
titul,autor anotace cena (s DPH)

Logopedie

Logopedie

Logopedie

Hrubínová Markéta

Lynch Charlotta; Kidd Julia

Co mi povíš Matěji ? 

Rozvíjíme řeč předškolních dětí. Mluví moje dítě správně? Jak 

mu mohu pomoci zlepšit výslovnost? Tyto otázky si klade 

většina rodičů předškolních dětí. Kniha Co mi povíš, Matěji? Je 

užitečným pomocníkem pro rodiče, kterým záleží na tom, jak 

jejich dítě mluví. 

Cvičení pro rozvoj řeči
Náměty pro více než sto zábavných činností slouží učitelkám v 

mateřských školách i rodičům k podpoře vývoje řeči dětí raného 

věku. Logopedům umožňuje přehledné zhodnocení oblastí, v 

nichž má dítě problémy, a naplánování vhodného 

terapeutického postupu.

ŠPL 4 - Rozvoj myšlení a řeči
Každý pracovní list obsahuje velký obrázek situace, která je 

tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých 

Logopedie

Logopedie

tématem činnosti. Spodní část listu obsahuje pět malých 

obrázků, které umožňují rozvíjet slovní zásobu a jsou základem 

k řešení jednoduchých úkolů. Malé obrázky je možné vybarvit, 

vystřihnout a manipulovat s nimi podle pokynů. 

Text je psán velkým písmem, takže školáci mohou pracovní listy 

Borová, Blanka; Svobodová, Jana

ŠPL 15 - Rozvoj sluchového vnímání

Rozvoj sluchového vnímání, rozlišování hlásek, slabik a slov pro 

mateřské školy a první ročníky ZŠ.

Pracovní sešit s předlohami ke kopírování nabízí úkoly 

zaměřené na procvičování abecedy. Je určen zejména pro práci 

s dětmi v mateřských školách, ale také rodičům, kteří chtějí...

Frančíková, Renata; Štanclová, Eva

ŠPL 6 - Logopedická cvičení
Logopedická cvičení I. Kniha obsahuje i předlohy pro 

kopírování. Logopedická cvičení - soubor první, obsahuje 

dvacetdva pracovních listů k jedenácti hláskám. Některé listy a 

cvičení jsou zaměřeny na hlásky artikulačně jednoduché (M, P, 

B, V, F), jiné na artikulačně náročnější (C, S, Z, Č, Š, Ž). 

Charvátová-Kopicová, Věra; Boháčová, Šárka



Logopedie

Pracovní sešit určený d

Logopedie 

grafomotorika

Grafomotorika

PhDr.Michalová 

Rozumíš mi ?

Publikace formátu A4, vazba V4 bohatě ilustrovaná barevnými 

obrázky je určena předškolákům i školákům, kterým činí potíže 

správná výslovnost některé hlásky.

Nácvik každé z 26 hlásek je prováděn pomocí humorných 

říkanek, hříček a obrázků, které dítě dotváří

Ivana Fialova a kol. 

Čáry,máry I

ŠPL 7 - Logopedická cvičení

Logopedická cvičení - soubor druhý, napomáhá dětem 

předškolního věku i malým školákům rozšiřovat slovní zásobu, 

zlepšovat vyjadřovací obratnost a přispívá k rozvoji sluchového 

vnímaní, zrakové orientace, sluchové i zrakové paměti.

Charvátová-Kopicová, Věra; Boháčová, Šárka

Pracovní sešit určený dětem předškolního věku si klade za cíl 

posílit grafomotorické dovednosti potřebné pro úspěšný start 

ve škole. Děti se hravou formou připravují na psaní: 

průpravnými cviky se mají naučit zacházet s psacím náčiním, 

zpřesňuje se koordinace ruky a oka, posiluje se jemné svalstvo 

prstů. 

Grafomotorika 

zrakové vnímání 

početní 

představy

Grafomotorika 

PhDr.Michalová 

S Tobiášem do školy 
Cílem je nastartovat u budoucího školáka některé percepčně-

kognitivní funkce. Pokud se to podaří, může dítě počáteční 

nároky čtení, psaní a počítání zvládat mnohem jednodušeji. 

Pracovní sešit je zaměřen konkrétně na stimulaci početních 

představ, zrakového vnímání a grafomotoriky. 

PhDr.Michalová 

První psaní ,to je hraní
Pomocí celostránkových ilustrací se děti učí psát oblouky, 

kličky, vlnovky, ovály...

Motivační obrázky napodobují určitý tvar nebo pohyb. Grafický 

prvek je možné nacvičovat přes průhlednou fólii, která je 

součástí publikace.

Nesvadba 



Grafomotorika 

zrakové vnímání 

soustředění

Grafomotorika 

pohybové hry  

výtvarná dílna  

Grafomotorika  

řeč 

Pilařová M. 

Šimonovy pracovní listy č. 11
Zábavná grafomotorická cvičení poskytují průpravu k psaní, 

přispívají k lepšímu ovládání tužky a nácviku různých druhů čar. 

Od jednodušších uvolňovacích cviků v prvním tematickém celku 

se postupuje k opakování složitějších tvarů. Veselé náměty 

motivují děti k nácviku uvolněného pohybu tužkou ze strany na 

stranu, krouživého pohybu, postupují přes souvislou vlnovku a 

J. a K. Smolíkovi 

Šimonovy pracovní listy č. 14
Publikace obsahuje motivační kresby k relaxaci ruky a zápěstí. 

Kresby jsou řazeny od jednoduchých ke složitějším a doplňují je 

kresby jedním tahem. Děti obtahují a dokreslují tvar za 

doprovodu dvouveršové rytmické říkanky. Při tom rozvíjejí 

jemnou motoriku, učí se kontrolovat pohyb a práci svalů ruky a 

Matesova abeceda

Publikace spojuje důraz na dynamiku psaní, zábavnost a 

motivační složku včetně soutěžení a práce ve dvojicích. Děti 

mohou vyzkoušet a procvičit různou rychlost tahů, zdokonalit 

se v přesnosti vedení tužky a ve správném držení psacího 

náčiní.Rozvíjejí periferní vidění a osvojují si některé zeměpisné 

pojmy a logická spojení. 

Svoboda 

Cvičení pro rozvoj jemné motoriky a psaní 

Počáteční psaní

Sluchové 

vnímání

Sluchové vnímání
Dobře rozvinutý fonematický sluch je jedním z předpokladů 

úspěšného čtení a psaní. Publikace je zaměřena zejména na 

analýzu a syntézu (rozklad a sklad) slov na slabiky a na hlásky. 

Obrázky z jednotlivých pracovních listů je možno vystříhat a 

stejně jako náměty z jednotlivých pracovních listů používat k 

dalším hrám a činnostem rozvíjejícím řeč, fonematické 

Bednářová

Matesova abeceda
Pracovní sešit s úkoly pro děti od 5 do 7 let.

Sešit obsahuje pracovní listy, které se soustřeďují na procvičení 

psaní tiskacích a psacích písmen celé české abecedy. Úkoly 

nejprve zábavnou formou uvolní ruku, tím se rozvíjí její jemná 

motorika, a zároveň si procvičí správné vedení čar a jednotlivé 

tahy písmen. 

Nevěčná,Nevěčný



Všeobecný 

rozvoj 

Početní 

představy 

Počítání do 100

CD Objevitel
Prostorová 

orientace 

početní 

představy            

s názorem

Výpravný pracovní sešit s barevnými ilustracemi pro 

předškoláky a děti mladšího školního věku (1. a 2. třída) pro 

rozvoj základních kompetencí. Obsahuje 40 úkolů, které 

rozvíjejí početní schopnosti, slovní zásobu, logické myšlení, 

grafomotoriku a obohacují dětské portfolio informací o světě, v 

němž žijeme. 

Málková,Chleboun

Hrátky s písmenky ,čísly a obrázky 

     CD   Matik - Veselé počítání                                       

                               

1. Početní představy - zde se děti seznamují s prostorovou 

orientací (např. pojmy nahoře, dole, vpravo, vlevo), s 

geometrickými tvary, časovou orientací (dny, měsíce, roční 

období, hodiny, časová posloupnost), s pojmy větší-menší, malé-

velké, lehké-těžké, více-méně-stejně.Až do 3. třídy 

Pro klienty PPP 

CD   ABC do školy 

Zrakové                

sluchové 

vnímání  

motorika 

všeobecný 

rozvoj 

od 5ti let 

1.stupeň ZŠ 

Pro klienty PPP 

Děti s odkladem školní docházky 

Každý rok  poměrně velkému množství dětí bývá odložena 

školní docházka o jeden rok z důvodu školní nezralosti. Jde 

především o obtíže ve smyslovém vnímání zrakovém a 

sluchovém, jemnou a hrubou motoriku, paměť a pozornost, 

myšlení a řeč. Tyto funkce lze lehce rozvíjet.

PhDr Jucovičová, Žáčková 

CD   ABC do školy 
 Program rozvíjí zrakové vnímání – rozlišování, inverzní tvary, 

vnímání figury a pozadí, zrakovou paměť, pravo-levou orientaci, 

prostorové vnímání, vizuomotoriku, koncentraci, ..Rozvoj 

jazykových dovedností (čtení, psaní, všeobecná informovanost) - 

Program zprostředkovává dítěti hravým způsobem zkušenost s 

psaným a mluveným jazykem .Vhodné také  pro děti cizinců. 

Logico Piccolo rámeček pro práci se soubory
Manipulační činnosti zdokonalující dovednosti v oblasti jemné 

motoriky

aktivity rozvíjející smyslové vnímání, postřeh, zrakovou 

diskriminaci, koncentraci pozornosti

Logico Picollo



Zrakové 

vnímání 

koncentrace 

pozornost

Zrakové 

vnímání 

koncentrace 

pozornost

Zrakové 

vnímání 

koncentrace 

pozornost

Oko-ruka-Kombinuj a doplň

Doplňování chybějících částí skládačky (puzzle) ● Rozlišování 

barvy a tvaru ● Rozlišování dvou barev a tvarů (linie; oblé linie; 

linie a plocha; linie a plocha, inverze) ● Doplňování výřezů ● 

Dotyk dvou barevných kruhů ● Protínání dvou, tří nebo čtyř 

barevných kružnic ● Dotyk tří nebo čtyř barevných kruhů ● 

Logico Picollo

Připraven ke startu - Dívej se a přemýšlej 

Vizuální sledování stop ve směru čtení  ● Obloukovité a rovné 

stopy, vizuálníé oddělování obrysů .Rozvoj zrakového vnímání ● 

Podpora koncentrace, pozornosti a trpělivosti ● Velmi vhodné 

pro děti s poruchami učení ● 

Logico Picollo

Logico Piccolo Soubor Oko-ruka - Stopy a obrysy

Oko- ruka - Skládej a porovnávej 
 Hledání stejného vzoru: vzory ze dvou až čtyř tvarů ležících na 

sobě● Vytváření vzorů: skládání vzoru ze tří tvarů ● Skládání 

vzoru krok za krokem ● Přiřazování a doplňování částí vzorů: 

doplňování chybějící poloviny nebo čtvrtiny vzoru ● Hledání 

správného výřezu vzoru 

Logico Picollo

Orientace           

v prostoru

Paměť a logika 

Připraven ke startu - Dívej se a přemýšlej 
● Rozlišování tvarů a barev ● Orientace v prostoru: vpravo, 

vlevo ● Prostorová představivost ● Doplňování logických řad ● 

Doplňování skupin: nadřazené a podřazené pojmy ● Přiřazování 

obrázků, hledání souvislostí ● Hledání souvislostí: příčiny a 

následky ● 

Logico Picollo

Připraven ke startu - Pozorování-Odhalování-Vyprávění
 Hledání souvislostí mezi obrázky: Co nám dávají rostliny a 

zvířata? Které postavy patří do stejné pohádky? ● Protiklady ● 

Vyjadřování pocitů a nálad ● Předměty a jejich obrysy ● 

Používání smyslových orgánů v různých situacích ● Hledání 

souřadných pojmů ● Hledání stejného umístění v různých 

situacích 

Logico Picollo



Barvy          tvary          

vzory   

orientace v 

ploše               

16 různých dvojitých karet

Muta Bene 

Logico Picollo

Paměť a logika č.1 Panáčci a tvary 

Rozlišování barev a geometrických tvarů ● Skládání tvarů ze 

čtverců a trojúhelníků ● Doplňování vzorů ● Orientace v rovině 

– vpravo, vlevo ● Horizontální a vertikální orientace v rovině ● 

Otáčení obrázků ● Pohyb ve čtvercové síti ● Rozlišování polohy 

a velikosti geometrické tvary

Geometrie 1

Připraven ke startu Tvary - Vzory - Množství 

Rozeznávání barev v kombinaci ● Hledání vystřiženého vzoru ● 

Hledání stejných tvarů a vzorů ● Hledání chybějící části ● 

Přiřazování siluety a obrysu ● Hledání stejného počtu ● 

Vyjadřování počtu číslem ● Porovnávání zvířat podle skutečné 

velikosti, použití pojmové dvojice menší – větší ● 

Logico Picollo

Tvary          vzory  

orientace          v 

rovině číslo    do 

10

Logico Piccolo

Logico Piccolo

Logico Picollo

Začínáme počítat Čísla do 10-zacházení s čísly

Rozlišování barev a geometrických tvarů ● Skládání tvarů ze 

čtverců a trojúhelníků ● Doplňování vzorů ● Orientace v rovině 

– vpravo, vlevo ● Horizontální a vertikální orientace v rovině ● 

Otáčení obrázků ● Pohyb ve čtvercové síti ● Rozlišování polohy 

a velikosti geometrických tvarů

Paměť a logika – Část 2  Zvláštní zvířata 

16 různých dvojitých karet



Soustředění

Všeobecný 

rozvoj 

Všeobecný 

rozvoj

Magnetická mozaika  /různé druhy  / 4-8 let

Materiál představuje desetitýdenní program před školáky, 

celkem 50 + 50 pracovních listů (tj. dva pracovní listy na každý 

všední den) k procvičování v těchto oblastech: sluchové 

vnímání, zrakové vnímání, početní představivost, příprava na 

psaní (grafomotorika), paměť, pozornost, vyjadřovací 

schopnosti.

Pracovat s ním mohou jak rodiče, tak učitelky MŠ.

PPPP Ohradní 

Už se těším do školy- pracovní sešit 
Zásobník cvičení a úkolů, které děti řeší – např. napodobují 

určitý tvar nebo pohyb. Využitím tohoto pracovního sešitu v 

návaznosti na titul „Už se těším do školy“ (BLUG 2007) se u dětí 

také zpřesňuje pohybová koordinace ruky a posiluje se svalstvo 

prstů. Grafické cviky přispívají k hravé práci a dávají podněty k 

Rozvíjí tvořivost a obrazotvornost vytvářením pestrobarevných 

obrázků;

· dovednost poznávat a rozlišovat barvy a různé tvary;

· procvičovat paměť a prostorovou představivost 

· pravolevou orientaci;· jemnou motoriku 

· rozvoj logického myšlení  

· rozvoj celkového intelektu dětí činnosti.

Tobiáš 

Škola před školou I a II  díl 

Všeobecný 

rozvoj 

Všeobecný 

rozvoj  

Tajovský 

Už se těším do školy- poznávací sešit 

Publikace formátu A4 obsahuje zábavné úkoly, které cvičí mimo 

jiné postřeh, pozornost, vedou k porovnávání velikostí, 

rozlišování barev apod. Snahou je, aby si dítě pěstovalo určitý 

zvyk soustředěné činnosti.

Blumentrittová

Než půjdu do školy

Pracovní sešit obsahuje kreslené uvolňovací cviky pro nácvik 

tahů potřebných ke zvládnutí psaní. Děti se učí napodobovat 

tvary písmen a číslic. Rýmované veršíky s přirovnáním a vtipnou 

ilustrací pomáhají přiblížit počet 0-10, jednotlivé dny v 

týdnu,měsíce v roce i roční období.

prstů. Grafické cviky přispívají k hravé práci a dávají podněty k 

tvorbě 

Bukáčková



Písmena               

nácvik čtení

Hlásky,slabiky   

slova                    

počítání

Orientace            

v prostoru                 

tvary                    

souvislosti           

logika 

Rozvoj jazykového cítění, vnímání hlásek,slabik a slov, zábavné 

početní příklady a poznávání světa pro děti       od 4 - 7 let. 

Šaldová, Frančíková 

ŠPL 8 Logické myšlení 

Rozlišování tvarů, orientace v prostoru, rozlišování polohy a 

velikosti předmětů,vnímání a poznávání souvislostí mezi 

předměty.

Karová 

Obrázková abeceda s říkankami 
Netradičně zpracovaná abeceda je pomůckou pro výuku čtení. 

Celobarevné dějové obrázky doprovázejí úvodní veršované 

texty k jednotlivým písmenům, nechybí ani obrázky k vyvození 

určitého písmene. Knížka je využívána k nácviku čtení tiskacích i 

psacích písmen.

Susa 

ŠPL 13 Zábavné počítání , hravá abeceda a poznání světa 

Publikace je koncipována jako podn

 Předpočtení 

představy 

prostorové 

vnímání       

orientace v 

množství do 4               

                 

Geometrické 

tvary                     

orientace           

v prostoru   

časové   pojmy                   

čísla  do 10              

Rozvoj početních představ II

Publikace je koncipována jako podnětový materiál pro děti ve 

věku 3 - 4 roky, ale poslouží všem, kdo mají v této oblasti 

potíže. Usnadňuje dětem pochopit vztahy mezi prostorovým 

rozmístěním předmětů (pojmy na, za, pod, před, vysoko nízko, 

vepředu, vzadu, nahoru dolů,...), učí je poznávat geometrické 

tvary a rozlišovat pojmy mnoho/málo/stejně, dlouhý/krátký, 

Michalová 

Publikace směřuje především k dětem ve věku 5 – 6 let. 

Prohlubuje prvotní poznatky o geometrických tvarech, pracuje s 

pojmy vpravo/vlevo/uprostřed, včera/dnes/zítra,...V II. díle se 

pracuje v oboru čísel do 10

Michalová 

Karová 

Rozvoj početních představ I



Předpočetní 

představy    dále 

obor 10,20,100

Pomůcky 

napomáhající 

správnému 

úchopu

Barevná kulička je určena dětem, které ještě neumějí držet 

tužku v ruce. Barevné hroty nekreslí na ruce, po zněčištění 

oděvu lze snadno vyprat. Je velmi vhodná pro nácvik 

špetkovitého úchopu. 

Ergonomické psací pomůcky pro praváky i leváky 

CD Matik     Veselé počítání 
V první kapitole pomáhá dětem hravou formou pomocí obrázků 

pochopit základní pojmy předmatematické průpravy 

(porovnávání velikosti a počtu, orientace           v ploše, určování 

pořadí, rozlišování tvarů.atd.). 

Barevná kulička 

Speciální držáky pro správný úchop

Logika       jemná 

motorika

Ergonomické psací pomůcky pro praváky i leváky 

První hádanky - Rytíři na hradě 

V  problémech rytíři mohou pomoci děti, které vše vyluští a 

dokreslí tak, aby turnaj proběhl bez chyby. Procvičí si tak 

logické dovednosti, jemnou motoriku a navíc si mohou o 

obrázcích povídat s rodiči nebo prarodiči.

Portál



Všeobecný 

rozvoj               3-

4 roky 

Zrakové  

vnímání     

postřeh                   

logika

Rozložení celku 

zrakové vnímání

Soubor Barvy a tvary 
● Sledování obloukovité stopy ● Přiřazování stylizovaných tvarů 

k obrázkům ● Nalezení stejného obrázku ● Přiřazování 

barevných a černobílých vzorů a tvarů ● Nalezení kombinace 

dvou barev ● Nalezení výřezů z obrázku ● Seřazení kruhů podle 

velikosti ● Přiřazování barevných kostek k obrysům ● 

Přiřazování stínových obrázků k barevným ● Rozeznávání 

Logico Primo 

Soubor   Malujeme - kutíme - stavíme  
Obrázky z kousků papíru – doplňování chybějících částí podle 

vzoru ● Papíroví draci – nalezení stejných barevných vzorů ● 

Vyrábíme panenky z vařeček – porovnávání vzorů a barev v 

různých kombinacích ● Barevné domečky – rozložení celku na 

jednotlivé části                         

Logico Primo

Soubor  Ve školce 

Logico Primo  Rámeček k pracovním souborům
Děti si mohou hrát samy, s partnerem anebo ve skupině. 

Mohou si samy vybrat kartu, se kterou chtějí pracovat, samy si 

určí tempo a dobu pracovní činnosti a samy kontrolují 

správnost řešení úkolů otáčením karty a porov náváním barev 

knoflíků. Děti mají celý průběh učení ve vlastních rukách, a 

proto ho ani jako učení nevnímají. Dokonce jsou úkoly zvolené 

Muta Bene  

Logika                            

přiřazování            

počítání

Sociální cítění       

barvy,vzory

Soubor V nemocnici
● Už to bolí méně – nalezení stejného obrázku podle barvy a 

vzoru ● Sdílený žal – poloviční žal – nalezení stejného obrázku ● 

V dětském oddělení – nalezení stejného vzoru ● Každé dítě má 

svoji žínku – doplňování chybějících předmětů ● Aby čas 

rychleji uběhl – doplňování obrázků podle geometrických tvarů 

● Nejlepším dárkem je ale návštěva – přiřazování obrysů k 

Logico Primo

Soubor  Ve školce 
● Puzzle – spojování dvou dílů v celek ● Zvířata – doplňování 

chybějící části obrázku ● Maminka a mládě – logické 

sestavování částí v celek ● Narozeninová výzdoba – hledání 

rozdílů mezi obrázky ● Zabalené dárky – přiřazování obrysů ke 

konkrétním předmětům ● 

Logico Primo 



Sledování děje 

Počítání do 6ti 

Soubor  Vnímej a povídej 
Jedna hračka zmizela – porovnávání obrázků ● Krok za krokem 

vzniká hezký obrázek – porovnávání obrázků ● Pít, malovat, 

cvičit, ... – určování stejného děje ● Protiklady. Těžké a lehké, 

sladké a... – nalezení protikladů ● Někdy jsme veselí, jindy zas 

smutní – 

Logico Piccolo

Soubor  V cirkuse 

● Drezúra šelem – porovnávání velikostí ● Krotitel a lev – 

chronologické řazení obrázků ● Artisté – logické přiřazování 

obrázků ● Cirkusový orchestr – logické přiřazování obrázků ● 

Žongléři – porovnávání podle množství, barev a tvarů ● I tuleni 

umí žonglovat – porovnávání velikostí ● obrázků ● Šest akrobatů 

na koni – počítání a doplňování do šesti ●

Logico Primo

 mini  LUK    Cvičná deska  k pracovním sešitům     

● Ověřený učební systém určený pro děti od 4 let.

● Pro předškolní vzdělávání v mateřských školách a pro první 

stupeň základních škol.

● Čtyřicet let úspěchu ve více než třiceti zemích světa

Všeobecný 

rozvoj                

Soustředění     a 

logika 

mini LUK

 Rok s Bárou a s Tomem- pracovní sešit 

Tento sešit obsahuje pestrá cvičení k posílení pozornosti, 

soustředění, pozorování a vnímání v tematickém okruhu:

● barvy a tvary ● číslice a počítání ● poznávání a přiřazování ● 

logické doplňování ● stínové obrazy.

Začlenění úkolů do známé životní situace zvyšuje motivaci 

mini LUK

● Čtyřicet let úspěchu ve více než třiceti zemích světa

Zahřívání mozku 1 -  pracovní sešit 

Sešit obsahuje vyzkoušené a velice efektivní cvičení           k 

posílení logického, srovnávacího a kombinačního myšlení 

včetně vizuálního vnímání. 



Logické myšlení, 

kombinační 

schopnosti

Řešení životních 

situací dítě

Relaxace       pro 

děti 

 Malá škola zraku a logiky- pracovní sešit 

Cvičeními, v nichž jsou obrázky propojeny s dalšími vizuálními 

informacemi, se děti učí přesnému vnímání a srovnávání. 

Zároveň si rozvíjejí logické myšlení a kombinační schopnosti.

mini LUK

Matýskovy příhody 

Příběhy pomáhají komunikovat, přemýšlet a řešit různé situace.

Vlídné a úsměvné příběhy skřítka Matýska se dotýkají různých 

situací a vztahů mezi jedinci. Také malé děti si vytvářejí první 

přátelské vazby, musí samostatně řešit konflikty s vrstevníky i s 

dospělými.

Příběhy z měsíční houpačky 
Pohádkové příběhy určené pro děti od 4

let nabízejí uvolnění a odpočinutí. Do

každé z 34 pohádek jsou zajímavým způsobem

včleněny formulky a cvičení autogenního

tréninku.

Mullerová 

Beránková 

Soustředění 

relaxace 

správné držení 

těla 

Rádci              

pro rodiče

Základní informace a rady pro vstup vašeho dítěte do mateřské 

školy.

Vstup dítěte do mateřské školy klade na dítě a jeho rodiče nové 

náročné požadavky. Dítě si musí v novém prostředí najít svou 

identitu, vytvářet nové vztahy a začlenit se do organizované 

skupiny dětí. 

Niesel, Griebel, 

Jóga,hry a pohádky 

Soustředění, pozitivní vztahy, obratnost a držení těla .

Jógové pozice působí na správné držení těla a udržují 

rovnováhu důležitých životních funkcí. Kniha obsahuje 21 lekcí 

po 45 minutách. V každé najdeme pohádku, téma k zamyšlení, 

výtvarnou činnost k danému tématu a pohybovou hru.

Rójová 

Poprvé v mateřské škole 

Mullerová 



Rádci              

pro rodiče 

Zvládne dítě nástup do školy, zvykne si na nový režim, najde si 

kamarády, neprojeví se u něj porucha učení? Autorka radí, jak 

vybrat školu, a zamýšlí se nad důvody odkladů školní docházky.

Kropáčková 

Co, kdy a jak ve výchově dětí

Klíčová období ve vývoji dítěte, úkoly, které by v nich měl mít 

dobrý rodič, a cenné rady o vývoji a výchově dítěte od 

narození,v předškolním i školním věku.

Matějček 

Neklidné dítě

Po dobrém, nebo po zlém?

Význam odměn a trestů ve výchově je stále týž. Jen

v různých dobách se jedno či druhé více zdůrazňuje.

Prof. Matějček radí rodičům, proč, jak a kdy dát ve výchově dětí 

přednost pochvale, nebo trestu.

Matějček 

Budeme mít prvňáčka

Prekopová 

Neklidné dítě

Kniha vysvětluje příčiny hyperaktivity vrozené i získané, přináší 

poznatky z oblasti neurofyziologie i sociologie

a seznamuje s možnostmi nápravy-terapie.

Nabízí podporu a rady rodičům i učitelům.

Děti a rozvod 
Jak je možné, že některé děti prožívají rozvod svých rodičů 

méně bolestně než jiné? Co vyplývá ze zkušeností z práce s 

těmito dětmi pro rodiče v rozvodové situaci? Autorka nabízí 

čtenářům řadu informací a podnětů, jež mohou pomoci dětem i 

jejich rodičům rozvodovou situaci zvládnout a vyhnout se 

obtížím, jež nejsou nutné. 

Smith



Rádci              

pro rodiče 

Nadané dítě 

Bilingvní rodina 

K charakteristickým vlastnostem mimořádně nadaných dětí 

patří zvídavost a silná vnitřní motivace k činnosti, kterou si dítě 

samo zvolilo, touha po nezávislosti, menší potřeba spánku. 

Častá je i přecitlivělost, obvykle provázená bouřlivými 

emočními reakcemi. Ty se projevují větší vzdorovitostí...

Fořtík,Fořtíková 

Máte neklidné dítě ? 

Je vaše dítě náladové, panovačné, umíněné nezvladatelné?

Musí být stále středem pozornosti? Je neurvalé k ostatním 

dětem? Nelze ho přimět na chvíli ke klidu? Je popudlivé pro nic 

za nic? Nevydrží u žádné činnosti? 

Laniado,Nessia 

Mé dítě si věří 
Podle názoru větší části odborníků se dítě narodí s určitými 

dispozicemi k obavám a až zkušenosti ovlivněné výchovou 

usměrňují tak či onak to, co je dáno geneticky. K tomu, aby si 

dítě věřilo, je třeba poznat a vymezit jeho strachy a úzkosti, 

správně na ně reagovat a vést ho tak,...

Bacus 

Příručka pomůže rodičům pochopit faktory, které ovlivňují 

dvojjazyčnou výchovu, a nabízí jim řešení problémů,s nimiž se 

mohou potýkat. Knihu doplňuje

množství případových studií.

Harding , Riley


