1.

Čísla pro nejmenší / ilustrace Marcella Grassi

Písek : Jiri models, [2017] -- 32 stran
Sign.: III 39755V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; počítání ; logické
myšlení ; tvořivost ; aktivita ; zábava pro děti

Aktivity pro nejmenší děti na procvičování čísel a
sčítání. Děti se zábavným způsobem učí, procvičují si
logické myšlení, ale také vybarvují a doplňují příběh
podle vlastní fantazie.

https://katalog.npmk.cz/documents/473278

2.

Logické myšlení pro nejmenší / ilustrace Marcella Grassi

Písek : Jiri models, [2017] -- 32 stran
Sign.: III 39757V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; logické myšlení ;
barva ; tvořivost ; aktivita ; zábava pro děti

Obsahuje 32 stránek nejrozmanitějších úkolů na
procvičování logického myšlení. Aktivity učí
zábavným způsobem a děti si tak osvojují význam
protikladů barev, ale také rozvíjejí kreativitu příběhu
a malování.

https://katalog.npmk.cz/documents/473280

3. Nebojím se první třídy / ilustrace Estelle Billon-Spagnolová ; z francouzského
originálu Même pas peur du CP! ... přeložila Veronika Sysalová -- Vydání první
Praha : Euromedia, 2018 -- 144 stran – cze -- Edice:Pikola (Euromedia)
ISBN 978-80-7549-783-3
Sign.: III 39754V1
dítě ; školní věk ; grafomotorika ; myšlení ; pozornost ;
počítání ; koncentrace ; rozvoj ; hra ; rozvoj
pozornosti ; omalovánky ; bludiště
Kniha plná her a omalovánek, ve které se o první třídě
dozvíš úplně všechno: jak bude vypadat třída, co se
děje o přestávce, co nepatří do školy, jak probíhá
školní rok a další zajímavosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/473233

4.

Pedagogická diagnostika a vybrané problémy na 1. stupni ZŠ / Dita Janderková

Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 152 stran
ISBN 978-80-7496-389-6
Sign.: III 39751V1
inkluzivní vzdělávání ; autismus ; sluchově postižený ;
zrakově postižený ;
mentální retardace ; tělesně
postižený ; speciální pedagogika ; speciální vzdělávací
potřeby ; žák ; zdravotně postižené dítě ; narušená
komunikační schopnost ; zdravotní postižení ;
integrovaná výchova ; integrované vzdělávání ;
dyspraxie ; psychická deprivace ; syndrom CAN ;
Shrnutí nejdůležitějších bodů pedagogické diagnostiky
a speciální pedagogiky, včetně přehledu vybraných
speciálně-pedagogických problémů, s nimiž se učitelé
na
1.
stupni
ZŠ
mohou
setkat.
https://katalog.npmk.cz/documents/473222

5. Předčtenářské dovednosti : pro děti od 5 do 7 let : 96 úžasných aktivit : pracovní
listy pro rozvoj školní zralosti u děti MŠ, úžasné aktivity pro rozvoj dětského
čtenářství, dobrý start do školy -- 1. vydání
Praha : Raabe, 2018 -- 95 stran
ISBN 978-80-7496-380-3
Sign.: III 39752V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; školní zralost ;
porozumění textu ; čtení ; čtenářství ; vizuální
vnímání ; koncentrace ; předčtenářská gramotnost
Úžasné aktivity pro rozvoj dětského čtenářství a
rozvoj školní zralosti u dětí v mateřské škole. Pomáhá
dětem zvládnout bez obtíží prvopočátečné čtení,
rozvíjí schopnost soustředění a jsou využitelné k
nácviku i docvičování čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/473223

6.
Taneční činnosti v předškolním vzdělávání / Václava Brettschneiderová,
Markéta Kubecová -- 1. vydání
Praha : Raabe - Společně pro kvalitní vzdělávání, [2018] -- 169 stran
ISBN 978-80-7496-386-5
Sign.: II 116641V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; aktivita ;
pohybová výchova ; rytmika ; tanec ; rámcový
vzdělávací program ; mateřská škola ; taneční
výchova ; taneční hra
Ověřené praktické postupy a příklady dobré praxe
založené na letitých zkušenostech v tanečním
vzdělávání. Náměty na pohybové hry, drobné
choreografie, výběr hudby, rekvizit a kostýmu pro
předškolní děti.
https://katalog.npmk.cz/documents/473225

