
Soupis  zajímavých  pořadů  z  nabídky ČESKÉ TELEVIZE  pro 

děti  školkového  věku  a  starší ve většině případů jsou 

dostupné na stránkách WWW.DÉČKO.CZ  

 

1. Věda a technika, matematika: 

Nejmenší děti:  

a) Jedna, dvě, Michal jde! – matematika, učení číslic - 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/jedna-dve-michal-jde 

b) Kostičky – hravá encyklopedie o světě – ? minut 
bohužel, pořad nyní není k dispozici 

 

c) Moudronos – podobný pořad jako Kostičky – 18 minut 

               pro větší děti 5-6…let moc pěkné 

http://decko.ceskatelevize.cz/moudronos 

Díly: Počtověda, Kolo, Energie, Světlo a stín, Země a Vesmír, Škola  vidění, 

20. století, Slovo, Potřebuješ výživu - cokoli témata jsou pěkně 

zpracovaná 

d) Vynálezce Alva – svět vynálezů plný dobrodružství 8 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/vynalezce-alva  

 

e) Abecede s Michalem - M. Nesvadba učí děti písmenka – 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/abecede-s-michalem 

f) Michalova doprava – dopravní předpisy  - 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/michalova-doprava 

g) Michalovy barvy – barvičky -  5minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/michalovy-barvy 

h) Michalovy nálady – učí děti rozpoznávat emoce – 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/michalovy-nalady 
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Věda a technika, matematika: 

Předškoláčci a starší děti: dle Vašeho uvážení 

a) TV Mini Uni - nejvšetečnější dětské otázky a odpovědi na ně – 23 

min. 

http://decko.ceskatelevize.cz/tvminiuni 

 

b) Ty Brďo! – vzdělávací a soutěžní pořad o tom, jak funguje svět–23 

min. 

      http://decko.ceskatelevize.cz/ty-brdo 

 

c) Nina a Neurony- nervový systém v běžném životě dětí -  14 minut 

vysílání je aktuální v 17:00 hod. , díly jsem však nenašla 

Starší děti: 

d) Já budu EINSTEINEM ! – fyzika je vzrušující hra – 28 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/ja-budu-einsteinem  

e) Lovci záhad – detektivní příběhy ze světa vědy a techniky – 28 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/lovci-zahad 

Pořad je určen pro starší děti, kvuli pochopení tématu, ale můžete je 

doporučit zajemcům o hokusy pokusy 

 

2. Hudební pořady + logopedie 

Nejmenší děti:  

a) Hýbánky – tanečky na lidové písničky - moc pěkné – 10 minut  

http://decko.ceskatelevize.cz/hybanky 

 

b) Hýbánky s písmenky – mrštné jazýčky s pohybem – 10 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/hybanky-s-pismenky 
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c) Muzicírování – s Jitkou Molavcovou hravé písničky – 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/muzicirovani 

 

d) Písničkohraní- s Majdou a Petrem – 5 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/pisnickohrani 

Předškoláčci a starší děti: 

a) Hudební perličky Pavla ŠPORCLA- vzdělávací pořad i pro větší děti 5min   

http://decko.ceskatelevize.cz/hudebni-perlicky 

 

b) LOGOhrátky – všeříkající pořad - 5,50 minuty 

http://decko.ceskatelevize.cz/logohratky 

 

3. Přírodověda a vlastivěda 

Nejmenší děti:  

a) Moje zahrádka – s babičkou v její zahrádce je každý den jiný- 5 minut 

  http://decko.ceskatelevize.cz/moje-zahradka 

 

b) Živý svět - kvítí – o přírodě, kterou vidíme, ale moc ji neznáme – 2 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/zivy-svet-kviti 

 

c) Obyvatelé českých vod – o krásách pod hladinou – 6 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/obyvatele-ceskych-vod 

   Předškoláčci 

d) S Hubertem do lesa – v hájence se děje každý den něco pozoruhodného 

– 14 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/s-hubertem-do-lesa 

 

e) S Jakubem v přírodě – J. Vágner provází děti přírodou – 25 minut 

http://decko.ceskatelevize.cz/s-jakubem-v-prirode 
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