Výběr z nových knih 9/2016 – pedagogika
1. Jak pomoci svému dítěti s vadou řeči : praktické rady pro rodiče a jejich
děti / Eva Kolesová -- Vydání první
V Praze : Pasparta, 2016 -- 84 stran
ISBN 978-80-88163-03-9
Sign.: II 114039V1
dítě ; porucha řeči ; logopedie ; opožděný vývoj ; koktavost ; výchova dítěte ;
dítě s vadou řeči ; dyslalie ;patlavost ; vývojová dysfázie ; elektivní mutismus ;
kazuistika ; rozštěpy
V dnešní době nejsou vady řeči u dětí nic výjimečného. Pokud
však rodiče chtějí svému dítěti opravdu pomoci a při zvládání
vady správně postupovat, je důležité vědět, jak se která vada
řeči projevuje. Jsou zde popsány jejich projevy, obsahuje i
praktické rady týkající se logopedické terapie.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451839
2. Pomalé rodičovství : vědomá péče o děti - inspirativní přístup školky
Nøkken / Helle Heckmannová ; z anglického vydání Slow parenting, caring for
children with intention - an inspiring approach from the Nøkken
Kindergarten ... přeložila Jana Čeřenová
Praha : DharmaGaia, 2016 -- 145 stran -- cze
ISBN 978-80-7436-062-6
Sign.: I 34414V1
dítě ; předškolní výchova ; waldorfská pedagogika ; vývoj dítěte ; rodiče ;
mateřská škola ; alternativní škola ;
Nøkken Kindergarten (Kodaň, Dánsko) ; rodičovství ; Dánsko ; Nøkken
Kniha Pomalé rodičovství nám pomáhá ctít a
respektovat bytost malého dítěte, dopřát jeho vývoji
všechen potřebný čas a také sobě věnovat čas k tomu,
abychom si vychutnali postupný a zázračný rozvoj
lidské bytosti.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451840

3. Sebeobsluha u dětí s poruchou autistického spektra / Romana
Straussová, Iva Roštárová -- Vyd. 1.
Praha : Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, střední Čechy,
c2012 -- 51 s.
ISBN 978-80-87690-01-7
Sign.: II 114059V1
dítě ; autismus ; samostatnost ; pomoc ; sebepéče ; sebeobsluha ; každodenní
život ; alternativní komunikace ;
augmentativní komunikace ; praktická činnost ; porucha autistického spektra
Jde o praktickou pomůcku, která se opírá o
potřeby a způsoby vnímání dítěte s PAS. Kniha
vychází ze speciálně pedagogických principů
TEACH programu, u nás známého jako
strukturované učení.
Zprostředkovává snazší učení dítěte s PAS v
oblasti základních sebeobslužných dovedností u
dětí předškolního a mladšího školního věku. Je
sestavena na základě praktických zkušeností obou
autorek při výchově předškolních dětí s PAS.
Kniha má dvě části: Textovou přílohu a
obrazovou přílohu pro praktické využití.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num==451959
4. Předškolní dítě a svět vzdělávání : přehled teorie, praxe a výzkumných
poznatků / Jan Průcha a kolektiv -- Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2016 -- 254 stran -- cze
ISBN 978-80-7552-323-5
Sign.: II 114058V1
dítě ; dětství ; předškolní věk ; péče o dítě ; výchova dítěte
; předškolní výchova ; mateřská škola ; školní
zralost ; Česko ; sociálně pedagogický výzkum ; 20012010
Objasňuje rané a předškolní vzdělávání v širším pohledu
na životní etapu dětství. Propojuje teoretické
poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie a
dosavadní poznatky z oblasti pedagogické praxe, školské
politiky a legislativy a citlivě analyzuje aktuální výzkumné
poznatky.
http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451958

5. Vademecum asistenta pedagoga / Jitka Kendíková -- Vydání první
Praha : Pasparta, 2016 -- 126 stran
ISBN 978-80-88163-12-1
Sign.: II 114045V1
integrovaná výuka ; asistent ; pedagog ; asistent pedagoga ; profesní
kompetence ; Česko
Publikace se snaží odpovědět na otázky: jaká je přesně role
asistenta pedagoga ve vzdělávacím procesu, jaký je rozdíl
mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem a jak může
škola získat potřebné finance pro vytvoření takové pracovní
pozice?

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451848
6. Rozvoj grafomotoriky v projektech / Jana Doležalová -- Vydání druhé
Praha : Portál, 2016 -- 166 stran
ISBN 978-80-262-1146-4
Sign.: II 114019V1
předškolní věk ; mladší školní věk ; předškolní výchova ; grafomotorika ;
rozvoj ; vzdělávací projekt

Kniha se zaměřuje na specifické rysy grafomotoriky u dětí
předškolního věku a na začátku školní docházky a
charakterizuje vhodné podmínky a prostředky k jejímu
úspěšnému utváření. Předkládané náměty činností jsou pro
děti motivační, využívají hravosti a rytmu, jsou
komplexně – projektově – pojaté. Inspirativní může být
řada obrázků, fotografií a příkladů dobré praxe.

http://www.npkk.cz/kpwinsqlnpkk/zaznam.php?vers=3&detail_num=451751

