Milé kolegyně a milí kolegové,
rád bych Vás upozornil, že na naší neustále rozvíjející se a pravidelně aktualizované stránce s různými zdroji ke
vzdělávání na dálku jsme díky kolegovi L. Čutovi z odd. volného času a panu řediteli DDM L. Bezděkovi mohli zařadit do
našich zdrojů i novou kapitolu „Zajímavé tipy na volnočasové aktivity pro děti trávící čas doma,“ kde budeme
schraňovat tipy, návody a videa pro rodiče s dětmi, které nyní tráví čas doma a zatím to vypadá, že to bude o trochu
déle než původně plánovaných 14 dní.
Zároveň se snažíme i schraňovat zajímavé tipy na různé webináře zdarma, podporující učitele v této době vzdělávání
na dálku a link na naši stránku zůstává stále stejný http://skoly.praha-mesto.cz/88502_Ruzna-reseni-pro-on-linevyuku-pro-komunikaci-a-vyuku-s-zaky-a-studenty-doma.
Budeme rádi, pokud budete informovat školy ve vašem správním obvodě o nové kapitole zdrojů, která nejen Vašim
učitelům, ale nyní i rodičům jejich žáků může nabídnout inspiraci v těchto dnech. Pokud budete vědět o dalším
ověřeném vzdělávacím zdroji, který by zde chyběl, neváhejte a pošlete nám o něm informaci
na filip.kuchar@praha.eu, ať ho můžeme sem přidat a sdílet s ostatními.
Zajímavé tipy na volnočasové aktivity pro děti trávící čas doma
·
DDM hl.m.Prahy přispívá k zlehčení současné nelehké doby a na svých stránkách bude zveřejnovat videa, návody,
hry atp., kterými chce rodičům a dětem zpříjemnit dobu koronavirovou.
o Klub Klamovka připravila videa Tanečky pro nejmenší.
o Připravili zábavný pracovní list do AJ pro 1st. ZŠ zaměřený na St. Patrick's Day, oslavy plné zelené barvy
o Nalož si, je hra pro všechny, kteří nechtějí doma zahálet a dávají přednost dobré zábavě a neobvyklým zážitkům.
Stačí splnit zadané úkoly a nejen že se pobavíš, ale můžeš vyhrát i některou z cen. Největší výhrou ale pro každého
určitě bude dobře strávený volný čas.
o Video jak na rezofonickou kytaru, pomocí slide.
o Stanice techniků připravili video a noty ke hře na klavír pro začátečníky s Klárou Nýčovou.
o Stanice techniků připravili video a noty ke hře na kytaru s Martinem Burešem.
o Stanice techniků připravili video k hudební teorii včetně hlasových rozcviček s Denisem Dingo.
o Stanice přírodovědců podporuje děti svými zahradnickými listy a vydalo už březnové číslo on-line.
·
DDM Ulita nabízí dětem různé návody, co a jak si lze vyrobit doma:
o obrázek - pampelišku
·
DDM Praha 6 nabízí dětem různé nápady, jak si zkrátit doma čas:
o jak si vypěstovat vlastní rajčátka třeba jen na balkóně;
o jak si udělat s vrbových větviček věneček nebo metličku;
o jak si zkusit vyzkoušet doma on-line virtuální laboratoř;
o pár triků a skoků parkouru, které lze si vyzkoušet na zahradě;
o Světem sportu frčí "Toilet paper challenge" a DDM to vyzkoušelo a vyhlásili výzvu žonglů dáte vy?
·
DDM Suchdol přináší pro děti nejrůznější aktivity formou soutěží, aby pomohli zabránit případné domácí nudě.
o Aktuálně je vyhlášena kulinářská výzva.
·
DDM Praha 4 Hobby centrum 4 připravuje zajímavé inspirace pro volný čas:
o Objevte kouzlo Ukukele a naučte se na ní pomocí videa svojí první písničku. K dispozici je odkaz i na ladičku
Ukulele.
o Výtvarné nápady a různé techniky si můžete vyzkoušet podle návodů na jejich strákách ve Výtvarce s HC4, nebo
podle videí na jejich FCB profilu.
·
DDD Praha 10 připravuje sportovně zaměřená videa.
o Jak si zatrénovat florbal doma? Připravili challenge o 10 levelech s výzvou kdo dokáže projít až na desátý.

·
Divadlo z Truhlice v lednu roku 2018 uvedlo v premiéře pohádku "Správná Hygiena", ve které Truhlík a Truhlička
řeší otázky mytí rukou, dnes tak důležité téma, které si tak děti mohou zábavnou formou připomenout v jejich klipu
ZDE.
·
Interaktivní knihovnička Booko je nyní také ZDARMA. Díky ní budete mít hned a v bezpečí domova k dispozici
více než 100 dětských knížek v moderní podobě s interaktivními prvky, rozhýbanými ilustracemi, hlasem vypravěče a
hrami. Kód a návod, jak uplatnit přístup na měsíc zdarma naleznete ZDE.
·
Sborník zajímavých nápadů na kreativní výtvarné dovádění s dětmi na různá témata a s různými technikami je
možné najít i na i-creatice.cz.
Aktuální nabídka webinářů k ON – LINE učení
·
Pro pedagogické pracovníky pražských ZŠ a SŠ projekt Implementace KAP PRAHA upravil operativně vzdělávací
kurz na ČTENÁŘSKÉ A MATEMATICKÉ GRAMOTNOSTI. Nyní ho pražským školám nabízíme ve formátu ON - LINE, kdy
se snažíme vyjít vstříc těm školám, které svým učitelům umožnili pracovat z domova. Kurz je kromě podpory
gramotností doplněn i o aktuální témata, kdy se lektoři budou snažit zaměřit NEJDŘÍVE na používání moderních
technologií ve vzdělávání, sdílení příkladů dobré praxe, tvorby si pracovních listů, nebo metody aktivace žáků v obecné
rovině. Školy si můžou objednat vzdělávání pro své pedagogy podle své potřeby.
·
23.3. od 13 hod. ZDARMA webinář k programu Včelka, jak program používat a tipy pro online výuku a domácí
samostudium (čtení, ČJ, AJ i španělštinu)
·
24.3. od 10 hod. ZDARMA webinář k praktickým zkušenostem s výukou na dálku. Pro účastníky jsou připravena
témato jako příprava vyučovacího vstupu, umění “vtáhnout” na dálku, práce s žáky na dálku, na jaké časté chyby si dát
pozor, jaká pravidla pro vzdálenou výuku nastavit nebo jakou komunikační platformu využít.
·
25.3. od 13 hod. ZDARMA webinář Robotel SmartClass+ HomeWork jako nástroj pro e-learning
·
26.3. od 13 hod. ZDARMA webinář zaměřený na Další internetové zdroje pro domácí samostudium, kde se
budete moc seznámit s Toglic, který je teď pro učitele zdarma a umožňuje vytvářet pěkné hry do matematiky, ale i
jiných předmětů (Křížovky, Bingo a další).
·
SMART TECH vyhlásil výzvu: „Jsme v tom všichni společně; pojďme se digitálně spojit a sdílet výzvy, příležitosti,
nástroje a podporu výuky a učení v této těžké době.“ Zvou všechny aby se k nim přidali příští čtvrtek 26.3. od 15ti
hod. na Twitteru @SMART_Tech (nebo je jim možné kdykoliv napsat své dotazy).
·
27.3. od 10 hod. ZDARMA webinář Vzdálená výuka „naživo“, aneb jak na webináře s Cisco Webex Meetings
·
DIGISKILLS připravil na 31.3. od 14 hod. speciální webinář, jak se jednou pro vždy zbavit rutinních úkolů. Na
praktických příkladech ukážou, jak pospojovat nástroje účastníků tak, aby tyto činnosti dělaly za ně.

Přeji Vám mnoho energie a hlavně zdraví v této nelehké době a držte se
Mgr. Bc. Filip Kuchař
vedoucí oddělení koncepce a projektů

