍ s porozuměním, PAMĚŤ, SLUCH, 

ZRAK, ŘEČ 
 Poslech pohádky, příběhu a jeho převyprávění (také odpovědi na otázky k příběhu) 

 Vymýšlení vlastního příběhu (ústně, starší děti i písemně) 

 Počítání písmen ve slyšeném textu. Čteme pomalu dítěti text. Dopředu jsme si řekli, které 

písmeno má spočítat. Použijeme například najednou tři věty. 

 Vytleskávání slabik, rozeznávání dlouhých a krátkých 

 Čtení textu - pravidelné a hlasité, krátké (např. 10 min) ale vícekrát; pracovat s obsahem 

textu (ptát se dítěte o čem četlo, na detaily z příběhu, namalovat k ději obrázek) 

 LEGO - Poskládáme dítěti komín např. ze 4,5,6 (postupně zvyšujeme náročnost) barevných 

kostek. Ukážeme mu ho (např. na 5 s) a schováme. Dítě musí podle zrakové paměti (jak si to 

zapamatovalo) poskládat stejný barevný komín. 

 Luštění křížovek, tajenek, osmisměrek, bludiště 

 Slovní kopaná - vymýšlíme slova, která na sebe navazují (poslední písmeno slova je 

začátečním písmenem následujícího slova: např. auto - oči - inkoust - tenis) 

 Karetní hry, pexesa a jiné deskové hry -Scrabble, Dobble, Česko, Tipni si, … 

 Piškvorky  

 Řekni, která slova začínají na K ? (a jiná písmena) 

 Řekni slova, ve kterých je M (a nemusí být na začátku) - např. salám, komín…. 

 Řekni např. 5 zvířat, 5 stromů, 5 jmen, 5 jídel, 5 měst, 5 násobků sedmi, 5 květin aj. 

 Skládání slov - z nastříhaných tiskacích i psacích písmen (nebo magnetická písmenka na 

lednici) 

 Zpívání písní, nácvik říkanek - zpaměti 

 

GRAFOMOTORIKA 
 Vybarvování, obkreslování (vše se správným úchopem tužky + uvolněná ruka a 

netlačit+správné sezení) 

 psát prstem do mouky nasypané na hlubokém plechu na pečení - vestoje, vsedě 

(geometrické tvary, vlnovky, písmena, číslice, slova), kreslit obrázky 

 psát a kreslit vodovými barvami, křídami na chodník  

JEMNÁ MOTORIKA 
 Stříhání , lepení , vyrábění 

  Zavazování tkaniček 

 Přišívání knoflíků 

  Vyšívání  

 Navlékání korálků 
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 Sestavování obrázků ze zažehlovacích korálků 

 Hry s luštěninami (na Popelku), těstovinami či přírodninami 

 Modelování tiskacích i psacích písmen nebo číslic 

TVOŘENÍ  

o plastelína:  https://www.brydova.cz/2009/04/20/domaci-modelina-pro-deti/ 

o slané těsto: https://www.skolnisvet.cz/navod-na-vyrobu-peceni-a-suseni-slaneho-testa/ 

o domácí modurit či samotvrdnoucí hmota: https://www.prozeny.cz/clanek/zabavne-tvoreni-

aneb-modurit-si-doma-umichate-za-par-korun-zkuste-to-31538, 

http://www.hrajemesijinak.cz/2016/11/domaci-samotvrdnouci-hmota.html, 

https://www.mimibazar.cz/navod/13124/domaci-ekologicka-samotvrdnouci-hmota 

TELEVIZNÍ VYSÍLÁNÍ 
ČT a MŠMT ve spolupráci s učiteli začala od pondělí 16.3.2020 vysílat výukové programy pro žáky 

„UčíTelka“ kde je vysílána výuka: 

 pro 1. stupeň, každý všední den, od 9h, bloky po 30ti minutách 

 pro 2. stupeň „Odpoledka“, každý všední den od 12h 

 pro žáky 9. ročníků k přijímacím zkouškám  „Škola doma“, Út a Čt od 14h  
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