1.
100 nejlepších her z celého světa : pro interkulturní učení / Wilma Osuji ; z německého
originálu Die 50 besten Spiele zum interkulturellen Lernen a Die 50 besten Spiele aus
aller Welt přeložila Viola Somogyi -- Vydání první
Praha : Portál, 2020 -- 134 stran -- cze
ISBN 978-80-262-1603-2
Sign.: II 117558V1
hra ; volný čas ; aktivita ; multikulturní výchova ; způsobilost ; vcítění ; tvořivost ; dítě ;
pohybové hry
Zajímavé hry z celého světa, které podporují interkulturní učení. Interkulturní
kompetence patří k důležitým způsobilostem v životě dětí a dospělých. Hry se zaměřují
na řadu oblastí: pohybové hry, hry rozvíjejí tvořivost a jazykové dovednosti, hry, při
kterých se zpívá či kreslí, hry, které podporují empatii, důvěru a pocit sounáležitosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/478245

2.
60 let pedagogických fakult : 1946-2006
Praha : Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2006 -- 69 stran -- cze slo
ISBN 80-7290-268-7
Sign.: II 117586V1
vysoká škola ; pedagogická fakulta ; dějiny ; dějiny školství ; Univerzita Karlova Pedagogická fakulta ; Masarykova univerzita ; Univerzita Palackého ; Univerzita
Komenského v Bratislave ; Jihočeská univerzita ; Ostravská univerzita ; Prešovská
univerzita ; Technická univerzita v Liberci ; Trnavská univerzita ; Univerzita Hradec
Králové ; Univerzita J.E.Purkyně ; Univerzita Konštantína Filozofa ; Univerzita Mateja
Bela ; Západočeská univerzita ; vývoj ; 1946-2006
Sborník shrnuje základní informace o vývoji devíti českých a čtyř slovenských
pedagogických fakult a jejich problémech od jejich vzniku v roce 1946 do roku 2006.
https://katalog.npmk.cz/documents/478490

3.
Dysgrafie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení pro 4.-5. ročník ZŠ / Dita
Nastoupilová ; ilustroval Petr Šrédl -- 1. vydání
V Praze : Fragment, 2019 -- 31 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4056-1
Sign.: III 40126V1
dysgrafie ; grafomotorika ; příroda ; učivo ; základní škola ; ročník 4-5
Pestré aktivity a úkoly pro děti se specifickou poruchou učením, kteří mají potíže se
psaním, jsou zaměřeny na rozvoj jemné motoriky, kreativity a představivosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/478174

4.
Dyslexie : aktivity pro děti se specifickou poruchou učení pro 4.-5. ročník ZŠ /
Dita Nastoupilová ; ilustroval Petr Šrédl -- 1. vydání
Praha : Fragment, 2019 -- 31 stran -- cze
ISBN 978-80-253-4057-8
Sign.: III 40127V1
dyslexie ; čtení ; porozumění textu ; paměť ; vnímání prostoru ; slovní zásoba ;
porucha učení ; základní škola ; ročník 4-5
Cvičení a aktivity pro děti se specifickou poruchou učení, kteří mají potíže se
čtením, jsou zaměřeny na rozvoj sluchového a zrakového vnímání, paměti,
rytmizace a orientace v prostoru. Cílem cvičení je rozšíření slovní zásoby,
podpora čtenářských dovedností a zkvalitnění techniky čtení.
https://katalog.npmk.cz/documents/478175

5.
Metodik prevence a jeho role na základní škole / Miroslav Procházka -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2019 -- 123 stran -- cze
ISBN 978-80-88290-28-5
Sign.: II 117534V1
poradenství ; základní škola ; sociální prevence ; metodik prevence
Pohled na pozici metodika prevence ze všech úhlů pohledu. Definuje jeho povinnosti
a celkově se zabývá postavením metodika prevence ve škole. Zabývá se také tvorbou
školních preventivních programů, definováním jejich strategií i návrhem, popisem a
zásadami realizace jednotlivých aktivit.
https://katalog.npmk.cz/documents/478164

6.
Nápady pro výuku : tolik radostných žáků jste ještě neviděli! / Petr Jakubíček, Lenka
Petýrková, Klára Přikrylová, Josef Štogr -- 1. vydání
Praha : Generation Europe, 2009 -- 152 stran
ISBN 978-80-254-6431-1
Sign.: III 40138V1
metodika ; vyučovací hodina ; střední škola ; spotřebitelská výchova ; společnost ;
služby ; zdraví ; každodenní život ; osobní finance ; rizika ; spotřebitel ; inflace ;
gambling ; spoření ; výnosnost
Soubor metodik pro vedení hodin k vybraným tématům na středních školách: řízení
osobních financí, spotřebitelská práva či zvládání rizik života v moderní společnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/478488

7.
Nechte toho! : zásobník aktivit pro sourozence : pro děti od 2 do 6 let / Leona
Šťávová -- 1. vydání
Brno : CPress, 2020 -- 142 stran
ISBN 978-80-264-3193-0
Sign.: II 117567V1
volný čas ; aktivita ; hra ; tvořivost ; pozornost ; dítě ; rodina ; sourozenec ; nápady ;
dárkové předměty
Kniha plná nápadů na aktivity, které zabaví více dětí různého věku najednou.
Užitečné činnosti, u nichž je spolupráce cestou k výsledku.
https://katalog.npmk.cz/documents/478249

8.
Příručka malého novináře / Michaela Vetešková ; ilustrace Lenka Jasanská -- Vydání
první
Praha : Verzone, 2019 -- 20 stran
ISBN 978-80-87971-39-0
Sign.: III 40132V1
žurnalistika ; mediální výchova ; první stupeň ; základní škola ; práce ; novináři
Součást mediální výchovy pro žáky prvního stupně. Vychází z workshopů Dílna
malého novináře a seznamuje děti s prací novináře.
https://katalog.npmk.cz/documents/478321

9.
Rok v lesní škol(c)e : venkovní hry a dovednostní aktivity na každé roční období /
Jane Worroll & Peter
Houghton ; přeložil: Vojtěch Ettler -- 1. vydání
Brno : Kazda, 2020 -- 168 stran -- cze
ISBN 978-80-88316-77-0
Sign.: II 117562V1
mateřská škola ; hra ; aktivita ; dovednost ; činnosti v přírodě ; lesní školka ; roční
období
Nové návody na neotřelé hry a seznámení se s dalšími nezbytnými zálesáckými
dovednostmi, které děti propojí s přirozeným koloběhem roku.
https://katalog.npmk.cz/documents/478253

10.
Učíme se hlásku C : logopedie s úsměvem / Martina Kolmanová, Veronika
Kašovská -- Vydání první
Praha : Euromedia Group, 2020 -- 139 stran
ISBN 978-80-242-6549-0
Sign.: II 117554V1
logopedie ; cvičení ; hláskování ; řečová dovednost ; řeč ; vizuální vnímání ;
akustické vnímání ; výslovnost ; porozumění
Pracovní logopedické sešity od známé české logopedky ocení nejen logopedi, ale
také rodiče. Kniha přináší více než 100 úkolů zaměřených na hlásku C.
https://katalog.npmk.cz/documents/478206

11.
Učíme se psát : tahy, tvary, čísla : zábavná grafomotorika pro předškoláky /
koncept a ilustrace: Gabriel Cortina ; překlad: Ivana Langerová
Dubicko : INFOA, [2020] -- 48 nečíslovaných stran -- cze
ISBN 978-80-7547-480-3
Sign.: III 40128V1
předškolní výchova ; předškolní věk ; psaní ; grafomotorika ; koncentrace
Zábavná cvičení, při kterých si děti rozvíjí grafomotorické schopnosti a
soustředěnost.
https://katalog.npmk.cz/documents/478230

12.
Zvládáme specifické poruchy učení : dyslexie, dysortografie, dysgrafie / Lenka
Krejčová, Zuzana Hladíková -- 1. vydání
Brno : Edika, 2019 -- 223 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1400-5
Sign.: II 117530V1
dítě ; školní věk ; porucha učení ; speciální vzdělávací potřeby ; speciální
pedagogika ; dyslexie ; dysortografie ; dysgrafie ; základní škola ; druhý stupeň ZŠ
; praktická cvičení
Jednotlivé kapitoly se věnují práci s texty, porozumění čtenému, alternativním
způsobem zpracování informací a zapamatování si učiva i využití moderních
technologií.
https://katalog.npmk.cz/documents/478146

