1. Assessment of Autism spectrum disorder : critical issues in clinical, forensic,
and school settings / Anna P. Kroncke, Marcy Willard, Helena Huckabee ; with
contributions from Jessica S. Reinhardt
Cham : Springer, [2016] -- 546 stran
ISBN 978-3-319-25502-6

Sign.: II 116340V1

Edice:Contemporary Issues in Psychological Assessment
autismus ; výzkum ; hodnocení ; psychopatologie ; porucha
autistického spektra
Praktická příručka pro hodnocení poruchy autistického
spektra. Měření a metody používané pro hodnocení
symptomů ASD.
https://katalog.npmk.cz/documents/471104

2.
Jak rychle porozumět druhým : odhadněte lidi kolem sebe a hovořte jejich
jazykem / Paul D. Tieger, Barbara Barron-Tiegerová ; přeložil Vojtěch Ettler -- První
vydání
Praha : Grada Publishing, 2018 -- 247 stran -- cze
ISBN 978-80-247-5062-0

Sign.: II 116343V1

psychologie osobnosti ; rozvoj osobnosti ; interpersonální
vztahy ; komunikace ; intuice ; vnímání ; myšlení ;
typologie osobnosti ; extravert ; introvert ; cítění
Tato kniha vás naučí: odhadnout komunikační styl
druhých, odhalit přirozené přednosti a slabiny ostatních
lidí a objevit i ty svoje, rozlišovat mezi 4 různými
temperamenty a 16 odlišnými typy osobnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/471158

3. Objev svůj talent : jak vymýšlet příběhy a postavy a jak pracovat s nápady /
bratři McLeodovi ; překlad Hana Marsault -- 1. vydání
Brno : Edika, 2018 -- 223 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1278-0
Sign.: II 115987V1

tvůrčí psaní ; tvořivost ; výtvarná výchova ; tvůrčí
myšlení ; příběh
Pomoci vtipných návodů a zábavného obsahu se
můžete nechat inspirovat jak pracovat se svými nápady
a vytvářet tak nový imaginární svět.

https://katalog.npmk.cz/documents/469453

4. Sluchové vnímání : pro děti od 4 do 8 let : příprava na výuku čtení a psaní,
reedukace poruch učení, z předškoláka školákem -- 1. vydání
Praha : Raabe, 2017 -- 96 stran
ISBN 978-80-7496-352-0
Sign.: III 39224V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; akustické vnímání ;
sluchově postižený ; nápravná výchova ; cvičení ;
aktivita

96 aktivit, které rozvíjejí sluchové vnímání dítěte v
předškolním věku a nabídne tak přípravu na úspěšnou
výuku čtení a psaní písmen, slabik, slov a čísel.
https://katalog.npmk.cz/documents/468285

