1.
Alenka v říši divů = Alice im Wunderland / úprava původního textu
a český překlad: Jana Navrátilová -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 88 stran -- cze ger
ISBN 978-80-266-1729-7
Sign.: II 118817V1
Edice: Dvojjazyčná kniha pro začátečníky
němčina ; cizí jazyk ; čtení ; porozumění textu ; zjednodušená četba

Klasická pohádková knížka vypráví o dobrodružstvích malého
děvčátka ve fantastické zemi. Dvojjazyčné vydání pro začátečníky v
němčině.
https://katalog.npmk.cz/documents/521853

2.
Deutsch für Detektive : kriminalgeschichten zum Selberlösen =
Němčina pro detektivy : detektivní příběhy s hádankou / Karsten
Rinas, Jiří Horák -- 3. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 165 stran -- ger cze
ISBN 978-80-266-1730-3
Sign.: II 118854V1
Edice:Krimi příběhy (Edika)
němčina ; cizí jazyk ; porozumění textu ; zjednodušená četba
Detektivní příběhy s hádankami v německo-české verzi. Doplněno
vysvětlivkami, testovými otázkami s klíčem a odkazem na nahrávku
ve formátu MP3. Určeno jako cvičný text pro výuku němčiny.
https://katalog.npmk.cz/documents/521985

3.
Logopedie pro nejmenší : zábavné hry a cvičení pro správný rozvoj
řeči / Irena Šáchová ; ilustroval Miroslav Růžek -- 2. vydání
Praha : Fragment, 2022 -- 48 stran – cze
ISBN 978-80-253-5581-7
Sign.: III 40929V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; výslovnost ; řečová dovednost
; čtení ; logopedie ; grafomotorika ; pozornost ; hra
Cvičení se zaměřují na porozumění mluvené řeči, rozvoj
časoprostorové orientace či zlepšování a zpřesňování pohyblivosti
mluvidel. Dechová a rytmizační cvičení procvičují grafomotoriku.
https://katalog.npmk.cz/documents/521999

4.
Mezi námi předškoláky : všestranná příprava dítěte do školy pro
děti od 3 do 5 let / Jiřina Bednářová ; ilustrace: Richard Šmarda -- 3.
vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 72 stran – cze
ISBN 978-80-266-1732-7
Sign.: III 40928V1
předškolní výchova ; předškolní dítě ; rozvoj osobnosti ; cvičení ;
grafomotorika ; řečová dovednost ; vizuální vnímání ; vnímání
prostoru ; akustické vnímání
Pracovní listy, které mají připravit děti na zvládnutí školy. Pomáhají
rozvíjet kreslení, rozumové schopnosti, řeč či prostorovou orientaci.
Publikace také obsahuje metodické pokyny pro dospělé.
https://katalog.npmk.cz/documents/521987
5.
Naučte své děti říkat Ď Ť Ň : s logopedkou Luckou / Irena Šáchová
; ilustrace Eva Obůrková -- 1. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 39 stran – cze
ISBN 978-80-266-1731-0
Sign.: III 40924V1
předškolní dítě ; děti školního věku ; logopedie ; výslovnost ; řečová
dovednost
Procvičování artikulace u dětí předškolního a mladšího školního
věku. Zábavná cvičení naučí děti říkat Ď, Ť a Ň.
https://katalog.npmk.cz/documents/521859

6.
Pes baskervillský = The hound of the Baskervilles / Dana Olšovská
podle Arthura Conana Doyle -- 2. vydání
V Brně : Edika, 2022 -- 71 stran -- cze eng
ISBN 978-80-266-1738-9
Sign.: II 118818V1
angličtina ; cizí jazyk ; čtení ; porozumění textu ; zjednodušená četba
Zjednodušené převyprávění proslulého hororově detektivního
případu Sherlocka Holmese. Dvojjazyčné vydání pro začátečníky ve
studiu angličtiny, doplněné slovníčkem a zábavnými cvičeními.
https://katalog.npmk.cz/documents/521854
7.
Příručka pro babičku a dědečka : hry, aktivity, říkanky a tipy na
zábavné trávení času s vnoučaty / Elizabeth LaBan s babičkou
Barbarou Trostler a dědečkem Myronem Labanem ; z anglického
originálu The grandparents handbook ... přeložila Miluše Pokorná - 2. vydání
V Brně : CPress, 2022 -- 192 stran – cze
ISBN 978-80-264-4112-0
Sign.: I 34846V1
prarodiče ; tvořivost ; hra ; výchova dítěte ; péče o dítě ; vnoučata ;
zábava
Inspirace pro desítky aktivit prováděných společně s vnoučaty.
Kempování v obýváku, zahradní olympiáda, výroba rodinných
novin, společné vaření a pečení, honba za čtyřlístky, zažehlování
korálků, zábavné výlety, říkanky... Nechybí ani instrukce k péči o
velmi malé děti.
https://katalog.npmk.cz/documents/521881

