Výběr z nových knih 11/2016 – pedagogika
1. Didaktické přístupy k přírodovědnému vzdělávání předškolních dětí a
mladších žáků / Kateřina Jančaříková -- 1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015 -- 188 stran -- cze
ISBN 978-80-7290-805-9
Sign.: II 114215V1
předškolní dítě ; mladší školní věk ; přírodovědný
předmět ; ekologická výchova ; didaktika ;
pedagogický výzkum ; nonverbální komunikace ;
proces učení ; didaktické prostředky ; didaktické
zásady ; 2001-2020 ; 2008-2015
Kniha představuje teoretické poznatky, na
kterých je vystavěn základ didaktiky přírodních věd
pro předškolní děti a žáky prvního stupně základní
školy. Zohledňuje specifika dětí a žáků, že vnímají
neverbální komunikaci často více než komunikaci
verbální. Uvádí také přehled osvědčených metod
výuky – všemi smysly, exkurze, vycházka i metod
inovativních - metoda dobrých otázek, práce s
modely, vzdělávání založené na vztahu k místu.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453082
2. Jak pes Logopes připravoval děti na psaní : grafomotorická cvičení pro
děti od 4 do 6 let / Ivana Novotná ; ilustrace: Miroslav Růžek -- 2. vydán
Brno : Edika, 2016 -- 48 stran
ISBN 978-80-266-0989-6
Sign.: III 38432V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; grafomotorika ;
cvičení
Kniha nabízí zejména předškolním dětem rozmanitá
grafomotorická cvičení, která jsou velmi důležitou
přípravou pro psaní ve škole. Cvičení jsou doplněná
ilustracemi, které si mohou děti po splnění úkolů
vybarvit.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453275

3. Hudební a řečové projevy předškolních dětí a jejich vzájemné
ovlivňování / Milena Kmentová -- 1. vydání
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2015 -- 75 stran, 4
nečíslované strany obrazových příloh -- cze
ISBN 978-80-7290-869-1
Sign.: II 114217V1
předškolní dítě ; řeč ; vývoj řeči ; komunikační
schopnost ; akustické vnímání ; logopedie ; hudební
výchova ; muzikoterapie ; terénní výzkum ; terapie
zpěvem ; porucha hudebnosti ; 2013-2015 ; 2011-2020
Teoretická část se věnuje múzickým faktorům řeči,
neurofyziologii hudebních i řečových projevů a jejich
vývoji u dětí v předškolním věku. Další kapitoly
přibližují vztahy mezi sluchovou pozorností, poruchami
hudebnosti a řeči.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453084
4. Dobrý začátek : ověřené postupy pro učitelky mateřských škol / autoři
jednotlivých kapitol v abecedním pořadí: Alexandra Dobrovolná, Marek
Havrda, Egle Havrdová, Lucie Chaloupková, Kateřina Vyhnánková ;
ilustrace Milan Starý
[Praha] : Schola Empirica, 2015 -- 130 stran
ISBN 978-80-905748-2-3
Sign.: III 38434V1
učitelka ; mateřská škola ; předškolní dítě ;
předškolní výchova ; pedagogická dovednost ;
vztah rodiče-učitel ; vztahy mezi vrstevníky ;
odborný rozvoj zaměstnanců ; seberealizace ;
sebehodnocení ; komunikace ; pozornost ;
řešení konfliktů ; chování skupiny ; agresivita
Co se děti učí od života. Navazování
a udržování pozitivních vztahů mezi učiteli
a rodiči. Soužití ve třídě. Budování důvěry,
vztahů a komunikace. Povzbuzení a chvála dítěte. Odpovědnost. Řešení
problémů a konfliktů ve třídě. Podpora učitelek v profesním rozvoji.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453298

5. Jak se učit s dítětem se specifickou poruchou učení a s poruchou
pozornosti? : určeno žákům a studentům se specifickými poruchami učení
a s poruchou pozornosti a jejich rodičům a učitelům / Drahomíra Jucovičová,
Hana Žáčková -- Vydání první
Praha : Jucovičová Drahomíra PaedDr. - nakladatelství D + H, 2015 -- 164 stran
ISBN 978-80-87295-18-2
Sign.: II 114260V1
dítě ; pedopsychologie ; výchova dítěte ; vzdělávání
; učení ; porucha učení ; ADHD ; hyperaktivita ;
speciální vzdělávací potřeby ; dyslexie ; dysgrafie ;
dysortografie ; porucha motoriky ; domácí příprava ;
porucha pozornosti ; dysmúzie
Specifické poruchy učení a porucha pozornosti
a negativní dopady na proces učení. Předpoklady
důležité pro efektivní učení. Kognitivní a percepční
funkce. Rozumové schopnosti. Paměť. Pozornost.
Kognitivní styl. Emoce. Motivace. Vůle. Vlivy
prostředí. Efektivní postupy při domácí přípravě na
školní práci.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453350

6. Připravujeme se na školu : logopedická cvičení pro předškoláky /
Ivana Novotná ; ilustrace Miroslav Růžek -- 1. vydání
Brno : Edika, 2016 -- 48 stran
ISBN 978-80-266-0974-2
Sign.: III 38431V1
předškolní dítě ; předškolní věk ; logopedie ; říkanka ;
cvičení ; řečová dovednost ; komunikační schopnost ;
výslovnost
Úkoly k procvičování hlásek - Ď, Ť, Ň, L, C, S, Z,
Č, Š, Ž, R a Ř. Nácvik hlásek pomocí slov, vět, popisu
děje na obrázku. Říkanky a grafomotorické cvičení
pomáhají při rozvoji komunikačních schopností.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453259

7. Tvoje státní maturita 2017. Anglický jazyk / kolektiv autorů -- 1. vydání
Praha : Gaudetop s.r.o., 2016 -- 190 stran -- cze, cze eng
ISBN 978-80-88202-01-1
Sign.: II 114254V1
angličtina ; cizí jazyk ; státní maturita ; test ;
učivo ; střední škola ; efektivita ; 2017
Publikace, která přiblíží nápň aktuální podoby
maturitní zkoušky a bude pomocníkem při
přípravě na státní maturitu pro rok 2017 z
předmětu anglický jazyk.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453336

8. Tvoje státní maturita 2017. Matematika / kolektiv autorů -- 1. vydání
Praha : Gaudetop s.r.o., 2016 -- 190 stran
ISBN 978-80-88202-00-4
Sign.: II 114255V1
matematika ; státní maturita ; učivo ; postup ; střední
škola ; test ; efektivita ; 2017
Publikace obsahuje cvičné testy a řadu testových
úloh k procvičení různé tematiky. Úlohy jsou navíc
doplněny řešením s výkladem. Cílem je osvojit si
praktické a teoretické znalosti nezbytné ke zdárnému
složení státní maturitní zkoušky z matematiky.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453337

9. Tvoje státní maturita 2017. Český jazyk a literatura / kolektiv autorů –
1. vydání
Praha : Gaudetop s.r.o., 2016 -- 190 stran
ISBN 978-80-905295-9-5
Sign.: II 114256V1
čeština ; literární výchova ; učivo ; střední škola ;
státní maturita ; test ; příprava k maturitě ; efektivita ;
maturitní otázky ; 2017
Publikace poskytuje vysoce efektivní způsob
přípravy v praktickém vyzkoušení si testových úloh
z českého jazyka a literatury. Osvojit si praktické a
teoretické znalosti nezbytné ke zdárnému složení
státní maturitní zkoušky.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453345

10. Základy sociální pedagogiky / Stanislav Bendl
V Praze : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2016 -- 334 stran
ISBN 978-80-7290-881-3
Sign.: II 114226V1
sociální pedagogika ; chování žáka
Nárys speciální pedagogiky jako pedagogické
disciplíny. Sociální pedagogika a její zaměření,
historie, vymezení, cíle, vztahy s jinými vědními
disciplínami. Významné osobnosti sociální
pedagogiky. Problematika rizikového chování dětí
a mládeže, včetně problematiky školní kázně.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=453094

