1.
Mezi námi pastelkami : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro
děti od 3 do 5 let - 1. díl / Jiřina Bednářová ; ilustrace Richard
Šmarda -- 4. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 64 stran – cze
ISBN 978-80-266-1752-5
Sign.: III 41001V1
předškolní výchova ; výtvarná výchova ; grafomotorika ; kresba ;
psaní ; věk 3-5
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení,
vycházející z posloupnosti vývoje dovedností dítěte. Cvičení
postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte
objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším. Materiály přinášejí
podněty k získání dovednosti, jejímu procvičování a posléze její
fixaci před postupem do další úrovně obtížnosti
https://katalog.npmk.cz/documents/524403

2.
Mezi námi předškoláky 4-6 let : všestranná příprava dítěte do
školy : pro děti od 4 do 6 let (2.díl) / Jiřina Bednářová ; ilustrace:
Richard Šmarda -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 72 stran – cze
ISBN 978-80-266-1771-6
Sign.: III 40993V1
předškolní výchova ; dovednost ; znalost ; čtení ; počítání ;
grafomotorika ; logické myšlení ; slovní zásoba
Sešitem provází dvě pastelky Boženka a Máňa a jejich kamarádi
zvířata. Příběh je vždy na pár řádek a pak následuje pracovní list. V
jeho úvodu najdou rodiče poznámku, jak s listem pracovat, čím
začít, jak úkol ztížit.
https://katalog.npmk.cz/documents/524265

3.
Na návštěvě u malíře : grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro
děti od 5 do 7 let - 3. díl / Jiřina Bednářová ; ilustrace Richard
Šmarda -- 6. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1750-1
Sign.: III 41000V1
předškolní výchova ; výtvarná výchova ; grafomotorika ; kresba ;
psaní ; věk 5-7
Grafomotorická cvičení a rozvoj kresby pro děti od 5 do 7 let.
Pracovní sešit obsahuje systém grafomotorických cvičení. Cvičení
postupují od nejjednodušších prvků, které se v kresbě dítěte
objevují nejdříve, a přecházejí k obtížnějším.
https://katalog.npmk.cz/documents/524401
4.
Nejznámější přísloví / napsala Marie Tetourová ; ilustroval Antonín
Šplíchal -- 3. vydání
V Praze : Fragment, 2022 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-253-5867-2
Sign.: III 40994V1
předškolní výchova ; čtení ; Česko ; genetická metoda ; přísloví a
rčení ; pro čtenáře od 4 let
Krátké příběhy pro začínající čtenáře seznamují s příslovími.
Některá slova v textu jsou nahrazena obrázky. Začínající čtenáři tak
mohou procvičovat čtení a ti, kteří písmenka ještě neznají, mohou
"číst" pomocí obrázků.
https://katalog.npmk.cz/documents/524369
5.
Orientace v prostoru a čase pro děti od 4 do 6 let : kdy to bylo, kde
se stalo, medvídě se zatoulalo / Jiřina Bednářová ; ilustrace:
Richard Šmarda -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1772-3
Sign.: III 41004V1
předškolní výchova ; dovednost ; znalost ; vnímání prostoru ;
vnímání času ; vizuální vnímání ; grafomotorika
Určena k rozvoji časové orientace, vnímání posloupnosti a
následnosti dějů, organizace činností. Cílem je prevence potíží ve
čtení, psaní, matematice. Kniha obsahuje cvičení zaměřená na
přiřazování činností obvyklých pro určité časové úseky, která
napomáhají dítěti uvědomovat si plynutí času.
https://katalog.npmk.cz/documents/524409

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 -- 4. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1755-6
Sign.: III 40998V1
počítání ; matematika ; logické myšlení ; vnímání prostoru ; rozvoj ;
předškolní výchova
Určena k rozvoji matematických schopností a prevenci potíží v
matematice po zahájení školní docházky. Při práci se budují základní
matematické pojmy (všechny, některé, málo, hodně, apod.).
Zaměřuje se na rozvoj schopností, jako je třídění, řazení, základy
orientace v prostoru.
https://katalog.npmk.cz/documents/524396

7.
Pracovní sešit předškoláka 2 / text: Ivana Novotná ; ilustrace:
Miroslav Růžek -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 48 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1778-5
Sign.: III 41005V1
předškolní výchova ; dovednost ; znalost ; grafomotorika ; paměť ;
vyjadřování
Soubor různorodých zábavných úkolů důležitých pro zvládnutí
základů čtení, psaní a počítání. Dítě si procvičí i početní představy a
různé znalosti z přírody a společnosti.
https://katalog.npmk.cz/documents/524410

8.
Rozvoj zrakového vnímání pro děti od 4 do 6 let : jak krtek Barbora
našel cestu domů / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -5. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 64 stran -- cze
ISBN 978-80-266-1756-3
Sign.: III 40992V1
předškolní výchova ; rozvoj ; vizuální vnímání ; barva ; paměť
Věnuje se rozlišení a pojmenování barev, odlišení tvarů prvků. V
knize jsou zahrnuta cvičení z oblasti zrakové diferenciace, zrakové
analýzy a syntézy, zrakové paměti, rozlišení figury a pozadí, rovněž
také cvičení k rozvoji očních pohybů.
https://katalog.npmk.cz/documents/524220

9.
Říkanky s pohybem pro malé děti / Tereza Poláčková ; ilustrovala
Lucie Charvátová -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 87 stran – cze
ISBN 978-80-266-1784-6
Sign.: II 118974V1
předškolní výchova ; pohybová výchova ; pohybový rozvoj ; řečová
dovednost ; grafomotorika ; pohybová hra ; říkadla
Soubor říkanek doprovází návody na cvičení s ilustracemi.
Procvičuje pohybové, řečové dovednosti a trénuje paměť.
https://katalog.npmk.cz/documents/524393

10.
Všestranná příprava do školy / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard
Šmarda -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 208 stran – cze
ISBN 978-80-266-1774-7
Sign.: III 40997V1
předškolní výchova ; dovednost ; znalost ; rozvoj ; grafomotorika ;
řeč ; akustické vnímání ; vizuální vnímání ; vnímání prostoru
Skládá se z pracovních listů pro děti a metodického návodu pro
dospělé. Pracovní listy jsou zaměřeny na podporu vývoje schopností
a dovedností potřebných pro rozvoj myšlení a tvoří předpoklady k
zvládnutí čtení, psaní a počítání.
https://katalog.npmk.cz/documents/524372

