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Didaktické hry
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4bambini

Dávej bacha!
Didaktická hra
Dávej bacha! aneb Bezpečný start do života je společenská hra pro děti od 3 let.
Seznamuje je s prvními životními nástrahami a názorně ukazuje, jak si s nimi poradit. Slyšet o tom, co
se nemá či nesmí je jedna věc, vidět, co se může stát "když se neposlechne", je věc druhá.
Děti se naučí nezbytné opatrnosti, dozvědí se, na co si dát pozor při hraní, sportování, při kontaktu
s nebezpečnými nebo neznámými látkami, jak se chránit a u koho hledat pomoc.
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Akros

Potraviny
Asociační hra, která má za cíl naučit děti třídit potraviny podle jejich původu: rostlinné x živočišné.
Může hrát maximálně 5 dětí. Zadní strana karet je opatřena samokontrolním opravným systémem.
Kolem úhelníkových centrálních karet se položí
potraviny, které jsou produkované v prostředí na
středové kartě.
Hra se skládá z 5 šestiúhelníkových karet (5 typů
původu potravin) a 30 kartiček s potravinami, dále
pedagogický návod. Vyrobeno ze silného slisovaného
kartonu. Vše v praktickém plastovém kufříku.
Cíl hry: Rozvoj komunikačních schopností, logického
myšlení a výuka nových znalostí o potravinách.
Rozměry: středová karta 7,5cm; kartičky 7,5x7,5 cm

Pyramida zdravé výživy
3 skupiny, 54 potravin
Naučte děti správnému stravování.
Hoďte kostkou a podle toho, jaká barva padne, doplňte do pyramidy příslušný druh potraviny. Se
samokontrolním opravným systémem: přesvědčte se, že barva na zadní straně karty potraviny souhlasí
s barvou na kostce. Hra s pravidly, kterou může hrát najednou více dětí a postupně se střídat.
Rozvrstvení potravin ve správném jídelníčku je snadno zapamatovatelné díky této hře. Zelená
(potraviny, které by se měli jíst často), žlutá (potraviny, které by se měly jíst občas), nebo červená
(potraviny, které by se měly jíst příležitostně).
Hra se skládá: 1 kostka, puzzle pyramida velkého
formátu, 54 druhů potravin, omalovánka – pyramida
zdravé výživy, pedagogický návod. Vyrobeno ze
silného slisovaného kartonu 2,5mm. Baleno
v praktickém plastovém kufříku.
Cíl hry: Doplnit pyramidu zdravé výživy. Výuka zásad
správné výživy.
Rozměry: puzzle pyramida zdravé výživy 66x45 cm
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Geometrické tvary
Série 10 matematicko-logických her s rozličnými stupni obtížnosti, založenými na systému souřadnic
(horizontálně-vertikální dvojitý vstup), které probouzí a podporují matematické myšlení.
24 dřevěných kartiček
Rozměr: 4.5 x 6.5 cm
celkový rozměr 29 x 38 cm.
Hra vhodná pro děti 4+

Povolání
Asociační hra vhodná pro poznávání rozličných povolání a nástrojů využívaných při jejich vykonávaní.
Hru může hrát až 12 dětí. Hra obsahuje 60 kartiček: 12 hlavních karet s vyobrazením povolání + 48
kartiček, které se k povoláním vztahují (pro každé povolání 4 kartičky).
Obsahuje systém samoopravy na opačných stranách kartiček.
Rozměr kartiček: 7,5 x 7,5 cm.
Rozměr hlavních karet: 8 x 15 cm
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Kde žijí zvířata?
Sdružená hra, jak zjistit, kde žijí různá zvířata: na farmě, v džungli, na poušti, na pólech, a pod vodou.
Skládá se z 5 šestihranných obrázků (prostředí, v němž žijí zvířata) + 30 obrázků zvířat + 1 hrací kostka.
Hrajte s vlastním opravným systémem.
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Aktivní žák

Pro ouška
Nežli prvňák začne číst, musí si být velmi jist, že vše sluchem dobře vnímá, jinak je to děsná dřina.
Didaktická pomůcka Pro ouška se zábavnou formou zaměřuje na rozvoj sluchového vnímání.
Didaktická pomůcka Pro ouška je určená dětem z mateřských škol a žákům prvních tříd. Jednotlivé
aktivity jsou zábavnou formou zaměřené na rozvoj sluchového vnímání. Napomáhá úspěšnému
zvládnutí čtenářských dovedností a písemného projevu. Lze ji využít též jako reedukační pomůcku při
potížích se sluchovým vnímáním v 1. i 2. třídě, při práci s dětmi se SPU.
Pro ouška se skládá z deseti zvířátek, která jsou rozdělená do deseti obalů. Každá kapsa, jež zastupuje
jeden druh zvířete, obsahuje 3 zvukově podobné hlásky. S nimi dítě s dopomocí dospělého pracuje.
Součástí jednotlivých kapes jsou karty se správným řešením.
Pro ouška se zábavnou formou zaměřuje na:
• vyhledávání rýmů
• rytmizaci slov (mezi 3. a 4. rokem)
• vnímání první hlásky ve slově (mezi 5. a 6. rokem)
• určení poslední hlásky ve slově
• rozlišení dalších hlásek u kratších slov
• rozvoj slovní zásoby
• další možné aktivity s obrázky
OBSAH BALENÍ:
· 90 laminovaných obrázkových kartiček rozdělených do deseti souborů
· 10 laminovaných karet pro dospělou osobu s pokyny k práci s obrázky + správné řešení
· 10 kolíčků
· brožura s podrobnými návody k práci s pomůckou
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Albi

V kostce! Moje první obrázky
Hry V kostce!
Pomocí roztomilých obrázků se děti naučí poznávat barvy, zvířátka, logicky uvažovat a také si procvičí
paměť.
Cílem vašeho dítěte bude nasbírat za 10 minut co nejvíce karet. Jak na to? Vždy si 1 kartu vybere, dívá
se na ni 10 sekund (než se přesypou hodiny) a poté si vezmete kartu vy. Dítě/hráč hodí kostkou a podle
toho, jaké na ní padne číslo, mu přečtete otázku. Např.: Usmívá se beruška na obrázku?, Je na obrázku
5 ovcí? či Kam se dívá slon na obrázku? Zapamatoval si to? Pokud ano, je karta jeho! Dospělí
samozřejmě hrají také, ale otázky si čtou sami.
Hra je ve tvaru krychle a obsahuje 71 karet
s roztomilými dětskými obrázky a vždy
s 6 otázkami.

Playstix
Doporučený věk: od 4 let
Kreativní stavebnice.
Stavebnice podporující logické myšlení zároveň rozvíjí šikovnost a trpělivost. Různě dlouhé stavební
díly nabízí možnost postavit vše, co vaše fantazie vymyslí. Návod obsahuje předlohy pro modely, které
ze stavebnice lze vytvořit.
Materiál: plast, počet dílů: 150
Rozměry výrobku:
• Hmotnost (kg): 1.500
• Výška (cm): 22.00
• Šířka (cm): 39.00
• Hloubka (cm): 6.50
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Hoď si a Hraj
Pro děti od 2 let
Hoď si & Hraj je jednoduchá hra, při níž se společně se svým dítětem pobavíte a zasmějete! Seznamte
dítě s hrou, kde není nutné vyhrát, a naučte ho rozeznávat barvy a zvířata, počítat a mnohem více.
Povzbudíte tím dětskou kreativitu a užijete si spoustu zábavy!
Na ilustrovaných kartách najdete tato témata: emoce, počítání, barvy, části těla, činnosti, zvuky zvířat.
Obsah:
•
1 velká plyšová kostka
•
48 karet - 8 od každé kategorie
•
Návod a pokyny pro rodiče
Jednotlivé barvy karet představují rozdílné učební kategorie (emoce, počítání, barvy, části těla, činnosti
a zvuky zvířat). Například: Najdi něco modrého, Pohlaď si bříško, Zabuč jako kravička, Napočítej 5 prstů,
Zatvař se ospale a Zamávej na rozloučenou!
Pravidla hry:
1. Hoďte kostkou – Buď vy, nebo dítě hoďte kostkou. Společně určete barvu, která vám padla.
2. Vytáhněte si kartu – Vytáhněte si kartu odpovídající barvě, která vám padla.
3. Předveďte to – Společně si užijte zábavu při aktivitě, kterou budete předvádět!
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Alexander
Hry Alexander rozvíjí logické myšlení, všeobecné znalosti a dovednosti. Jsou určeny pro děti i dospělé a
pobaví celou rodinu. Pomáhají dětem poznávat svět kolem nás, pomáhají snadnějšímu zvládnutí čtení
a psaní, učí děti správnému vyjadřování a popisování dějů a událostí ze života.

Vzdělávací hra Paměť 3D
Paměť 3D je vzdělávací hra ze série Sova moudrá hlava, která trénuje postřeh a paměť, učí děti barvy
a rozvíjí prostorovou představivost. Úkolem hráče je položit kostky podle vzoru na kartě, kterou si musí
zapamatovat. Čas odměřují přesýpací hodiny. Vyhrává ten hráč, který nejrychleji položí kostky podle
zapamatovaného vzoru. Tato hra je skvělou zábavou pro celou rodinu.
Balení obsahuje: 25 ks barevných kostek, 55 ks
karet se vzory, přesýpací hodiny, 100 ks žetonů
a návod ke hře.
Věk: 5+
Počet hráčů: 2 – 5

Povím Ti, mami
Povím Ti, mami je didaktická hra, při které děti musí správně sestavit kartičky tak, aby vznikl logický
příběh.
Hra učí děti chápání časových posloupností a podporuje logické myšlení. Zdokonaluje vyjadřovací
schopnosti (je vhodná i pro předškoláky), rozvíjí jejich představivost, postřeh a schopnost vizuální
analýzy.
Spolupráce při hře zároveň posiluje vztah dětí a
rodičů.
Věk: 3+
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Pexeso pro uši
První pexeso, kde zapojíte i svůj sluch!
Pexeso je vhodné pro nejmenší, ale i pro starší děti.
Užijete si nový, nečekaný zážitek ze hry a spoustu zábavy!
Kdo z vás má lepšího pamatováka" na zvuky? Ši, ši, čak, čak...skutečně poznáte stejný zvuk?
Hra pomáhá zlepšovat sluchovou paměť. Je vhodná také pro nevidomé a děti s poruchou zraku.
Můžete si zahrát i klasickou verzi "pro oči" a náročnější verzi pro starší hráče s použitím hrací desky a
hrací kostky.
Hra získala čestné uznání poroty na Veletrhu
hraček FOR TOYS 2010.
Vyzkoušejte ji i Vy.
Věk: 5+

Tvary, barvy, paměť
Tvar, barvy, paměť je zábavná naučná hra, při které si děti procvičí barvy a tvary.
Hra pomáhá rozvíjet paměť, postřeh a koncentraci. Na 55 kartách najdete různé obrazce, které
odpovídají tvarům plastových žetonů. Po chvilkovém prohlédnutí karty je třeba z žetonů složit
zapamatovaný vzor. Ve druhé verzi hry musí hráči co nejrychleji navléct žetony na provázek. Jejich
barva, tvar a počet se musí shodovat s kartou, kterou si hráč na krátkou chvilku prohlédl.
Skládejte žetony různých tvarů a barev podle
vzorové karty, 2 různé varianty hry.
Balení obsahuje: 36 ks žetonů, 55 ks karet se
vzory, 4 provázky, 4 podložky, český a slovenský
návod.
Věk: 5+
Počet hráčů: 2 – 4
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Asmodee

Dobble
Dobble je chytlavá společenská hra, která se hodí na jakoukoliv párty. Hlavní roli na cestě k vítězství
hraje vynikající postřeh. Dobble obsahuje 5 herních módů, jejichž základem je vždy najít stejný obrázek
na dvou kartách.
Velice rychlá postřehová hra, kde je cílem najít společný symbol na kartách a zbavit všech svých karet,
nebo jich co nejvíc posbírat. Záleží na variantě, jakou chceme hrát.

Rychlost, postřeh, reflexy! Dobble to je 50 různých symbolů, 55 karet, 8 symbolů na kartě a každé dvě
karty spolu mají společný pouze jeden!
Hra je kompletně v češtině i slovenštině a nabízí zcela unikátní zábavu. Hráči zde hledají dva stejné
symboly na kartách při různých verzích hry (v pravidlech je popsáno celkem 5 her). Super jsou kulaté
karty i jednoduchá pravidla vysvětlená doslova za pár sekund.
Cílová skupina jsou děti i rodiče – všichni, kdo se chtějí pořádně bavit a nemají čas pročítat dlouhá
pravidla. Plechová krabička zaručuje bezpečí karet a je i další přidanou hodnotou. Vyzkoušejte i Vy hru
Dobble a budete nadšení, jak i tak jednoduchá hra může být zábavná!
Dobble získal prestižní ocenění SPRÁVNÁ HRAČKA! Sdružení pro hračku a hru každoročně uděluje
ocenění nejlepším produktům na trhu z pohledu odborníků. Vyhrát mohou jen bezpečné a kvalitní
hračky, které přináší dětem přidanou hodnotu v podobě vzdělávání a dalšího rozvoje.
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Beleduc
Produkty německé společnosti Beleduc jsou vyráběny z přírodních materiálů. Inovativní designy jsou
navrhovány s ohledem na dětské potřeby a nabízejí dětem důležité základy pro jejich rozvoj. Již od roku
1963 nabízejí produktyBeleduc vysokou edukační hodnotu, vysokou kvalitu a celkovou bezpečnost.
Většina produktů je testována přímo dětmi v mateřských školách.
Motto společnosti Beleduc: "Děti se nahrají, aby se učili, ale se učí protože se hrají."

Smysly – prostředí kolem nás
Hra rozvíjí logické myšlení, jazykové schopnosti a smyslové vnímání.
Tato hra se dá hrát různými způsoby, buď jako paměťová hra, nebo pomocí kostek. V každém z těchto
případů je výsledkem jednoduché vysvětlení a pochopení, jak nám slouží smysly při vnímání jevů kolem
nás. Hra je určena pro děti od 4 roků.
Obsahuje 48 dřevěných kartiček (64 x 64 x
6,5 mm), 2 kostky se symboly a dřevěnou
krabicí.
Hra je určena pro 1 až 6 hráčů.

Tastaro
Dotyková hra
Tato edukační hra je určena k rozeznávání tvarů pomocí dotyku a zároveň procvičuje paměť.
Díky různým možnostem hry a stupně náročnosti je vhodná pro různé věkové skupiny dětí.
Hra je určena pro 1 až 5 hráčů ve věku od 3
roků.
Obsahuje 8 dřevěných tvarů, 32 dřevěných
kartiček (45 x 45 x 4 mm) a 3 látkové pytlíky.
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Řekni mi – Zodpovědnost
Zodpovědnost sám za sebe a za druhé je téma, se kterým jsou děti v neustálé konfrontaci. Tato stolní
hra je má naučit, jak se mají v určitých situacích chovat a nejen tomu.
Hra podporuje u dětí komunikační dovednosti a učí děti správným sociálním návykům.
Hra obsahuje: 30 hracích karet představujících
6 témat.
Velikost jedné karty je 150 x 150 mm.
Doporučený věk hráčů: 4+
Počet hráčů: 1
Součástí hry je návod v českém jazyce.

Řekni mi – Nehoda
Ať už na kole nebo při plavání... k nehodě nebo úrazu může dojít hned teď. Tato hra Vám pomůže
s dětmi tyto situace v klidu nastínit a vysvětlit si, jak se zachovat.
Hra podporuje u dětí komunikační dovednosti a učí děti správným sociálním návykům.
Hra obsahuje: 30 hracích karet představujících
6 témat.
Velikost jedné karty je 150 x 150 mm.
Doporučený věk hráčů: 4+
Počet hráčů: 1
Součástí hry je návod v českém jazyce.
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Hra TVARY
Pravidla hry: Každý hráč hází najednou 3 kostkami a hledají všichni společně žetonek, který by
obsahoval kombinaci hozených motivů. Různé varianty nabízejí záměny a zvláště starším dětem a
dospělým přinášejí spousty zábavy.
Hra obsahuje:
• návod v češtině
• 41 barevných žetonků (průměr 35 mm)
• 3 kostky
• 1 podložku (průměr 450 mm)
Doporučený věk hráčů: 4+
Počet hráčů: 1-8
Součástí hry je návod v českém jazyce.

Torreta
Pravidla hry: Děti hrají s barevnou nebo s číselnou kostkou. Dle hodu kostkou stavějí věže. Kdo postaví
nejvyšší věž, vyhrává hru.
Hra podporuje u dětí rozeznávání barev, porozumění velikosti a množství a dovednost.
Obsah hry:
• 25 dřevěných kostiček
• 1 barevná kostka
• 1 bodová kostka
Doporučený věk hráčů: 4+
Počet hráčů: 2-4
Součástí hry je návod v českém jazyce.
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Find Monty
Zapamatujete si rozmístění postele, peřiny, polštáře a kočky v pokoji? Podle věku dětí máte k dispozici
hned tři varianty hry. Jednoduchý, ale chytrý a zábavný princip společně s atraktivním herním
materiálem zaručuje dobrou zábavu.
Při hře si děti kromě paměti rozvíjejí také
pozornost, prostorovou představivost, schopnost
komunikace a slovní zásobu.
Hru Find Monty můžete úspěšně využít také při
výuce cizího jazyka.

Přiřazovací puzzle
Děti různých koutů světa
Zábavné přiřazovací puzzle obsahuje 30 dílků, pomocí kterých je možné dětem přiřadit různé oblečení
a vytvořit tak veselé kombinace nebo si zahrát hru, kdo má lepší paměť.
Rozměr balení: 28,9 x 33,6 x 0,9 cm.
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Cognito – protiklady
Děti musí najít dvě kartičky, které znázorňují protiklady.
Jen při správném přiřazení do sebe kartičky zapadnou.
Veselá hra obsahuje 20 dřevěných kartiček, rozšiřuje slovní zásobu, prostorovou orientaci, poznávací
schopnosti jakož i řešení problémů.
Rozměr balení: 14,9 x 10 x 6 cm.
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Betexa

PEXETRIO
Hra PEXETRIO – hledáme TŘI kartičky, které patří k sobě, tzn., že tvoří trojici souvisejících obrázků
(například jeden zvířecí druh, jedno lidské povolání, jeden stát atp.) Každá trojice má svůj společný
kontrolní znak – piktogram. Ten na první pohled určuje jejich náležitost k příslušné trojici.
Hra Pexetrio obsahuje TŘI základní herní úrovně – obtížnosti. Nejjednodušší verzi mohou hrát děti od
3 let! Vynikající didaktická pomůcka pro malé i velké.
Kdo zná písmenka z abecedy, rozezná malá, velká a psací písmena a najde předměty, která na písmena
začínají? Kdo najde jako první bobra, balón a tabulku s písmenem B?
Při hře otáčej tři kartičky a hledej trojice, které patří
k sobě! Každá trojice kartiček je opatřena stejným
identifikačním znakem. Každá hra obsahuje návod a
legendu k danému tématu. Hráč, který najde nejvíc
trojic, vyhrává. Pexetrio jsou originální didaktické
pomůcky z produkce společnosti Betexa.
Nevhodné pro děti do tří let (nebezpečí spolknutí
malých částí).

Hra obsahuje následující písmena: A, B, C, D, E, I, K,
M, O, T, U, V.
Hra obsahuje následující písmena: Č, F, G, H, CH, J,
L, N, P, R, S, Š, Ú, W, X, Y, Z, Ž.
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Pexetrio – Znáš lidská povolání?
Kdo zná lidská povolání a ví, kdo pracuje s míchačkou a kdo jezdí traktorem? Kde pracuje strojvůdce a
čím jezdí policista? Hledejte pracovníka, jeho pracovní pomůcky nebo oděv a pracovní prostředí nebo
auto! Kdo najde jako první hasiče, jeho auto a hasičskou hadici?
Tato hra vyžaduje dobrou paměť!
Při hře otáčej tři kartičky a hledej trojice, které patří k sobě! Každá trojice kartiček je opatřena stejným
identifikačním znakem.
Každá hra obsahuje návod a legendu k danému
tématu. Hráč, který najde nejvíc trojic, vyhrává.
Originální společenské hry z produkce společnosti
Betexa jsou výborné i jako didaktické pomůcky.
Nevhodné pro děti do tří let (nebezpečí spolknutí
malých částí).

Pexetrio BARIBAL – Měsíce v roce
je didaktická a zábavná hra, ve které se naučíte pojmenovat měsíce v roce, poznávat jejich pořadí a
nejčastější činnost v daném měsíci.
Hra obsahuje hrací kartičky vyrobené z kvalitního
kartonu, s velikostí 57 x 57 1,6 mm, hrací arch pro
doplňkovou hru LOTO-TRIO a mini encyklopedií
s návodem na všechny herní metody.
Hra je vyrobena v ČR.
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Bevotex

Vítkovy příběhy – dopravní výchova
Didaktická pomůcka děti prostřednictvím 9 příběhů seznamuje s dopravní výchovou.
Obsahuje 159 magnetických karet z toho 52 karet dopravních značek s popisem a krátkým vysvětlením.
Lze využít na magnetickou tabuli, vše je nahráno na DVD-kách (značky a příběhy), jednotlivé složky mají
na konci kontrolní otázky pro děti, soubor je uložen v plastovém boxu.
VHODNÉ PRO DĚTI OD 4 LET.

Protiklady
Hra je založena na principu pexesa. Na obrázcích jsou vždy dvojice protikladů. Děti procvičují logické
myšlení postřeh a rychlé rozhodování.
Soubor obsahuje 24 magnetických karet.
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Bonaparte
Vzdělávací skládací hry DIDAKO od společnosti Bonaparte jsou tematicky, graficky a obsahově vhodné
především pro období předškolního věku. Rozvíjejí motoriku dětí, barevné cítění a prostorové vnímání.
Jednotlivé hry jsou zaměřeny na vytváření základních geometrických a numerických představ a
získávání předčtenářských dovedností. Hry vyžadují spolupráci dítěte s rodiči nebo pedagogem, a
rozvíjejí tak jejich vzájemnou komunikaci. Ilustrace Zdeněk Smetana. Hra obsahuje: - 9 částí karet s
číslicemi - 9 částí karet s počtem vyjádřeným na prstrech. Vzdělávací program DIDACO vznikl za odborné
konzultace s Fakultou pedagogickou Západočeské univerzity v Plzni.Vzdělávací deskové hry Didaco

Abeceda
Úkolem vzdělávacích karet ABECEDA je naučit předškolní děti rozeznávat písmena abecedy. Dítě v této
hře skládá dvojice karet, které sestávají z obrázku a počátečního písmene.
Hra je určena pro děti ve věku 4 – 7 let pod vedením rodičů či pedagoga.
Hra obsahuje: 23 karet s obrázky, 23 karet s písmenky, návod.

Barvy
Účelem této skládanky je prostřednictvím hry naučit děti rozeznávat základní barvy.
Její princip je založen na komunikaci dospělé osoby s dítětem.
Hra je určena dětem ve věku 3 - 5 let, pod vedením rodičů či pedagoga.
Hry se může zúčastnit 1 až 6 dětí
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Číslice
Úkolem této skládanky je naučit předškolní děti rozeznávat číslice od jedné do devíti.
Dítě v této hře skládá karty, které sestávají ze třech dílů – z obrázku, číslice a počtu vyjádřeného na
prstech. Výhodou skládanky je, že každou z trojdílných karet spojuje pokaždé jiný puzzlový spoj, nelze
ji tedy složit nesprávně. Dítě tak získává vlastní kontrolu.
Pro děti od 5-7 let.
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Didakt

Modelové situace v obrazech – Čtveřice
obrázků
60 barevných obrazových karet formátu A5 obsahuje 15 příběhů nebezpečných situací z reálného
prostředí, do kterých se děti mohou dostat. Děj situací je postupně rozkreslen na čtyřech kartách tak,
aby z něho bylo možno vyčíst: Proč se to stalo! Jak se to stalo! Když se to už stane, co pro to udělat,
aby se to příště nestalo. A když se to stane, jak se zachovat!
60 barevných obrazových karet formátu A5 obsahuje 15 příběhů nebezpečných situací z reálného
prostředí, do kterých se děti mohou dostat. Děj situací je postupně rozkreslen na čtyřech kartách tak,
aby z něho bylo možno vyčíst: Proč se to stalo! Jak se to stalo! Když se to už stane, co pro to udělat,
aby se to příště nestalo. A když se to stane, jak se zachovat!
Určeno pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, speciální a praktické školy, družiny a mateřské školy –
předškolní věk.
Použijete je v mnoha předmětech – český jazyk, anglický jazyk, prvouka, sloh, výtvarná výchova atd.
Karty určitých témat lze využít při výuce první pomoci.
Rozvíjí vnímání, paměť, fantazii, logické myšlení a řeč a slovní zásobu.
Pomáhá dětem chápat souvislosti a vztahy mezi jevy.
Jednoduchá příprava do hodiny. Obrazy jsou uloženy v obalu, který obsahuje návody a způsoby práce.
Umožní aktivní zapojení velkého počtu žáků do probíraného tématu. Pracovat můžete v lavici, na
tabuli, ve skupinách viz. obrázky.
Vysvětlí problém formou hry.
Žáky práce s kartami baví.
Soubor obsahuje 60 obrazů = 15 příběhů – školních lavic.
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Školička
Proč pomůcku použít:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

děti při ní zábavnou formou získávají, procvičují a opakují nabité znalosti
zpětná vazba /rozsvícením světla označeny správné odpovědi/
dítě k práci nepotřebuje kontrolujícího
princip práce dítě rychle pochopí
učitel se může věnovat jiné skupině či další práci
pomůcka je vhodná pro děti s poruchami DYS…
oživení hodiny
znovu zapojení dětí, kteří si svůj úkol splnili, aby nerušili ostatní
děti s kombinační hrou chtějí pracovat, protože je jenom jejich a líbí se jim,
když se rozsvítí světýlko – dioda

Úkolem je přiložit jeden s libovolných kontaktů na obrázek v ploše a druhý kontakt na související
obrázek. V případě správné odpovědi se rozsvítí kontrolní dioda zelené barvy. Při špatné odpovědi nic
nesvítí. Nic nebzučí.
Tato výuková hra je určena pro děti od 4 let.
Hra je určena pro jedno dítě – dva kontakty pro levou pravou ruku.
Pro dvě děti, kdy každý má jeden kontakt.
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Djeco

Coloformix
je hlavolam pro malé děti, které si zábavnou formou procvičí barvy i tvary. Balení obsahuje 20 různých
obrázků.
Edukativní hra, která nenásilnou formou seznamuje děti s prvními tabulkami. Do předpřipravené
tabulky se umisťují žetonky tak, aby určily hledaný tvar a jeho barvu.
Jaký tvar vidíte na obrázku? Jakou má barvu? Najděte na obrázku všechny tvary v různých barvách a
správně vyplňte tabulku. Na spojnici správných odpovědí položíte hvězdičku.
Hra perfektně uvádí do světa tabulek – dítě se naučí, že pomocí dvou souřadnic může najít bod, ale
také, že může bod popsat pomocí dvou vlastností. Také prohlubuje znalosti barev. Hru lze hrát i v cizím
jazyce, např. v angličtině.
Věk 4+
Obsah balení: dřevěná hrací deska 20 obrázků žetony
Rozměry balení: 20 x 20 x 2 cm
Materiál: dřevo, karton

Topologix
Na obrázku se nám poschovávala zvířátka. Najdete je všechna? Je žabka uvnitř, před, za, nad nebo pod
kbelíkem? Vyplňte správně tabulku pro všechna zvířátka!
Topologix je hlavolam pro malé děti, které si zábavnou
formou procvičí vzájemnou polohu věcí.
Balení obsahuje 20 různých obrázků.
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Educational Technology

Tactoids
je magnetická konstrukční hračka pro malé ruce. Magnety jsou zapouzdřeny ve vysoce kvalitním plastu,
aby nemohlo dojít k jejich uvolnění a spolknutí, díly splňují všechny evropské hygienické a bezpečnostní
normy. Hra je mimořádně bezpečná. Dílky jsou dobře uchopitelné o velikosti od cca 4 – 9 cm, chodidla
mají klouby, velký počet koleček, obličejů a dokonce: pavouk!
Sada obsahuje návody a 173 dílků, ze kterých je možno postavit až 4 funkční figurky najednou. Dále lze
postavit např. vozidlo, člověka a pavouka. Lze postupovat i podle přiložených pracovních karet.
Stavebnice je snadno omyvatelná.
Magnetická stavebnice bude velkou zábavou pro Vaše děti, nebo děti ve školkách. Z jednotlivých dílků
stavebnice lze dle postavit 3D panáčky, kteří vypadají trochu jako z vesmíru a trochu jako roboti, navíc
mají pohyblivé nohy i ruce. Stavebnice umožňuje vytvořit nejen panáčky, ale cokoliv dle návodu nebo
dle vlastní fantazie.
Tactoid rozvíjí jemnou motoriku a prostorové vidění.
Obsahem TACTOID:
• Box s uchem s dělícími příčkami
• 173 dílků
• 12 karet s návodem.
Věk: 3+
Hmotnost: 4,45 Kg
Rozměr: 44 x 25 x 38 cm
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Educo
je barevný svět plný hravého učení, nových nápadů a vzdělávacích her. Zde je prostor pro čas a
pozornost, které věnujeme vývoji každého dítěte. Děti se instinktivně učí, když si hrají. Prostřednictvím
hry získávají cenné zkušenosti, které jim umožňují rozvíjet se.

Educo

dopomáhá rozvoji dítěte ve věku 4-6 let s produkty založenými na praktických hrách.

Věří, že si každé dítě zaslouží nejlepší možnou výuku. To znamená vzdělání dětí se zaměřením na
individuální talent, osobní výsledky a jejich dovednosti.
Děti aranžují kombinací kulatých a hranatých pestrobarevných kolíků a učí se převést 2D obraz do 3D
situace. Děti si mohou zvolit obrazovou kartu, která se vloží do rámu a tvoří se obraz odpovídajícími
kolíky. Tato vývojová hra rozvíjí zrakové vnímání a jemnou motoriku.
•

Obsah balení: 2 plastové rámy, plastové kolíky
ve 2 tvarech (čtverec, kruh) a 6 barev, 15 mm
sada obsahuje 400 kolíků, 10 plastových
vzorových karet, příručka a dřevěná krabice

Rozhodněte, co se stalo nejdřív a nejdříve analýzou scény a uspořádáním obrazových karet vedle
přiřazovací karty. Když je správná, zadní strana obrazových karet odhalí velký obrázek. Sady
obrázkových karet jsou kódované pro příběhy pomocí odpovídajících symbolů.
Obsah:
• 8 plastových přiřazovacích karet
• 64 plastových grafických karet
• manuál
• dřevěná krabice (34 x 20 x 6 cm)
Vhodné pro děti od 4 let.
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FoxMind

Zoologic
Zoologic je více než vychytaná logická hra pro jednoho hráče. Podaří se vám rozmístit jednotlivá
zvířátka a jejich oblíbená jídla tak, abyste dodrželi všechna pravidla? Že ano? A co když se do hry
dostanou mravenci a býci?
Na hrací knížku je třeba umístit dílky se zvířátky tak, aby zvířátka nesousedila se svými nepřáteli a
zároveň, aby nebyla vedle své oblíbené potravy.
Obtížnější rébusy obsahují další omezení a pravidla ve formě rozzuřeného býka, který honí zvířátka, a
mravenců, jež požírají potravu.
Zoologic obsahuje celkem 60 úloh v pěti úrovních, knížku s nápovědou a kompletním řešením, 17
plastových hracích dílků.
Vedle geniálního nápadu je třeba vyzdvihnout i zpracování hry.
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Goki

Hmatová hra
Didaktická pomůcka
Tuto hmatovou hru lze také nazvat jako pexesem pro ruce.
Všech 32 dřevěných válečků o průměru 4 cm se vloží do bavlněného sáčku a pořádně promíchá. Dítě
se zavřenýma očima z pytlíku vytáhne jeden váleček a řádně si ohmatá povrch. Poté sáhne do sáčku
znovu a snaží se hmatem najít druhý váleček se stejným povrchem. Pokud se mu podaří najít stejný
pár, ponechá si ho a hraje dál.
Počet dílů: 32
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Granna

Loto
Populární loto z řady KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ určené pro 1 až 4 děti od 3 do 6 let rozvíjí slovní zásobu a
procvičuje postřeh i schopnost soustředit se. K obrázkům na velkých kartách děti přiřazují zvířátka na
malých kartičkách. Nejmenší hráči se učí zvířátka pojmenovávat, starší mohou soutěžit, komu se dříve
podaří zaplnit svoji kartu.
Co mají společného zajíc, káčátko, panda, hroch, tučňák a tygr? Všichni se vejdou na tvoji kartu. Rychle
je najdi, ať neprohraješ!
Návod v češtině i ve slovenštině.
Doporučováno Asociací klinických logopedů ČR.
Může hrát i jedno dítě!
Obsah balení:
• 4 velké obrázkové karty
• 24 kartiček s jednotlivými zvířátky
• český a slovenský návod

Série MÉ PRVNÍ HRY obsahuje i toto výtvarně krásně zpracované loto s prvky z trvanlivého kartonu, jež
malým rozumbradům i jejich rodičům umožní zahrát si dvě různé hry. Ty zábavnou formou procvičují
pozorovací schopnosti, logické myšlení a jemnou motoriku, učí děti poznávat barvy a věci kolem sebe a
rozšiřují tak jejich slovní zásobu. Hra pro 1 až 4 děti od 2 do 4 let zároveň rodičům poskytuje skvělou
příležitost, jak strávit se svými ratolestmi volný čas a přispět k jejich všestrannému rozvoji.
V kuchyni voní bábovka a maminka tam připravuje různé dobroty. V mém pokojíčku jsou plyšáci a
kostky, a také autíčka, která se pořád někam schovávají. A kdepak je květináč? To si nepamatuji. Musím
ho najít.
Děti poznávají předměty v domácnosti, zdokonalují si pozorovací schopnosti a rozvíjejí svoji slovní
zásobu. Výborná pomůcka pro logopedy i děti se zrakovým handicapem.
Návod v češtině i ve slovenštině.
Doporučováno Asociací klinických logopedů ČR.
Může hrát i jedno dítě!

Obsah balení:
• 4 velké obrázky s tématy kuchyně, koupelny,
dětského pokojíčku a obývacího pokoje
• 24 malých obrázků podle jednotlivých témat
• český a slovenský návod
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Hafera

Soubor pohádek na magnetickou tabuli
O kůzlátkách, o třech prasátkách, o kohoutkovi a slepičce
Oproti minulým souborům jsme na vaše přání nahradili obrazy rozdělené na čtverce klasickými výseky
puzzle a dále přikládáme také text pohádek.
Možnosti využití:
Dramatizace pohádky
Skládání obrázků puzzle – tyto obrázky puzzle ve formátu 67x32cm, které mají 50 dílků, jsou vyrobeny
tak, že každý dílek má své místo a na jeho místo nelze vložit jiný dílek.
Hra pexeso – skládání posloupnosti děje dle obrázků z pohádky.
Časová orientace – pohádka o kohoutkovi a slepičce – kam šla slepička napřed, kdo následoval, kam
potom, kdo byl před kým a kdo po kom. Přiřazování postaviček k domečkům nářadí.
Popletená pohádka – zamíchat po tabuli postavičky z jiných pohádek, nechat děti vybrat, které obrázky
patří k sobě do jedné pohádky.
Najdi 11 rozdílů pohádka o kůzlátkách – pojmenování postav z děje pohádky, napodobení zvuků zvířat
(citoslovce), popis titulního obrázku.
Hra co chybí? – vezmeme několik obrázků, obtížnost a množství pode věku. Dětem necháme dobře
prohlédnout, poté otočíme a zamícháme na ploše. Jeden obrázek odebereme a ostatní otočíme. Děti
určují, který obrázek chybí. Totéž můžete hrát na mag. tabuli bez otáčení.

Výchovný program můžeme dále rozvinout dle tématu pohádky:
O kůzlátkách:
Poslouchat rodiče neotvírat cizím lidem, ověřit si danou skutečnost.
O třech prasátkách:
lenivost se nevyplácí, pomoc kamarádům v nesnázích.
O kohoutkovi a slepičce:
Nebýt lakomý, pomoc druhému, umět poprosit.
Soubor obsahuje:
• skládání obrázků puzzle, vložit náhledy obrázku viz leták
• dramatizace pohádky
• skládání posloupnosti děje, dle obrázků z pohádky dodat náhledy z ostatních dvou pohádek
• hra pexeso
• přiřazování jednotlivých atributů k postavičkám z pohádek
• hledání rozdílů
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Hrátky se slovy pro MŠ
Zde vám představujeme naši učební pomůcku pro mateřské školy, která se zaměřuje na rozvoj řečové
výchovy a obohacení slovní zásoby.
Pomůcka obsahuje čtyři obrázkové části (synonyma, homonyma, antonyma, rýmy) a pro pátou část
(slova jednoslabičná dvojslabičná trojslabičná a čtyřslabičná), vybíráme obrázky ze čtyř obrázkových
částí.
Všechny obrázky jsou na plastovém materiálu, což zaručuje dlouhou životnost a podlepeny magnetem
pro jednoduché a praktické používání. Každá část je barevně rozlišena a označena pro jednodušší
manipulaci a větší přehlednost. Příklad značení R-rýmy 1 pořadí a,b,c - podle toho kolik obrázků je v
této skupině. Např. pes les ves mez jez R1a-R1e

Možnosti využití:
Antonyma – slova opačného významu. Přiřazování
obrázků s opačným významem den – noc. Jaké znají
děti ještě další protiklady. Jaké znají děti ještě další
alternativy např. dlouhý krátký rukáv, sladký cukr,
kyselý ocet….
Homonyma – slova, která stejně zní, ale mají jiný
význam. Dejte několik obrázků na tabuli a děti vyberou
např všechny obrázky koš… U této části pomůcky je
pro děti zahrnuto i několik obtížnějších výrazů jako
obchodní síť či křídlo jako trakt budovy atd. Tyto
obrázky jsou zde pro rozšíření slovní zásoby.
Synonyma – slova příbuzná jinak zní, ale mají stejný
nebo podobný význam. Jeden obrázek má několik
různých pojmenování. Jaké další pojmenování děti
ještě znají.
Rýmy – přiřazování obrázků, které se vzájemně rýmují.
Možnost vymýšlet s dětmi krátké básničky. Jaké další
rýmy děti znají.
Slova jednoslabičná, dvojslabičná, trojslabičná
čtyřslabičná. Z daných obrázků vybíráme slova na
určitý počet slabik. Slova je možno slabikovat,
vytleskávat...

Všechny obrázky je možné využít i ke spoustě různých činností od logopedických cvičení až po výuku
angličtiny, vše záleží na Vaší kreativitě a šikovnosti.

Za celý autorský tým Vám přejeme mnoho příjemných chvil strávených s touto učební pomůckou.
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Hydrodata

Abeceda slov
Společenská hra v krabici.
Soubor naučně-logických her, obsahuje součásti pro čtyři hry, které jsou určeny pro děti ve věku od 4
let. Pomocí těchto her získají děti veselým a hravým způsobem základní poznatky o abecedě a tvoření
slov. Hry rozšíří dětem vědomosti, logický úsudek a myšlení.

Příslušenství:
• 72 kusů obrázkových kartónových karet, pexeso a návod ke hrám.
• 4 logické hry
Rozměry balení Š×V×H - 285×200×40 mm.
• Vhodné pro děti od 4 let.
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Kosáčci

PIX-IT = VÍC NEŽ JEN STAVEBNICE
Česká kreativní vzdělávací stavebnice pro rozvoj intelektu dětí předškolního a školního věku. Vytvořeno
ve spolupráci s odborníky a pedagogy. Stavebnici PIX-IT doporučuje MENSA ČR. Absolutní hit v
mateřských školách!
PIX-IT je unikátní v tom, že není zaměřen pouze na jednu oblast schopnosti myšlení, ale umí aktivně
stimulovat všech 10 oblasti, které u dětí stimulovat lze.
1. ABSTRAKTNÍ MYŠLENÍ
2. ZNALOSTI
3. FANTAZIE / TVOŘIVOST
4. PAMĚŤ
5. ČTENÍ A PRÁCE S PÍSMENY
6. PROSTOROVÁ A PLOŠNÁ PŘEDSTAVIVOST
7. POZORNOST A POSTŘEH
8. LOGICKÉ MYŠLENÍ
9. MATEMATICKÉ SCHOPNOSTI, PRÁCE S ČÍSLY
10. SCHOPNOST KOMUNIKACE, SLOVNÍ ZÁSOBA
PIX-IT = VZDĚLÁVACÍ – rozvíjí intelekt dětí v předškolním a
školním věku, aktivně stimuluje 10 oblastí schopnosti
myšlení, podporuje jemnou motoriku, stavebnice PIX-IT se
využívá při akreditovaných školeních učitelů a tvoření
pracovních listů pro MŠ a ZŠ
PIX-IT = KVALITNÍ – z příjemného, bezpečného a zdravotně
nezávadného potravinářského silikonu splňuje veškeré
nejnovější přísné normy EU pro hračky (EN71-1,2,3), má
atesty, které zaručují, že se jedná o bezftalátový výrobek
PIX-IT = ČESKÉ – byl celý vymyšlen v České republice

Autoři celého projektu jsou Petra a Lukáš Kosinovi (Kosáčci)
NÁVOD K PIX-IT
Děti si na herní desce z jednotlivých dílků staví obrázky dle jejich fantazie nebo plní úkoly dle
přiložených karet.
Úkoly se mohou přizpůsobovat nadání dítěte od jednodušších až po složité.
Účelem stavění je, aby úkoly děti bavily a s jejich pomocí trénovaly své schopnosti a rozvíjely intelekt.
JEDNODUŠŠÍ VERZE = TRANSPARENTNÍ HRACÍ DESKA
- děti si dají pod transparentní (průhlednou) hrací desku kartu s úkolem a podle něj staví a plní úkol
SLOŽITĚJŠÍ VERZE = ZELENÁ HRACÍ DESKA
– děti si dají nad nebo vedle hrací desky kartu s úkolem a podle něj staví a plní úkol
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LegalSoft

Profese
Veselá pomůcka pomáhá rozvíjet slovní zásobu k tématu profese. Děti poznávají profese, jednotlivé
druhy práce, nářadí a nástroje, které se při práci používají.
Profese: zahradník, kuchařka, pošťák, prodavačka, stavitel
Obsah:
• 5ks ilustrované obrázky / 20 x 29cm / oboustranně laminovaný kartón
• 5ks magnetické ilustrované obrázky / 18 x 9cm / pevný kartón 2mm
• 30ks magnetické ilustrované obrázky / 8,5 x 5,5cm / pevný kartón 2mm
• Kartónová krabice.
Vyrobené v chráněné dílně firmy LegalSoft (CHD)

Čísla
Sada barevných karet pomáhá dětem utvořit si představu čísel od 1 do 6, kdy počet věcí na obrázku
mohou vyjádřit pomocí prstů na ruce nebo číslicí.
Sestava obsahuje magnetické obrázky z pevného kartonu s barevným potiskem /12 ks 9x9 cm a 6 ks
18x9 cm/.
Soubor magnetických obrázků pomáhá dětem při upevňování představy čísla od 1 do 6 a vytváření
vztahu mezi počtem prvků a číselným vyjádřením.
Obsah:
• 12ks magnetické ilustrované obrázky
/ 9 x 9cm / pevný kartón 2mm
• 6ks magnetické ilustrované obrázky
/ 18 x 9cm / pevný kartón 2mm
• Kartónová krabice.
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Lužánky – středisko volného času Brno

Klokanův kufr
•
•
•
•
•
•

Komplexní diagnostická pomůcka pro děti předškolního věku
Hravě a v kostce pomáhá v celkovém rozvoji dítěte
Naučí ho všechno, co má umět a znát před nástupem do školy
Sleduje dítě v 10 oblastech vývoje, hodnotí, posiluje a nachází řešení
Vznikl z praktické potřeby a té nejlepší praxe pedagogů, odborníků a rodičů
Jedná se o ryze český výrobek

Metodika
Klokanův kufr je soubor didaktických pomůcek, které naučí dítě vše, co potřebuje umět před nástupem
do školy. Díky svému komplexnímu pojetí pomáhá diagnostikovat, co dítě skutečně umí a zvládá,
odhaluje jeho silné stránky, které posiluje, a identifikuje případné slabé stránky, s nimiž dále pracuje a
nachází řešení.
Pomůcka je praktickou aplikací knihy Diagnostika dítěte předškolního věku renomovaných autorek
Mgr. Jiřiny Bednářové a PhDr. Vlasty Šmardové.

Obsah kufru je rozdělen do 10 tematických oblastí vývoje dítěte:
• zrakové vnímání a paměť
• motorika, grafomotorika, kresba
• sluchové vnímání a paměť
• řeč
• základní matematické představy
• orientace v čase
• orientace v prostoru
• sebeobsluha a samostatnost
• hra
• sociální chování

Kufr má podobu dřevěné skříňky na kolečkách. Součástí jsou tři barevné boxy, kde najdete diagnostické
karty, pracovní skládačky, vkládačky, motorické pomůcky a další. Zadání jednotlivých úkolů na kartách
je jednoduché a srozumitelné. Pomůcky jsou pak doplněny originální a na první pohled odpovídající
ilustrací. Líbí se dětem a vyhovují pedagogům.
V kufru nechybí ani kniha „Diagnostika dítěte předškolního věku” s podrobnými popisy jednotlivých
oblastí vývoje a náměty na další rozvoj dítěte. Součástí je také 10 záznamových archů pro diagnostiku
a hodnocení schopností.
Cílem pomůcky je pomoci konkrétnímu dítěti, úkoly proto mají 3 varianty – základní, jednodušší a
náročnější úroveň.
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Klokanův kufr je díky tomu určen pro:
•
všechny děti předškolního věku
•
děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Protože je pomůcka dynamickým systémem metodiky, diagnostiky a intervence, je vhodná především
•
pro odborné pracovníky a pedagogy
•
mateřské školy
•
psychologické poradny
•
logopedická pracoviště
•
speciální školy

Pro samostatnou práci rodičů s dětmi doporučujeme spíše Klokanovy kapsy, které jsou přizpůsobeny
rozvíjení schopností a dovedností dětí v domácím prostředí.
Kvalita materiálů
Zpracování materiálů vyhovuje všem normám pro děti od 3 let. Klokanův kufr je vyráběn a
kompletován v České republice.
Podrobnější informace o pomůcce, technické parametry i návod, jak s kufrem a záznamy pracovat,
najdete v sekci Ke stažení. Jak Klokanův kufr vypadá, se můžete podívat také ve fotogalerii.
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Klokanovy kapsy
Sada metodických pomůcek Klokanovy kapsy navazuje na diagnostickou pomůcku Klokanův kufr.
V šesti kapsách (krabice velikosti deskové hry) najdete pomůcky pro rozvoj oblastí zraková analýza a
syntéza, zraková diferenciace, prostorová orientace a matematické představy.
Hry jsou určeny dětem předškolního věku, mohou je využít i děti v 1. - 2. třídě. Přispívají k celkovému
rozvoji dětí, jejich technických schopností a logického myšlení. Je možné využít jen jednu vybranou
pomůcku, zaměřenou na jednu oblast, nebo pořídit celý set.
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MagPad

MagPad tabulka
Velmi oblíbená didaktická pomůcka pro školkové děti. Umožňuje dětem úžasnou hru, při níž se
současně učí rozvíjet fantazii, jemnou motoriku a grafické dovednosti.
MagPad tabulka má mřížku obsahující 714 přesných kulatých otvorů, v nichž se díky sofistikovanému
magnetickému stylusu objeví magnetické kuličky. Jednoduše prstem můžete mazat a opravovat.
Zapojte svou fantazii a kreslete tvary, objekty, písmena a číslice nebo se inspirujte přiloženými obrázky.
Nakresli, co se ti líbí, prstem smaž a začni znovu. Bezpečná hračka, kde kuličky zůstávají tam, kde mají
a improvizaci se meze nekladou.
Učení má být zábavné a bezpečné, proto je MagPad navržen tak, aby údržba byla jednoduchá a
používání maximálně bezpečné. Magnetické kuličky jsou pevně uzavřeny v tabulce a nelze je vyjmout.
Postup: Po přiblížení pera k tabulce, kuličky vyplní otvory a tím vznikají požadované obrazce. Prstem
lze kuličky zastrčit zpět a obrázek opravit nebo vymazat.
Výrobek je certifikován dle EN 71, určeno pro děti od 3 let, vhodné také pro školky a školy.
Rozměr tabulky: 315 x 255 x 15 mm, počet kuliček: 714 ks (31×23)
Dostupné barvy: Černá, červená a modrá
Obsah balení: tabulka s perem, 10 ks papírových kartiček s předlohami.
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MediaDida

Matematika – začínáme počítat
Manipulační pomůcka obsahuje kartičky s obrázky, číslicemi a matematickými znaménky. Jejich
kombinací mohou děti procvičovat sčítání, odčítání, násobení a dělení.
Kartičky lze upevňovat pomocí samolepící hmoty Tack-it nebo magnetické fólie (není součástí
pomůcky, lze ale zakoupit samostatně - viz. doplňkový sortiment).

Předměty: matematika na 1. stupni ZŠ, MŠ

Obsah
• 150 obrázků
• 100 číslic
• 50 matematických znaků
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Mindok

Barvínek
Barvínek je skvělá dětská postřehová karetní hra ze série edukativních her pro nejmenší. Cílem hry je
nalézt co nejrychleji na dvou různých kartičkách dva stejné obrázky. Pokaždé je pouze jedna shoda!
Karetní hra Barvínek rozvíjí postřeh a koncentraci dětí. Pomáhá rozpoznávat detaily.
Medvídek Barvínek má doma velikou spoustu hraček a rád by se o ně podělil se svými kamarády. Aby
se rozdělili spravedlivě, musí vždy najít dvě úplně stejné.
Hra obsahuje 15 oboustranných destiček s obrázky. Otočte vždy 2
destičky. Bez ohledu na to, které 2 destičky otočíte, je vždy na
obou destičkách právě jedna dvojice úplně stejných předmětů.
Nikdy více než jedna, ale vždy právě jedna. Cílem hry je vždy najít
co nejrychleji právě tuto dvojici. Hráč, který bude na konci vlastní
většinu kartiček s obrázky, se stane vítězem.
Počet hráčů: 2 - 8
Věk: 4+
Doba hraní: 15 minut
Vzdělávací

Králík Kuk
Hlavolamová hra pro 1 hráče z řady SMART games.
Králík Kuk je krásně zpracovaná logická hra pro jednoho hráče. Je vyrobena ze dřeva, krásně barevná a
založena na myšlence, která rozvíjí logické myšlení a představivost už těch nejmenších dětí. Lze ji použít
i jako hračku či stavebnici.
Hra Králík Kuk obsahuje 60 zadání ve čtyřech úrovních obtížnosti. Na zadáních je vyobrazen Králík v
různých pozicích s některými, případně všemi třemi stavebními kostkami. Úkolem dětí je postavit
přesně to, co vidí na předloze. Nejjednodušší úlohy zvládnou i opravdu malé děti, ty náročnější si
možná na své řešení chvíli počkají. Hra Králík Kuk je určena již pro děti od dvou let.
S Králíkem Kukem děti objevují úžasný svět třírozměrného
prostoru. Nejmladší děti využijí králíka jako dřevěnou
hračku. Starší děti si mohou v průběhu řešení rébusů
procvičit
pojmy
jako
nad/pod,
uvnitř/venku,
viditelné/skryté atd.
• Hra obsahuje: 3 dřevěné díly krabice, 1 dřevěná
figurka králíka, 60 rébusů, česká a slovenská pravidla
Věk: od 2 let
Počet hráčů: 1
Doba hraní: do 10 min.
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Tři malá prasátka
Hlavolam a obrázková knížka z řady Smart Games.
Pomůžete našim třem chytrým prasátkům obstarat si vlastní útulné chaloupky? A dokážete je rozmístit
tak, aby si prasátka mohla bezstarostně hrát kolem nich, venku na čerstvém vzduchu? A co když se na
paloučku objeví zákeřný vlk? Schováte rychle bezbranná prasátka do pevných domečků?
Tři malá prasátka skvěle procvičí mozkové závity vašich nejmenších. V krabici najdete 3 velké puzzle
dílky s domečky, které dětem padnou skvěle do ruky. Děti uchvátí i ubytování prasátek v maličkých
chaloupkách a skrze okénka budou rády zvědavě nakukovat dovnitř. Hra obsahuje zadání 48 rébusů
(24 s vlkem a 24 bez vlka), samozřejmě také se správným řešením a navíc ještě obrázkové dobrodružství
našich tří statečných prasátek.

Součást balení:
• 3 velké puzzle dílky s domečky
• 48 rébusů, 4 s vlkem a 24 bez vlka, srávné řešení
• obrázkové dobrodružství našich tří statečných prasátek

Vhodné pro děti od 3 let
Materiál: karton, plast
Počet hráčů: 1
Délka hry: 5 min.
Obtížnost: snadná
Rozměry balení: 24 x 6 x 24 cm
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Modrý slon

Motanice
Vhodná pro věkovou kategorii od 4 let.
Motanice je unikátní didaktickou pomůckou, která rozvíjí dětskou logiku a vnímání okolního světa,
logické myšlení a smysl pro detail. Učí děti orientovat se v každodenním světě s pomocí oblíbené dětské
postavičky Krtečka a jeho přátel. Rozvíjí jemnou dětskou motoriku, tříbí zručnost a zlepšuje pozornost.
Nádherné ilustrace Zdeňka Milera dělají z této Motanice prvotřídní umělecké dílo a děti zaručeně
zaujmou.
Motanice také tříbí manuální zručnost, protože dítě je nuceno během hry hrací provázek provlékat
drobnými zářezy v hrací kartě. Zároveň si výsledek samo zkontroluje.
Hra obsahuje 30 barevných karet s logickými dvojicemi ve formě obrázků, které je třeba správně spojit
provázkem.

Předčtenářské dovednosti
• rozvíjí u dětí logické myšlení, podporuje manuální
zručnost a zdokonaluje jemnou motoriku
• děti se naučí kategorizovat, poznávat barvy,
orientovat se v každodenním světě, rýmovat,
počítat do pěti, rozeznávat protiklady, a mnohé
další
• úžasné ilustrace zaujmou každého předškoláčka
• vhodné pro děti předškolního věku
• Počet listů: 30
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Montessori hračky

Odkrývací dřevěné puzzle zvířátka –
rodiče a děti
Naučné odkrývací puzzle pro malé děti na téma, kdo k sobě patří?
Odkrývací dřevěné puzzle, na jehož základní desce nejsou stejné obrázky, ale děti k sobě přiřazují dílky
podle vztahů. Kde je kočička, tak se skrývají malá koťátka.
Puzzle má 6 dílů a velikost základní desky je 30 x 21 cm.
Úchyty jsou dřevěné a dobře se dětem drží v rukou.
Vhodné pro děti od 2 let.

Puzzle s dřevěnými úchytky pro nejmenší pomohou malým dětem poznávat svět kolem sebe zábavnou
a hravou formou. Děti se tak učí, které věci k sobě patří. Rodiče a dospělí mohou skládání puzzlí
doprovázet příběhy. Když sluníčko svítí, nosíme slunečník. Schová-li se za mraky a prší, honem
vytáhneme deštník. A někdy se objeví na obloze krásná barevná duha. Jaképak má barvičky?
Puzzle o velikosti 30 x 21 cm jsou
vyrobeny ze dřeva z kvalitní a odolné
překližky a skládají se ze 6 dílků.
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Morphun

Morphun Junior Extra 10 Vehicles
Opravdu veliká sada kostek, se kterými si vyhraje celá rodina – 252 ks.
Morphun Junior je rozšířený set stavebnice Morphun. Obsahuje čtvercové a trojúhelníkové dílky, dále
také kolečka a tyčinky.
Stavebnice rozvíjí motoriku dítěte, fantazii, barvocit, kolektivní hru a hlavně děti to baví. Kostky jsou
kompatibilní s běžnými stavebnicemi.
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Mutabene

MiniLÜK
MiniLÜK se skládá z cvičné desky a různých pracovních sešitů. Vše se objednává samostatně dle Vašeho
výběru. MiniLÜK je ověřený učební systém úspěšný již ve více než 40 zemích světa. Ideální pro děti od
4 let. Mimořádně vhodný pro předškolní vzdělávání, pro 1. stupeň základních škol i pro individuální
práci doma v rodině. Oblíbený u odborné veřejnosti v mateřských školách, pedagogických poradnách
apod.
Základem je cvičná deska s 12 hracími žetony. V kombinaci s pracovními sešity dostanete skvělou
hračku a učební pomůcku zároveň. Cvičná deska je z odolného materiálu a snadno se čistí.
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 čtyřiceti zemích světa.
Cvičení v tomto sešitu posilují
- vizuální vnímání
- schopnost propojit a rozčlenit obrázky
- rozlišení vyobrazení a pozadí
- základní pochopení a množství
Tato cvičení prospívají všeobecné intelektuální
výkonnosti a připravují děti v předškolním
věku na začátek ve škole.
Koncept se opírá o zkušenosti a požadavky
pedagogů a také o poznatky současných
vědeckých výzkumů.
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Logico Piccolo, Logico Primo
Logico Piccolo je učební systém pro předškolní stupeň, 1. stupeň základní školy a speciální školy.
Logico Primo je určeno pro děti od 3 let. Procvičuje jemnou motoriku, zrakové a prostorové vnímání.

Podporuje koncentraci, pozornost a trpělivost. Děti si mohou hrát samy, s partnerem nebo ve skupině.
Oba systémy se skládají z rámečku a různých souborů, v každém souboru je 16 karet.
Rámečky jsou odolné, kompaktní, hygienické, bez volných dílů a jejich součástí je deset barevných,
pohyblivých knoflíků.
Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu, lakované, každá karta obsahuje deset úkolů označených
barevnými puntíky; barevnost těchto puntíků je shodná s barevností knoflíků v rámečku.
Karta se zasune do rámečku a barevné knoflíky se přisouvají ke správné odpovědi; po vyřešení všech
deseti úkolů se karta otočí a porovnají se barvy a správné vyřešení úkolů.
LOGICO PICCOLO se skládá z rámečku a různých souborů, které obsahují 16 dvoustranných karet
s úkoly. Vše se objednává samostatně dle Vašeho výběru.
Zábavná forma učení vhodná k reedukaci. Učební systém je vhodný pro děti od 5 do přibližně 11 let.
Pro mladší děti doporučujeme Logico Primo.
Je mimořádně vhodný pro děti se specifickými poruchami učení, zejména pro dyslektiky, dyskalkuliky,
pro děti s logopedickými vadami nebo při práci s hyperaktivními dětmi.
Rozvoj zrakového vnímání, procvičení prostorové orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností
a představivosti.
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Nomiland

Grafomotorické labyrinty
OBOUSTRANNÉ
Nezastupitelná výchovná pomůcka, jejímž cílem je připravit dítě na výuku psaní.
Úkolem dítěte je pomocí dřevěného pera procházet po vyhloubených cestičkách labyrintu. Tím se u
dítěte rozvíjí grafomotorická zručnost a zrakově-pohybová koordinace. Cvičení vytvářejí návyk
správného držení psacích potřeb a zároveň slouží na zlepšení soustředění a pozornosti. Labyrinty jsou
vyrobeny z vysoce kvalitní laminované MDF desky, která svými vlastnostmi nahrazuje masivní dřevo.
Praktická ručka slouží zároveň k ukrytí pera během skladování.
Rozměr: 35 x 14 cm
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Rovnovážná deska Cik-Cak
Rovnovážná deska je vysoce kvalitní a odolná plastová pomůcka tmavěšedé barvy, s rozměrem 54 x 40
x 10 cm, vhodná pro děti od 3 roků. Kompletní sada obsahuje 3 alternativní výplně a průhledný kryt z
plexiskla, který snese zátěž až 120 kg. Výplně se dají velmi lehce měnit. Každá z nich obsahuje jiný úkol
a též různě náročná cvičení.
Rovnovážná deska zlepšuje a procvičuje udržování rovnováhy, kontrolu pohybů, koordinaci,
pohyblivost, koncentraci a reakce dítěte, čímž se stává ideální pomůckou pro rehabilitace, ortopedická
cviční, sportování, ale též jednoduché a zábavné hry na předškoláky.
Rovnovážná deska obsahuje 3 různé výplně:
fialovou Cik-Cak vlnovku, oranžový labyrint s
tvrdým gumovým míčkem a žlutou s hrou Myší
nora s míčkem ve tvaru myšky.
Věk: 3+

Soubor senzorických kroužků
Senzorický materiál, který dětem nabízí možnost ohmatat rukama i nohama. Kroužky jsou vyrobeny z
kaučuku a používají se v párech se stejnou strukturou – malý na ruce a velký na nohy a jsou velmi
příjemné na dotyk. Cílem hry není jenom ohmatávání, ale též popisování hmatových zážitků. Podobu
hry je možno volně přizpůsobit věku každého dítěte. Kroužky jsou ve dvou souborech s různým
stupněm obtížnosti, které se dají vzájemně míchat.
Součástí cvičení s kroužky je:
• srovnávání a popisování
• rozvíjení hmatové paměti
• rozeznávání struktury se zavřenýma očima

Obsah: 5 párů kroužků (každý obsahuje
stejnou barvu a strukturu), průměr velkého
kroužku je 27 cm, malého kroužku 11 cm,
páska na oči, pytlík.
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Orchard Toys

Závody dinosaurů
Krásně zpracovaná napínavá vzdělávací hra, kde se všichni dinosauři snaží dostat jako první k cílové
čáře a vyhrát zlatou medaili.
Hra podporuje a rozvíjí postřeh, rychlost, sportovní dravost a komunikační schopnosti.
Balení obsahuje 1 desku s otočnými šipkami (spinner), 16 kulatých oboustranných karet s obrázky
sportujících dinosaurů, 12 medailí (4 zlaté, 4 stříbrné, 4 bronzové), 1 skládací hrací desku, 4 dinosaury
(figurka), 4 stojánky na figurky a stupeň pro vítěze.

Věk: 3+
Materiál: karton
Počet hráčů: 2-4
Rozměry balení: 25,5 x 19 x 9 cm
Země původu: Anglie

53

Katalog osvědčených pomůcek v mateřských školách_2019

Přikrylová Milada

Barevné kamínky
Dopravní školička
Cílem této obrázkové pomůcky je probouzet v dětech
dětskou zvídavost a chuť objevovat nové a neznámé
v oblasti dopravní výchovy a tím přispět ke snížení
úrazovosti dětí jako chodců i budoucích cyklistů...

Hádej a poznej ovoce a zeleninu
Pomůcka rozvíjí paměť, myšlení, touhu po
objevování nových poznatků tříděním barevných
obrázků, vyhledáváním společných znaků, vzájemné
podoby, rozdílů a souvislostí mezi jednotlivými druhy
ovoce a zeleniny.
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Jak se cítíme
Obrázkový soubor zobrazuje sedm mimických projevů emocí a nálad chlapců a děvčat pro hry
s plněním cílů v oblasti interpersonální – Smutný(á), Nespokojený(á), Šťastný(á), Veselý(á),
Překvapený(á), Udivený(á), Uplakaný(á), Nešťastný(á), Usměvavý(á), Spokojený(á), Vystrašený(á),
Bojácný(á), Zamračený(á), Uražený(á).
Soubor obsahuje:
• 28 barevných obrázků chlapců a děvčat, formát A5, ke hrám a činnostem u tabule nebo na koberci
(věková skupina dětí 5 - 6 let). Ptáme se dětí na různé souvislosti příčin a následků našich pocitů
rozšiřujeme zkušenosti dětí s různým chováním jednotlivců kolem nás. „Co bys udělal(a), kdyby...“,
„Jak se zachováš...“ Z obrázků můžeme vytvářet dvojice, trojice, čtveřice.
• Pro mladší věkovou skupinu je určeno 14 barevných obrázků dvojic, formát A5 pro skupinové hry
na koberci na způsob domina a 14 barevných obrázků dvojic, formát A6 pro hry dětí u stolečku a
pro individuální činnosti.
• 14 černobílých obrázků, formát A5, si mohou děti podle vlastní volby vymalovat.

Hry s pomůckou můžeme zařadit do plánu na předcházení patologickým jevům (šikana, projevy násilí).
Obrázky jsou v trvanlivém provedení – oboustranné lamino, oblé rohy pro bezpečnost dětí.
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SEVT

Demonstrační obrázky s magnety
pro MŠ a ZŠ
Soubor magnetických demonstračních a výukových obrázků svým rozsahem a obsahovým pojetím
nabízí široké možnosti využití v pedagogické práci na školách a předškolních zařízení v souladu se
záměrem a výchovným cílem uživatele. Při zpracování dané problematiky jsme vycházeli z požadavků
a připomínek pedagogů a výchovných pracovníků, jejichž doporučení jsme akceptovali.
Soubor je rozpracován do 24 témat na 779 kartách formátu A4, A5, A6.
Způsob zpracování (povrchová úprava, magnet aj.) je podřízen požadavkům hygieny, bezpečnosti a
ekologie, umožňuje snadnou manipulaci s jednotlivými prvky, vytváření tematických skupin a dalších
činností dle zvážení uživatele.
K snadnějšímu vyhledávání jednotlivých obrázků jsou demonstrační karty v pravém dolním rohu
očíslovány (římskou číslicí je označeno téma, arabskou číslicí pořadí v daném tématu).
V doprovodných textech poskytujeme základní
informace a náměty pro práci s jednotlivými tématy.
Rozsah, který byl pro tyto informace vymezen
samozřejmě neumožnil uvést řadu dalších zajímavých
poznatků např. z etologie a ekologie. Bude na
pedagogovi, aby si výběr z přiložených informací
provedl sám (případně doplnil).
Seznam témat:
I. Kalendář přírody - 53 karet
II. Volně žijící živočichové - 86 karet
III. Zvířata hospodářská užitková - 33 karet
IV. Zvířata chovaná v domácím prostředí - 13 karet
V. Cizokrajní živočichové - 28 karet
VI. Kde zvířata bydlí - 21 karet
VII. Stromy, keře, houby a rostliny v lese -50 karet
VIII. Ovocné rostliny a jejich plody, jižní ovoce, zpracování ovoce - 61 karet
IX. Zelenina, zpracování zeleniny - 29 karet
X. Polní plodiny, výrobky z polních plodin - 20 karet
XI. Rostliny v lesích, na loukách a rostliny okrasné - 39 karet
XII. Na poli, zemědělská technika - 13 karet
XIII. Na zahradě a v sadu - nářadí a nástroje - 30 karet
XIV. Co se vyrábí z mléka, výrobky ze surovin od užitkových zvířat - 15 karet
XV. Oblečení - 84 karet
XVI. Osobní hygiena - 24 karet
XVII. Lidské tělo - 16 karet
XVIII. U lékaře - 14 karet
XIX. Vánoce - 12 karet
XX. Velikonoce - 6 karet
XXI. Rodina - 11 karet
XXII. Bydlení, město, vesnice - 27 karet
XXIII. Doprava, dopravní značky - 72 karet
XXIV. Hry a sport dětí - 22 karet
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Škokolka

Pohádky k dramatizaci
Škokolka je báječná cesta k pohádkovému divadlu pro vaši školku či školu. Snadno a poutavě nacvičíte
s dětmi divadelní představení, jaké jejich rodiče ještě neviděli. Za podpory profesionálního vypravěče a
s pomocí intuitivního scénáře a jevištního manuálu připravíte pohádku, do které se zapojí všechny děti.
Vyprávěč vám bude představení držet pohromadě i v okamžiku, kdy malí herci pod tíhou trémy maličko
zaváhají. Není čeho se bát.
Získáváte také půvabné kostýmy pro všechny divadelní postavy s rekvizitami a doplňky. Při výtvarné
části přípravy si s dětmi doladíte scénu a podle manuálu připravíte velké kulisy. S dětmi se naučíte
dialogy a nacvičíte písničky, které jsou samozřejmou součástí každého velkého představení.
Nakonec už jen pozvat rodiče a prarodiče a užít si jejich nadšení a emocemi naplněný sál.
Škokolka vám přináší to nejoriginálnější řešení vánoční besídky, Den matek nebo školkové akademie.
Vyberte si některou z českých či světových pohádek a nechte nás, abychom vám ji doručili v balíčku,
který dětem udělá radost.
Balíček bude obsahovat nejen CD s nahrávkou vypravěče a písničkami, ale také úžasný scénář, kostýmy,
líčidla, jevištní manuál a vše, co vám přípravu usnadní. O vašem představení se pak bude dlouho
vyprávět a každý na něj bude rád vzpomínat.
Vypravěčem našich pohádek je Valerie Zawadská. Charismatický hlas a dokonalý přednes jsou hlavní
přednosti herečky a dabérky Valerie Zawadské, šestinásobné vítězky ankety TýTý v kategorii dabing. Je
pro nás velkou ctí, že Valerie Zawadská je vypravěčkou našich pohádek.
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Školkohračky

Kinetický písek
Práce s pískem pomáhá terapeuticky a redukuje stres. Písek je jemný a pomáhá rozvíjet motoriku dětí.
Kinetický písek je určen pro použití v interiéru.
Kinetický písek je citlivý na vodu, pro nejlepší zkušenosti doporučujeme vnitřní klima, kde vlhkost
vzduchu je přirozeně nižší než 60%. Pokud písek navlhne, nechte uschnout na vzduchu.
Kinetický písek je složen z 98% čistého písku.
Výrobek má splněné veškeré bezpečnostní certifikáty pro trh v USA a EU. Certifikát dle EN 1171.
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Story Cubes

Povídací kostky
Jedinečná hra, která rozvíjí představivost a kreativitu dětí i dospělých.
9 kostek, 54 obrázků, 10 miliónů kombinací, nekonečné pohádky...
Hoďte kostkami a vyprávějte pohádku. Buď jen tak vyprávějte, nebo soutěžte o nejzajímavější příběh.
Prostě hoďte kostkami a podívejte se na obrázky, které vám padly. Pak začněte skládat příběh, ve
kterém se vše, co je na kostkách, objeví. Příliš nepřemýšlejte. Prostě se podívejte na obrázky a příběh
se sám začne rozvíjet.
Jedinečná společenská hra, která rozvíjí představivost a fantazii dětí i dospělých.
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Zábavné učení

Magnetická hra – Míchej a skládej
Kreativní magnetický herní set – Vytvoř dopravní prostředek dle svojí fantazie!
Děti mohou pomocí magnetických dílků vytvářet nejrůznější dopravní prostředky dle svojí fantazie –
auta, lodě, vlaky, vesmírné koráby nebo třeba UFO. Mohou se spolehnout jen na vlastní představivost
nebo využít přiloženou vzorovou kartičku.
Oblasti rozvoje: logické myšlení, kreativita, jemná motorika, prostorové vnímání
Obsah setu:
• 2 v 1 balení
• Úložný box + magnetická herní deska
• 70 pěnových magnetů
• Magnetické dílky jsou bezpečné a vhodné
pro dětské ručičky.

Magnetická hra – Doprava
Kreativní magnetický herní set – Posunuj magnety a vytvářej různé dopravní situace.
Děti mohou pomocí magnetických dílků vytvářet různé dopravní situace a diskutovat jejich správné
řešení ...
Oblasti rozvoje: dopravní výchova, logické myšlení, hraní rolí, vyjadřovací schopnosti
Obsah setu:
• 2 v 1 balení
• Úložný box + magnetická herní deska
• 70 pěnových magnetů
• Magnetické dílky jsou bezpečné a
vhodné pro dětské ručičky.

60

Katalog osvědčených pomůcek v mateřských školách_2019

Hra – Berušky
Hra pro nejmenší počtáře, vynikající pomůcka pro začátky počítání.
Doporučeno od 3 let.
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Pracovní listy
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Bednářová Jiřina

Kreslení před psaním
Pracovní listy určené dětem předškolního a mladšího
školního věku.
Cíleny na rozvíjení jemné motoriky a dovedností
potřebných ke čtení, psaní a počítání.
Celým souborem provází slon Bonifác, každý obrázek
doprovází část příběhu vážící se k Bonifácovým
dobrodružstvím.

Předčíselné představy
Pracovní listy se soustředí na následující oblasti:
pojmy malý/velký, nejmenší/největší, řazení podle
velikosti
pojmy krátký/dlouhý, úzký/široký, nízký/vysoký,
nadřazené a podřazené pojmy
trojúhelník, obdelník, kruh, čtverec
pojmy nahoře/dole, vpravo/vlevo
pojmy první/poslední/uprostřed
pojmy hodně/málo
pojmy stejný/jiný.
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Sluchové vnímání
Dobře rozvinutý fonematický sluch je jedním
z předpokladů úspěšného čtení a psaní.
Publikace je zaměřena zejména na analýzu (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 uvědomování, rytmus.
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Besip

Výukový stojan
Pracovní listy
Materiály jsou vypracovány formou dopravních příběhů, kterými nás doprovází dva kamarádi – Kubík
a Ája. Kubík je kluk ze školky (6 let), který prožívá různí dobrodružství se svojí kamarádkou Ájou. Ája je
pejsek, jezevčík, a ona dobře ví, že má na Kubíka všude dávat pozor.
Příběhy jsou psané po částech, vždy rozděleny metodickou vsuvkou, která je následně vysvětlena
v pravém sloupci. Příběhy jsou obohacené vždy o krátkou říkanku k tématu. Říkanka je doprovázena
pohybovými prvky, které jsou popsány vždy v závorce.
Mladší předškolní věk (3 – 4 roky):
Chodec – pravidla chůze po chodníku a přecházení (v doprovodu dospělé osoby); pravidla rozhlédnutí;
místo vhodné pro přecházení a naopak; základní světelné signály – semafory; rozlišení pojmů chodník
a silnice a situací, k nimž na nich může dojít; základní seznámení s významem reflexních prvků
Cyklista (jízdní kolo, koloběžka, odrážedlo, příp. inline brusle) – orientace v dopravním prostoru –
místa vhodná a nevhodná pro jízdu; vhodné oblečení pro jízdu na kole + ochranné prvky; jízda v sedačce
na kole (spolujezdec) či ve vozíku za jízdním kolem
Spolujezdec v autě – cestování v zádržném systému, správný způsob nastupování a vystupování do/z
auta, správné chování k řidiči během jízdy
Cestující v prostředku MHD – dodržování základních pravidel pro bezpečné cestování – správné
chování při nástupu/výstupu do/z prostředku MHD i během jízdy (sedím, příp. stojím a pevně se držím,
neběhám za jízdy uvnitř dopravního prostředku, nelezu na sedačky atd.)
Volný čas – definování bezpečného místa pro hru – park, hřiště atd., určení základních rizik
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DYS centrum Praha

Jedním tahem
Pracovní listy Jedním tahem jsou především určeny k rozvoji schopností a dovedností potřebných pro
kreslení a psaní.
Mohou napomáhat rozvíjet grafomotoriku, vizuomotorickou koordinaci (souhru oka a ruky), uvolnění
ruky před psaním, cvičit koncentraci pozornosti, prostorovou orientaci a prostorovou a zrakovou
paměť.
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Fragment

Chytrý předškolák
Máte doma budoucího prvňáčka? Víte, co potřebuje umět a znát, až půjde k zápisu? Pomozte mu
s přípravou!
Pracovní sešit pro budoucího školáčka je plný zábavných úkolů, díky nimž si děti nenásilnou formou
procvičí dovednosti a schopnosti, které by měly zvládnout.
V tomto díle budeme trénovat: zrakové a sluchové vnímání, logické uvažování, orientaci v prostoru,
počítání, ...
Připravte své dítě na nástup do první třídy a ukažte mu, že se není čeho bát.
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Infra

Kafometík
Doprava a cestování
(tematické pracovní listy pro MŠ)
Publikace je obsahově zaměřena na dopravu, dopravní
výchovu, dopravní prostředky a způsoby cestování.
Mezi pracovními listy najdete dvě pexesa s dopravními
značkami a s dopravními prostředky.
Náměty popsané v metodické části rozvíjejí také
matematickou a čtenářskou gramotnost dětí.

Profese
(tematické pracovní listy pro MŠ)
Další díl z řady KAFOMETÍK na téma PROFESE obsahuje
50 pracovních listů zaměřených na všechny oblasti dle
RVP PV a také metodické náměty pro činnosti a aktivity
z oblasti poznávací, pohybové a výtvarné, čímž tvoří
ucelený metodický materiál pro mnohostranné použití
v praxi pedagoga.
V pracovních listech najdete postavičky znázorňující
dvacet nejznámějších profesí a pomocí aktivit se s nimi
děti blíže seznámí.
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Montanex

JAZYK A ŘEČ
Záměrem je poskytovat hravou formou správný vzor řeči a rozvíjet sluchové vnímání a rozumění řeči u
mladších dětí předškolního věku, u starších předškoláků rozvíjet aktivní tvoření gramaticky správných
vět a samostatné vyprávění; použití je dále vhodné pro podporu vývoje řeči sluchově postiženého nebo
s vývojovou vadou řeči v předškolním a mladším školním věku, a k rozvíjení čtenářských dovedností
s porozuměním v rámci elementárních dyslektických tříd.
Soubor obsahuje 200 obrázků, které vyjadřují jednoduché děje.
V řečovém komentáři k jednotlivým obrázkům je ve čtveřici obrázků obměňován přísudek, podmět,
příslovečné určení místa v souvislosti s užíváním předložek, ve dvojicích obrázků pak užití či neužití
zvratného zájmena „se“, “si“ či užívání částic „se“, “si“ zvratných sloves.
Pro snazší práci se souborem je každý obrázek označen.
Součástí souboru je také samolepící magnetická páska, umožňující jednoduchou a snadnou manipulaci
s obrázky na magnetické tabuli.
Obrazový soubor je doplněn pracovními listy (na přední straně černobílý obrázek – kontury, opakující
příběhy znázorněné na barevných kartách, na zadní straně je uveden text, s užitím běžného tiskacího
písma v malém i velkém provedení). Psaný text je také na zadní straně barevných karet. Na
jednoduchém písemném materiálu lze procvičovat a upevňovat základní čtenářské dovednosti,
analýzu a syntézu textu (globální postřehování), spojování čteného textu s konkrétním obsahem (psaný
text + obrázek), vytváření jednoduchých příběhů pouze pomocí tištěného textu apod.
JAZYK A ŘEČ – Cviky pro rozvíjení motoriky
JAZYK A ŘEČ – 1. Rozlišování slov ve větě
JAZYK A ŘEČ – 2. Rozlišování slabik
JAZYK A ŘEČ – Protiklady /antonyma/
JAZYK A ŘEČ – Rozlišování slov ve větě/CD-ROM
JAZYK A ŘEČ – Pohádky
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Portál

Šimonovy pracovní listy
Pracovní listy jsou určeny pro děti od 3 let až po žáky prvních tříd.
Mají zpestřit práci dětí a pomoci jim při osvojování základních vědomostí a dovedností. Dítě je
motivováno, současně mu však zůstává prostor pro vlastní nápady. Stává se „spoluautorem“, uplatňuje
své dovednosti.
Každý list je možno využít několikrát: Dítě ho vybarví, povídá o něm, vystřihuje z něj, skládá obrázky.
Každý pracovní list je doplněn stručnými pokyny pro učitele a rodiče. V těchto pokynech je uveden
přehled cílů, ke kterým pracovní list přispívá, seznam pomůcek a metodické poznámky.
Pracovní listy přispívají k celkovému rozvoji dítěte, prohlubují
prostorovou orientaci, znalosti základních barev, paměť, myšlení a
tvořivost, smysl pro detail; nabízejí uvolňovací cviky.
Mgr. Markéta Mlčochová pracuje ve Zlíně jako učitelka na ZŠ, dříve
pracovala ve speciálně pedagogickém centru. Její pracovní listy
vznikly z příprav na vyučovací jednotky pro děti s mentálním
postižením. Velice si je však oblíbily i učitelky v mateřských školách
a rodiče.

Šimonovy pracovní listy 2: Obrázky, geometrické tvary
Rozvoj pozornosti, cvičení postřehu, zraková diferenciace, rozvoj
myšlení.
Grafomotofické
tvary,
rozlišování
základních
geometrických tvarů, procvičování zrakové syntézy a analýzy.
Šimonovy pracovní listy 3: Dokreslování, uvolňovací cviky pro psaní
Soubor 32 pracovních listů obsahuje obrázky k uvolňování ruky pro přípravu na psaní, pro nácvik
stříhání a vybarvování. Zpočátku jsou připravené obrázky pro volné dokreslování, při nichž si děti kromě
kreslení procvičují představivost, rozvíjejí paměť, pozornost a vnímání detailů. Další listy pak pomocí
předkreslených tvarů vedou postupně ke stále přesnější práci s tužkou.
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Předcházíme poruchám učení
Brigitte Sindelarová
Soubor cvičení a pracovních listů pro děti v předškolním roce a 1. ročníku ZŠ.
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Publikace
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Bednářová, Šmardová
Jiřina Bednářová
Vlasta Šmardová

Soubor sešitů k všestranné přípravě dětí
do ZŠ
"Procvičte zrakové vnímání dítěte a pobavte se při tom."
Publikace je určena předškolním dětem k rozvoji
zrakového vnímání a prevenci potíží ve čtení a psaní
plynoucích z nedostatečné zrakové percepce.
Knížka se věnuje 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.

"Nebojte se zápisu do 1. třídy."
Publikace osvědčené autorské dvojice dává prostor
rodičům a pedagogům, aby se dlouhodobě zabývali
podněcováním dítěte v době přípravy na nástup do
školy.
V knize naleznete základní informace o tom, co by
mělo dítě umět a zvládnout mezi pátým a šestým
rokem věku. Najdete zde rovněž upozornění na
některé vývojové obtíže.
Kniha je určena pro rodiče i učitelky v mateřských
školách.
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"Přečtěte si, jak pomoci dětem rozvíjet kreslení a psaní!"
Publikace tvoří s pracovními listy Mezi námi
pastelkami, Co si tužky povídaly a Na návštěvě u
malíře ucelený soubor, doplňuje a shrnuje informace
a podává souhrnný komplex poznatků o vývoji
grafomotoriky, dětské kresby, možnostech rozvoje a
podpory této oblasti.
Publikaci pro práci s dětmi využijí učitelé mateřských
škol, 1. stupně základních škol, speciální pedagogové
a také rodiče.

Mezi námi předškoláky 3 – 5 let
"Začněte s přípravami dítěte na vstup do školy včas."
Publikace je určena dětem k prověření jejich znalostí,
schopností a dovedností před nástupem do školy,
nejvhodnější je pro věk 3 až 5 roků dítěte.
Knížka se zaměřuje na oblast grafomotoriky,
zrakového vnímání, řeči, sluchového vnímání,
prostorové a pravo-levé orientace, vnímání času a
základních matematických představ.
Každá strana obsahuje motivační příběh pro děti a
vysvětlení činnosti a jejího cíle pro dospělé.
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Forum

Inspiromat pro učitelky mateřských škol
Náměty, metodické rady, hry a inspirativní aktivity na podporu schopností a dovedností
předškolních dětí.
Obsáhlá publikace formátu A4 je plná zajímavých námětů, metodicky správných postupů, nápaditých
her a dalších podnětných aktivit, které v souladu s 35 vývojovými řadami uvedenými v RVP PV
všestranně podporují a rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí předškolního věku.
Využijte prémiovou verzi, která přináší množství praktických bonusů v podobě užitečných informací
online, audio i videolekcí, pracovních listů a neomezenou dostupnost odkudkoliv.
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Infra

Kafomet
Zaměřujeme se na metodickou podporu pedagogů a jejich profesní růst.
Neznámějším produktem našeho vydavatelství je KAFOMET – Katalog FOrem a METod, který se stal
jednou z nejtradičnější a nejznámější řadou metodických publikací. Používají jej učitelé v celé České
republice i v zahraničí. Jedná se o systém výměny zkušeností pedagogů, který jim přináší inspiraci pro
jejich práci. Příspěvky jsou vypracovávány stovkami českých pedagogů a redigovány zkušenou redakční
radou.
Vydáváme i další metodické materiály a didaktické pomůcky, které pomáhají učitelům v České
republice i v zahraničí.
KAFOMET pro mateřské školy je odbornou metodickou publikací, ve které publikují své zkušenosti
učitelky mateřských škol a ostatní pedagogové. První vydání z roku 2000 bylo nahrazeno publikací
VÝBĚR vydanou v roce 2010.
Publikace obsahuje výběr z nejlepších metod a námětů, které dávají výuce v mateřských školách
zajímavý směr, zvyšují přitažlivost pedagogické práce i s těmi nejmenšími dětmi. 400 stran metod
formátu A4 v originálním kroužkovém pořadači.
Nahlédnout do obsahu můžete v záložce "Soubory a odkazy".
Každý příspěvek v KAFOMETU obsahuje značky, které vám usnadní orientaci v RVP PV, umožní
vyhledávání, nabízí určení kompetencí a činností. KAFOMET je pro lepší orientaci barevně rozdělen
do 7 oddílů (Pohyb, Řeč, Poznávání, Estetika a prakt. činnosti, Projekty a tem. celky, Řízení školy,
Různé), které jsou odděleny barevnými oddělovníky.
Na kvalitu a obsah publikovaných příspěvků dohlíží naše redakční rada složená z odborníků a zkušených
učitelek.
Co všechno v katalogu najdete:
• projekty a tematické celky
• nápady k okamžitému použití
• metody, rady, postupy
• dokumenty, náměty pro práci ředitelky v mateřské škole
• seznam literatury
• praktické zkušenosti
• volnočasové aktivity
• pracovní listy
• prvky prožitkové pedagogiky
• inspirace pro spolupráci s rodiči
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Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní
Milena Lipnická
Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie.
Součástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností.
V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik.
Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter
depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky
mateřských i základních škol.
Vlastní program se skládá z 23 bloků činností s hrami. Jednotlivé bloky mají vždy stejnou strukturu –
obsahují pracovní list a soubor činností, které jsou důležité pro nácvik psaní: motivace, sluchové
vnímání, zrakové vnímání, taktilně-kinestetické vnímání a prostorová orientace, řeč, intermodální
zrakově--sluchově-pohybové spojení.
Kniha je určena pedagogům MŠ, 1. ročníku ZŠ a speciálním pedagogům.
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Doporučení MŠ
Didaktické hry
4bambini
Akros

Aktivní žák
Albi

Alexander

Asmodee
Beleduc

Betexa

Bevotex
Bonaparte

Didakt
Djeco
Educational Technology

Educo
FoxMind
Goki
Granna
Hafera
Hydrodata
Kosáčci
LegalSoft
Lužánky – SVČ

MagPad
MediaDida
Mindok

Modrý slon
Montessori hračky
Morphun

Dávej bacha!
Potraviny
Pyramida zdravé výživy
Geometrické tvary
Povolání
Kde žijí zvířata?
Pro ouška
V kostce! Moje první obrázky
Playstix
Hoď si a hraj
Paměť 3D
Povím Ti, mami
Pexeso pro uši
Tvary, barvy, paměť
Dobble
Smysly – prostředí kolem nás
Tastaro
Řekni mi – Zodpovědnost
Řekni mi – Nehoda
Hra Tvary
Torreta
Find Monty
Děti různých koutů světa
Cognito – protiklady
Pexetrio ABCD
Pexetrio – Znáš lidská povolání?
Pexetrio Baribal – Měsíce v roce
Vítkovy příběhy – dopraví výchova
Protiklady
Abeceda
Barvy
Číslice
Modelové situace v obrazech – čtveřice obrázků
Školička
Coloformix
Topologix
Tactoids
Educo
Zoologic
Hmatová hra
Loto
Soubor pohádek na magnetickou tabuli
Hrátky se slovy pro MŠ
Abeceda slov
PIX-IT
Profese
Čísla
Klokanův kufr
Klokanovy kapsy
MagPad tabulka
Matematika – začínáme počítat
Barvínek
Králík Kuk
Tři malá prasátka
Motanice
Odkrývací dřevěné puzzle zvířátka – rodiče a děti
Morphun Junior Extra 10 Vehicles

MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ Lažánky
MŠ Lažánky
MŠ Lomnička
MŠ Lomnička, MŠ Deblín, MŠ Dolní Loučky
MŠ Na Paloučku
MŠ Na Paloučku
MŠ Lažánky, MŠ Deblín
MŠ Štěpánovice
MŠ Na Paloučku, MŠ Lažánky, MŠ Deblín
MŠ Na Paloučku
MŠ Doubravník
MŠ Na Paloučku
MŠ Svatoslav
MŠ Svatoslav
MŠ Svatoslav
MŠ Lomnice
MŠ Lomnice
MŠ Svatoslav, MŠ Lomnice
MŠ Doubravník
MŠ Na Paloučku
MŠ U HUmpolky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ Doubravník
MŠ Doubravník
MŠ Doubravník
MŠ Sluníčko
MŠ U Humpolky
MŠ Na Paloučku
MŠ Na Paloučku
MŠ Na Paloučku
MŠ Sluníčko, MŠ Na Paloučku
MŠ Štěpánovice
MŠ Sluníčko
MŠ Deblín
MŠ Předklášteří, MŠ U Humpolky
MŠ Sluníčko
MŠ Na Paloučku
MŠ Lažánky
MŠ U Humpolky
MŠ U Humpolky
MŠ Na Paloučku, MŠ Sluníčko
MŠ Sluníčko, MŠ Malhostovice, MŠ Štěpánovice, MŠ
Lomnička
MŠ Deblín, MŠ Dolní Loučky
MŠ Na Paloučku
MŠ Doubravník
MŠ Lomnice
MŠ Deblín
MŠ Sťěpánovice, MŠ Předklášteří
MŠ Na Paloučku
MŠ Dolní Loučky
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Mutabene

MiniLÜK
Logico Piccolo, Logico Primo

Nomiland

Grafomotorické labyrinty oboustranné
Rovnovážná deska Cik-Cak
Soubor senzorických kroužků
Závody dinosaurů
Barevné kamínky
Demonstrační obrázky s magnety
Pohádky k dramatizaci
Kinetický písek
Povídací kostky
Magnetická hra – Míchej a skládej
Magnetická hra – Doprava
Berušky

MŠ Deblín, MŠ Dolní Loučky, MŠ Doubravník
MŠ Na Paloučku, MŠ Sluníčko, MŠ Doubravník, MŠ
Lomnička, MŠ Předklášteří, MŠ Štěpánovice, MŠ Níhov,
MŠ Deblín, MŠ U Humpolky, MŠ Dolní Loučky
MŠ Předklášteří
MŠ Dolní Loučky
MŠ Dolní Loučky
MŠ Svatoslav
MŠ Na Paloučku, MŠ Sentice, MŠ U Humpolky
MŠ Sluníčko
MŠ Sluníčko
MŠ Dolní Loučky
MŠ Na Paloučku
MŠ Doubravník
MŠ Doubravník
MŠ Doubravník

Kreslení před psaním
Předčíselné představy
Sluchové vnímání
Výukový stojan
Jedním tahem
Chytrý předškolák
Kafometík
Jazyk a řeč
Šimonovy pracovní listy
Předcházíme poruchám učení

MŠ Doubravník, MŠ Deblín,
MŠ Doubravník, MŠ Deblín,
MŠ Doubravník, MŠ Deblín,
MŠ U Humpolky
MŠ Doubravník
MŠ Sentice
MŠ Na Paloučku, MŠ Sluníčko, MŠ Sentice
MŠ Sluníčko, MŠ U Humpolky
MŠ Na Paloučku, MŠ Malhostovice
MŠ Deblín

Soubor sešitů k všestranné přípravě dětí do ZŠ
Mezi námi předškoláky 3 – 5 let
Inspiromat pro učitelky mateřských škol
Kafomet
Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní

MŠ Sluníčko, MŠ Malhostovice
MŠ Malhostovice
MŠ Sluníčko
MŠ Na Paloučku, MŠ Sluníčko, MŠ Sentice
MŠ Sentice

Orchard Toys
Přikrylová Milada
SEVT
Škokolka
Školkohračky
Story Cubes
Zábavné učení

Pracovní listy
Bednářová Jiřina

Besip
DYS centrum Praha
Fragment
Infra
Montanex
Portál
Publikace
Bednářová, Šmardová
Forum
Infra
Portál

Vydal Místní akční plán rozvoje vzdělávání Tišnov II.
Sestaveno z příspěvků pedagožek mateřských škol z ORP Tišnov
Texty a obrázky použity z veřejně přístupných webových stránek prostřednictvím internetu
Místo vydání: Tišnov
Rok vydání: 2019
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