INSPIRATIVNÍ ZDROJE
pro zájmové a neformální vzdělávání na dálku
PUBLIKACE VYDANÉ NIDM, NIDV a NPI ČR
Nápady – náměty – inspirace
Chybování není konec světa
Hrajeme si s říkankami 1
Hrajeme si s říkankami 2
Inspirace z přírody
Pohádkové vzdělávání 1
Pohádkové vzdělávání 2
Společně tvoříme svět

TIPY A NÁMĚTY PRO VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
RNDr. Milan Macek, lektor NPI ČR (ředitel Obchodní akademie Vinohradská, Praha 2)
Právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání
Mgr. Zuzana Zvardoňová, lektorka NPI ČR (ředitelka centra předškolní výchovy Lilie
– dramatická výchova, Vsetín)
Sada namluvených pohádek pro děti – možnosti, jak dětem při domácím vzdělávání
zpříjemnit čas, pohádky se hodí k jazykové výuce.
Jaroslava Pachlová, lektorka NPI ČR (vedoucí vychovatelka ŠD při ZŠ Stráž)
Pozdravy z družiny – bádáme a přemýšlíme hrou, grafomotorická cvičení pro nejmenší
a „logopeďáčky“, online bílá tabule (whiteboard) nejen pro společné kreslení zde.
Tvorba kvízů a návaznost na naše aktivity zde a zde.
Šance dětem – volný čas dětí se zdravotním postižením.
Ententýky.cz – poradí, kam s dětmi za zábavou, kulturou a sportem v České republice.
Svět volného času – seznam volnočasových aktivit vhodných pro SVČ, NNO pracující s dětmi
a mládeží a školská zařízení.
Manuál pro zajištění letní dětské rekreace – hygienicko-protiepidemická opatření.
Mít kam jít – nově vytvořený portál pro zájmové vzdělávání.
Učíme se venku – paleta her a nápadů, jak se s dětmi učit v kontaktu s přírodou, objevovat
a tvořit.
Lesní pedagogika – nejen online lesnické hry pro děti, které pobaví, ale i naučí, skrývačky,
poznávačky, čtení a přírodopis v komiksech. Možnost stažení pracovních sešitů o národních
parcích.

VIDA! – internetový zábavní vědecký park s desítkami barevných a jednoduchých pokusů,
které si děti mohou vyzkoušet kdekoliv, navíc s livestreamovým vysíláním, a to každou středu
od 16.00 hod. pro děti ve věku 5–12 let. Z každého živého 30minutového vysílání je pořizován
záznam, který je dohledatelný zde.
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání nabízí metodiky a další materiály,
které vznikly v rámci projektu Budka – Budování kapacit a spolupráce neformálního
a formálního vzdělávání na Lipce.
Šotkoviny – podpora čtenářské gramotnosti pro žáky a jejich rodiče, kteří rádi čtou nebo
píší. Najdou zde mnohé hry, dílny nápadů, knihovnu, kvízy, odkazy na weby o čtenářství,
fotografie, videa, audioknihy, e-learningový kurz, zajímavé informace, které píši sami čtenáři.
Rodiče se dozvědí, jak např. zvolit vhodný časopis pro své děti, jakým způsobem vzbudit
zájem o čtení, jaké knihy jsou vhodné atd.

DALŠÍ UŽITEČNÉ ZDROJE A MATERIÁLY
https://znv.npicr.cz/
https://talentovani.cz/
http://www.talnet.cz/
https://crdm.cz/clanky/aktivity-pro-deti/
http://www.kamchodit.cz/
https://www.deti-a-media.cz/
http://nicm.cz/
https://badatele.cz
https://www.jsns.cz/online-vyuka
http://www.ostrmuz.cz/website/mainmenu/doprovodne-programy/evv/
http://vseved.upol.cz/
https://www.dolnivitkovice.cz/velky-svet-techniky/dovyuky/

