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Výtvarné čarování

Artefiletika pro předškoláky a mladší školáky

349 Kč
8-1502

Cílem této oblíbené a inspirativní knížky je zprostředkovat
dětem cestu ke světu kultury a přírody na základě výtvarných
zážitků. Jádrem celého textu je část Náměty. Jde o řadu podrobně popsaných, v praxi vyzkoušených a komentovaných výtvarných úkolů, tj. spojení námětu s výtvarnou technikou. Náměty
jsou uspořádány do celků – tzv. tematických a metodických řad
sjednocených pohádkovým příběhem. Každý námět je kromě
detailního popisu práce doprovázen výčtem cílů, reflexí, soupisem pomůcek, odborným komentářem z artefiletické praxe.
Publikace je bohatě ilustračně vybavena.
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Jana Bromová

Eliška jde do školy

8-1535

119 Kč

Publikace je určena především předškolákům, ale i mladším žákům. Jednotlivé kapitoly pohádkového příběhu obsahují vždy didaktizovaný příběh, úkoly
a logopedická cvičení, která jsou součástí didaktického materiálu, jednoduchý text zaměřený na procvičování výslovnosti konkrétní hlásky a krátkou
básničku. Úkoly zohledňují věk dítěte, rozvíjejí jeho znalosti a připravují ho
na bezproblémový přechod do školy. Kniha, opatřena půvabnými obrázky
Barbory Zichové, je zpracována podle RVP pro předškolní vzdělávání.

Eva Mádrová

Učíme se hrou

89 Kč
8-1531

Roztomilá knížka, plná barevných ilustrací, je vítaným pomocníkem výukové aktivity v mateřských školách. Základem publikace jsou obrázky, s nimiž dítě manipuluje – stříhá je a sestavuje, dokresluje, řeší úkoly (vždy s výchovným záměrem).
Je zde spoustu návodů, jak zdokonalovat základní schopnosti dítěte před jeho
vstupem do školy – cvičení paměti, jemných pohybů ruky, kresby jako přípravy na
psaní, matematické představivosti, řeči, logického myšlení a sociálního chování.
Učíme se hrou zde platí doslova.

Jana Doležalová

Hledej a piš písmena

119 Kč

Sbírka se věnuje uvolňovacím cvikům a nácviku psaní písmen. Sešit obsahuje dva okruhy grafomotorických cvičení. Psaní s říkankou představuje
návrhy na kreslení obrázků z izolovaných uvolňovacích cviků, které tvoří
obrázek související s tématem říkanky. Hledej písmena navozuje jednotažné kreslení obrázků, v nichž je zakomponované písmeno, kterým začíná slovo označující obrázek. Publikace je opatřena metodickým návodem.

8-1532

Helena Kolbábková

Už to umím říct, mami!

79 Kč

Nápaditá knížka obsahuje soubor logopedických říkanek a omalovánek, kterou lze
velmi dobře využít v pedagogické praxi
v mateřských školách při procvičování výslovnosti i grafomotorických dovedností.
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