1. Educational psychology : developing learners / Jeanne Ellis Ormrod, Eric M.
Anderman, Lynley Anderman -- Tenth Edition.
Hoboken : PEARSON, 2019 -- xxi, 823 stran
ISBN 978-0-13-520647-8
Sign.: III 39997V1
pedagogická psychologie ; výuka ; učení ; vedení třídy ;
kognitivní vývoj ; jazyková dovednost ; osobnost ;
skupina ; inteligence ; motivace ; behaviorismus ;
tvořivost
Výuka a pedagogická psychologie. Vývoj dítěte:
kognitivní, jazykový a osobnostní. Učení a motivace.
Vedení třídy.
https://katalog.npmk.cz/documents/475749

2.
Children and television / Barrie Gunter and Jill Gunter Abingdon, Oxon :
Routledge, 2020 -- 255 stran – eng -- Edice: Routledge classic editions
ISBN 978-0-367-24980-9
Sign.: II 117045V1

dítě ; televize ; reklama ; působení ; chování ; rodiče ;
škola
Vliv televize na děti a jejich chování. Možnosti ovlivnění
dětí rodiči a školou. Proč děti sledují televizi? Jak dobře
jí sledují a rozumějí? Ovlivňuje televize chování dětí? Jak
mohou rodiče a školy ovlivnit sledování dětí? Zlepšuje
televize znalosti dětí?
https://katalog.npmk.cz/documents/475825

3.
Každá bolest má svou příčinu : principy fungování těla a mysli / Tomáš
Rychnovský, Milan Studnička -- 1. vydání
Brno : BizBooks, 2019 -- 223 stran -- cze
ISBN 978-80-265-0884-7
Sign.: II 117132V1
psychofyziologie ; psychosomatika ; lidské tělo ;
výchova dítěte ; mysl ; partnerské vztahy
Bolesti, co se za nimi skrývá a co nám prozradí o
našem životě. Autoři vás naučí, jak propojit tělo i mysl,
aby byly ve vzájemné rovnováze a harmonii.

https://katalog.npmk.cz/documents/476259

4. Language and literacy development : what educators need to know / James P.
Byrnes, Barbara A. Wasik -- Second edition.
New York : The Guilford Press, [2019] -- xx, 450 stran
ISBN 978-14625-4004-4
Sign.: II 117048V1

řeč ; řečová dovednost ; jazyk ; mozek ; čtení ;
porozumění textu ; gramotnost
Mozek, řeč a gramotnost. Vývoj řečové dovednosti.
Vývoj jazyka čtení a psaní. Individuální a skupinové
rozdíly v řeči a gramotnosti. Vzdělávací techniky a
programy.

https://katalog.npmk.cz/documents/475831

5.
Thinking critically about child development : examining myths and
misunderstandings / Jean Mercer, Stephen Hupp, Jeremy Jewell -- Fourth Edition
Los Angeles : SAGE Publications, [2020] -- xxxviii, 447 stran
ISBN 978-1-5443-4193-4
Sign.: II 117065V1

dítě ; vývoj dítěte ; kritické myšlení
Strategie a postupy kritického myšlení o vývoji dítěte.
Genetika a prenatální život. Kojenci a batolata. Děti
předškolního věku. Děti školního věku. Adolescenti.

https://katalog.npmk.cz/documents/475850

6. Vyhořet může každý : příběhy a úvahy o syndromu postihujícím lidi (nejen)
současných generací / Radkin Honzák, Aleš Cibulka, Agáta Pilátová -- Vydání první
V Praze : Vyšehrad, 2019 -- 160 stran
ISBN 978-80-7601-180-9
Sign.: II 117078V1

syndrom vyhoření ; emoce ; stres ; zvládání ; mentální
hygiena ; osobnosti
Syndrom vyhoření v příbězích známých osobností.
Vysoká cena za úspěch. Nejenom příběhy, ale i úvahy
o syndromu postihujícím lidi současných generací.

https://katalog.npmk.cz/documents/475925

