1.
Co by vaše dítě s ADHD chtělo, abyste věděli / Sharon Saline ; z anglického
originálu What your ADHD child wishes you knew přeložila Monika Kittová -Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 230 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1513-4
Sign.: II 117182V1
hyperaktivita ; dítě ; vztah rodiče-dítě ; rodina ; konflikt ; pedopsychologie ; výchova
dítěte ; porucha pozornosti ; interpersonální komunikace
Praktické rady, zkušenosti a doporučení od desítek dětí a mladých lidí, kteří jsou
hyperaktivní a nepozorní a které mu pomohou najít si vlastní cestu k tomu, jak co
nejlépe vyjít se svým někdy vznětlivým a náročným, ale také milovaným a jedinečným
dítětem.
https://katalog.npmk.cz/documents/476603

2.
Digital learning : the key concepts / Frank Rennie and Keith Smyth – Sec. ed.
London ; New York : Routledge, Taylor & Francis Group, 2020 -- xiv, 172 stran.
ISBN 978-1-138-35373-2
Sign.: II 117038V1
učení ; informační technologie ; didaktické využití počítače ; World Wide Web ; klíčové
koncepce
Klíčové koncepce. Průvodce pro všechny, kteří chtějí porozumět pojmům, přístupům,
problémům a technologiím spojeným s digitálním učením.
https://katalog.npmk.cz/documents/475816

3.
Hry pro zvládání hněvu: cvičení a hry pro děti 5-12 let / Deborah M. Plummer ; z
anglického originálu Anger management games for children přeložila Miroslava
Kopicová -- Vydání první
Praha : Portál, 2019 -- 141 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1507-3
Sign.: II 117179V1
dítě ; děti školního věku ; emoce ; sociální výchova ; hněv ; psychická odolnost ;
osobnostní výchova ; sociálně psychologická hra
Praktická příručka pro učitele, vychovatele a rodiče, kteří chtějí porozumět dětskému
hněvu, zvládat ho a konstruktivně s ním pracovat. Obsahuje 72 her zaměřených na
úspěšné strategie zvládání hněvu ve skupině dětí ve školce a škole, v zájmových
kroužcích a na dětských táborech, ale i v rodině.
https://katalog.npmk.cz/documents/476600

4.
Nezlob! : zásobník aktivit, kterými zabavíte dítě, kdykoli chcete / Leona Šťávová -1. vydání
Brno : CPress, 2019 -- 134 stran -- cze
ISBN 978-80-264-2615-8
Sign.: II 117142V1
dítě ; předškolní dítě ; hra ; tvořivá hra ; zábava pro děti
Kniha plná nápadů na aktivity s dětmi od 1 roku do 5 let. Rady pro rodiče malých dětí a
50 návodů na společné aktivity, ke kterým většinou nejsou potřebné žádné speciální
pomůcky.
https://katalog.npmk.cz/documents/476351

5.
Pedagogické myslenie, školstvo a vzdelávanie na Slovensku v rokoch 1945 - 1989 /
Blanka Kudláčová (ed.).
Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2019. -- 441 stran -- slo
ISBN 978-80-568-0369-1
Sign.: II 117201V1
vzdělávání ; školství ; pedagogika ; dějiny pedagogiky ; školská politika ; Slovensko ;
1945-1989
Cílem publikace je zmapovat pedagogickou minulost na Slovensku v letech 1945 až 1989
a současně navázat na publikaci, která se zabývala obdobím mezi lety 1918 až 1945.
https://katalog.npmk.cz/documents/476654

6.
Počítání soba Boba : cvičení pro rozvoj matematických schopností a logického
myšlení pro děti od 3 do 5 let. 1. díl / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda
-- 3. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1399-2
Sign.: III 39713/1V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; počítání ; logické myšlení ; cvičení ; rok 3-5
Publikace obsahuje náměty pro rozvoj matematických schopností pro děti ve věku od 3
do 5 let a metodiku rozvoje matematických schopností pro rodiče a učitele.
https://katalog.npmk.cz/documents/472545

7.
Pracovní sešit předškoláka / text: Ivana Novotná ; ilustrace: Miroslav Růžek -- 2.
vydání
Brno : Edika, 2019 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1386-2
Sign.: III 39721V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; přechod z mateřské na základní školu ; příprava na
školu ; rok 4-7
Pracovní sešit je věnován dětem, které se připravují na vstup do školy, jejich rodičům a
učitelkám mateřských škol.
https://katalog.npmk.cz/documents/472490

8.
Pracovní sešit předškoláka 2 / text: Ivana Novotná ; ilustrace: Miroslav Růžek -- 1.
vydání
Brno : Edika, 2019 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1468-5
Sign.: III 40033V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; rok 4-6
Kniha obsahuje soubor různorodých zábavných úkolů důležitých ke zvládnutí základů
čtení, psaní a počítání. Dítě si procvičí především pozornost, paměť, samostatné
myšlení, vyjadřovací schopnosti, jemnou motoriku, početní představy a různé znalosti z
přírody a společnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/476464

9.
Pražská abeceda : výukový materiál zaměřený na podporu integrace dětí s
odlišným mateřským jazykem / sestavili: Sevdalina Kovářová Kostadinova a
Michal Kovář -- Vydání první
Praha : Spolek Zaedno, 2019 -- 38 stran, 12 nečíslovaných stran příloh -- cze
ISBN 978-80-906998-7-8
Sign.: III 40043V1
abeceda ; psaní ; čeština ; jazyková výuka ; vlastivěda ; Praha (Česko)
Materiál pro jazykovou výuku dětí s odlišným mateřským jazykem, než je čeština. Jedná
se o pracovní sešit s kartičkami. Má též interaktivní verzi.
https://katalog.npmk.cz/documents/476619

10.
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let: jak krtek Barbora našel cestu
domů / Jiřina Bednářová -- 3. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1383-1
Sign.: III 39722V1
předškolní dítě ; předškolní výchova ; vizuální vnímání
Pracovní sešit obsahuje cvičení rozvoje zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a
psaní plynoucích z nedostatečné zrakové percepce pro děti od 4 do 6 let a metodický
návod pro dospělé jak pomoci svým dětem. Najdete zde cvičení na rozlišení barev,
odlišení tvaru prvků, rozlišení figury a pozadí a též cvičení k rozvoji očních pohybů.
https://katalog.npmk.cz/documents/472491

11.
Škola řeči / Bohdana Pávková ; ilustrace: Richard Šmarda -- 1. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 87 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1384-8
Sign.: III 39720V1
předškolní dítě ; logopedie ; speciální vzdělávací potřeby ; cvičení
Zábavné procvičení výslovnosti problematických hlásek pro děti od 4 do 7 let. Výběr slov
s obrázky k procvičení vyvození hlásky, povídky a jazykové hříčky, ve kterých je zvýšená
frekvence sledované hlásky, motivace k vyvození hlásek nápodobou. Hlásky jsou
seřazeny od jednoduchých k obtížnějším z hlediska vývojového a artikulačního.
https://katalog.npmk.cz/documents/472486

12.
Vyjmenovaná slova hrou : 7x kvarteto a další hry / Kamila Balharová ; ilustroval
Petr Palma -- 1. vydání
Praha : Fragment, [2019] -- 28 nečíslovaných listů
ISBN 978-80-253-4466-8
Sign.: III 40035V1
čeština ; pravopis ; vyjmenovaná slova
Zvládnout vyjmenovaná slova nemusí být těžké. Hrací karty pro procvičování
pravopisu vyjmenovaných slov hravě pomůžou. Díky veselým a trefným
obrázkům děti pochopí význam slov a snadno si je zapamatují.
https://katalog.npmk.cz/documents/476470

