
Pro rodiče

Milí rodiče,

nakonec jsme připravili seznam užitečných knih a odkazů i pro Vás. Jsou v něm materiály,

jak k výuce čtení, tak o multilingvní výchově a logopedii. Doufáme, že v seznamu najdete

inspiraci.

Pro dnešní děti je dobré využít  i výukového potenciálu videí na Youtube, Déčku a ČT EDU.

https://www.eduzin.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/youtuber-jako-vyukovy-materi

al-deti-bavi/ - inspirativní článek a on line magazínu o problěmech vzdělávání EDUzín.

Pokud jsou nějaká témata či konkrétní knížky, které vám zde chybí, pošlete nám Vaše tipy na

info@czechschool.org.uk .

Děkujeme.

Facebookové skupiny rodičů vícejazyčných dětí aneb kde hledat spřízněné duše:

Průvodce vícejazyčnou výchovou

Interkulturní skupina Hezky česky kolem světa

Bilingvní rodinky

Česky v zahraničí

Učíme děti česky

Knihy a další materiály k výuce čtení:

FASNEROVÁ, Martina. Prvopočáteční čtení a psaní. Praha: Grada, 2018.

https://novaskoladuha.cz/c/metody-cteni-metodika-vyuky-cteni-83/

https://is.muni.cz/th/ewbwc/Metody_a_formy_vyuky_elementarniho_cteni_a_psani.pdf

https://www.eduzin.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/youtuber-jako-vyukovy-material-deti-bavi/
https://www.eduzin.cz/trendy-ve-vzdelavani/inovativni-metody/youtuber-jako-vyukovy-material-deti-bavi/
mailto:info@czechschool.org.uk
https://www.facebook.com/groups/380021576563649/?__cft__%5B0%5D=AZVtqxqWzH1vIcLvc9oc4u5XEzYCKwMNWjqB6sYL-SV51nehrzVcgN1pr-8xcdCvuSjp2K4JBXvY8a_J8bpgCu8jLTFt-CCmRrYkpmJjnEqFlkzv1G0dbgM19f4g27aGzIUtBU-0SXeSgiJedGEVfGW_RRW-3oahq3BWKnjZRdoh5WT9XZwX8Dm8b-u5NgNX0tI&__tn__=%2Cd-UC%2CP-R
https://novaskoladuha.cz/c/metody-cteni-metodika-vyuky-cteni-83/
https://is.muni.cz/th/ewbwc/Metody_a_formy_vyuky_elementarniho_cteni_a_psani.pdf


Tik Tak Bum! Hra.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--hry--karetni&prid=102&fbclid=IwAR39Sg8jnX3e

TLKirXNnh-6L9O_T_DwNZUD9us25Pi-pLe4StaJMsY49d8E

Knihy o psychologii a výchově:

GORDON, Thomas. Výchova bez poražených. Praha: Malvern, 2012.

HERMAN Marek. Najděte si svého marťana. Praha: Apak, 2014.

KOPŘIVA, Pavel. Respektovat a být respektován. Praha: Spirála, 2008.

MIKOVÁ, Šárka. Typologie osobnosti u dětí. Praha: Portál, 2015.

Webové stránky:

České školy bez hranic

vicejazycnavychova.cz

Mluvím taky česky

Logopedieonline.cz

Logopedie: Hry a knihy

Knihy o multilingvismu:

HARDINGESCH, Edith; RILEY, Philip. Bilingvní rodina. Praha: Portál, 2008.

ŠULOVÁ, Lenka a kol. Bilingvismus a interkulturní komunikace. Praha: Wolters Kluwer,

2011.

https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--hry--karetni&prid=102&fbclid=IwAR39Sg8jnX3eTLKirXNnh-6L9O_T_DwNZUD9us25Pi-pLe4StaJMsY49d8E
https://deti.mensa.cz/index.php?pg=tipy--hry--karetni&prid=102&fbclid=IwAR39Sg8jnX3eTLKirXNnh-6L9O_T_DwNZUD9us25Pi-pLe4StaJMsY49d8E
https://vicejazycnavychova.cz/
https://www.facebook.com/mluvimtakycesky.cz/
https://www.logopedonline.cz/logopedicke-pomucky/knihy-a-hry/
https://www.knihydobrovsky.cz/publisher/detail/wolters-kluwer-3105


Logopedie:

KÁBELE F. A VIMER L.: Brousek pro tvůj jazýček. Praha: Albatrso, 2020.

KOLMANOVÁ Martina, KAŠAVOVÁ Veronika: Logopedie s úsměvem série knížek k

jednotlivým hláskám, Praha: Pikola-

PÁVKOVÁ B., ŠMARDA R.: Říkej si se mnou. Praha: Albatros, 2014.

EICHLEROVÁ I., HAVLÍČKOVÁ J.: Já mám v krabici cukr a krupici. Praha: Portál, 2009.

Materiály k procvičování logopedie

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/co-to-tady-cinka-598871

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/logopedie-s-povidalkem-r-27270885

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/pohadkova-logopedie-boudo-budko-kdo-v-tobe-preby

va-29276151

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/velke-logopedicke-pexeso-1-671676

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/tvoriva-logopedie-a-rozvoj-reci-29277866

https://www.knihydobrovsky.cz/audiokniha/logopedicke-pisnicky-audio-cd-pro-deti-3235880
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https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/logopedicke-pohadky-678150

Užitečné internetové odkazy:

Zlatá stuha, nejlepší knihy dětem:

http://www.zlatastuha.cz/cs/nejlepsi-knihy-detem

Magnesia Litera:

https://www.magnesia-litera.cz/kategorie/kniha-pro-deti-a-mladez/

https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/co-to-tady-cinka-598871
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/logopedie-s-povidalkem-r-27270885
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/pohadkova-logopedie-boudo-budko-kdo-v-tobe-prebyva-29276151
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/pohadkova-logopedie-boudo-budko-kdo-v-tobe-prebyva-29276151
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/velke-logopedicke-pexeso-1-671676
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/tvoriva-logopedie-a-rozvoj-reci-29277866
https://www.knihydobrovsky.cz/audiokniha/logopedicke-pisnicky-audio-cd-pro-deti-32358808
https://www.knihydobrovsky.cz/audiokniha/logopedicke-pisnicky-audio-cd-pro-deti-32358808
https://www.knihydobrovsky.cz/kniha/logopedicke-pohadky-678150
http://www.zlatastuha.cz/cs/nejlepsi-knihy-detem
https://www.magnesia-litera.cz/kategorie/kniha-pro-deti-a-mladez/


Rosteme s knihou - kampaň na podporu četby knih:

https://www.rostemesknihou.cz/cz/tipy-na-knihy-pro-deti/pro-nejmensi-deti-nove-knihy/

Knihovna hl.m. Prahy - eKnihy:

https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/

Národní pedagogické muzeum a Knihovna J.A.Komenského:

https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/digitalni-zdroje

Rozdělení knížek podle úrovně čtenáře:

https://www.svetgramotnosti.cz/Knihy

Čtenářské kluby:

https://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice

Časopis Krajánek – časopis pro české děti žijící v zahraničí:

https://www.krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/

The White Ravens databáze - International Youth Library:

https://whiteravens.ijb.de/list

https://www.rostemesknihou.cz/cz/tipy-na-knihy-pro-deti/pro-nejmensi-deti-nove-knihy/
https://www.mlp.cz/cz/katalog-on-line/eknihy/
https://www.npmk.cz/knihovna/sluzby/digitalni-zdroje
https://www.svetgramotnosti.cz/Knihy
https://new.ctenarskekluby.cz/knihy/deti-a-rodice
https://www.krajanekvesvete.cz/casopis-krajanek/
http://www.ijb.de/en/home.html
https://whiteravens.ijb.de/list

