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J. Hanšpachová, Z. Řandová

Angličtina plná her

Více než 160 pohybových, dramatic-

kých a výtvarných her pro procvičování 

angličtiny. 

160x230 mm, brož., 176 s., 207 Kč

ISBN 978-80-7367-708-4 232034

I. Hennová

Angličtina pro předškoláky

Metodika pro výuku  v MŠ

Kniha nabízí nejen metodické rady, ale 

také ukázky a řadu her a činností. Vychá-

zejí z běhu ročních období a některé hry 

seznamují děti s  tradicemi britské kul-

tury.  

160x230 mm, brož., 144 s., 205 Kč

ISBN 978-80-7367-692-6 231033

J. Hanšpachová, Z. Křížová

Angličtina v říkadlech

Říkadla a hry s nimi umožňují unikátní 

metodou propojit slova a pohyby. Navíc 

si jejich text děti snadno zapamatují, 

a naučí se tak nejen mnoho cizích sloví-

ček a základních frází. 

160x230 mm , brož., 152 s., 265 Kč

ISBN 978-80-7367-579-0 232056

J. Hanšpachová, Z. Řandová

Němčina plná her

Více než 160 pohybových, dramatic-

kých a výtvarných her pro procvičování 

němčiny. 

160x230 mm, brož., 176 s., 229 Kč

ISBN 80-7367-109-3 232041

J. Hanšpachová, Z. Řandová

Pohádková angličtina

17 jednoduchých pohádek v angličtině 

pro děti od 5 do 10 let, připravených 

jako scénáře pro dramatizaci. Za kaž-

dou pohádkou následují tematické hry 

– dramatické, výtvarné aj. 

160x230 mm, brož., 136 s., 197 Kč

ISBN 978-80-7367-290-4 232048
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Michael Novotný a kol.

Šimonovy pracovní listy 16
Grafomotorická cvičení

Nový díl ŠPL představuje soubor pracovních listů, rozví-
jejících zábavnou formou grafomotorické dovednosti 
předškoláků, logické myšlení, orientaci na ploše, základ-
ní početní dovednosti, pohybové, výtvarné a další kom-
petence odpovídající věku. Pracovní listy jsou obohace-
ny motivační říkankou, návrhy na hry a další aktivity 
a komplexními metodickými pokyny k pracovním listům. 
Doplňující úkoly a aktivity mohou pomoci pedagogům v 
MŠ navodit co nejpřirozenější motivace pro činnosti 
s pracovním listem. 

Kolektiv autorů tvoří tým pedagogů spravující web 
www.predskolaci.cz: Michael Novotný,  Veronika Bau-

dyšová, Robert Šibl, Lujza Svobodová.

205 x 294 mm, brož., 64 s., asi 135 Kč

ISBN 978-80-7367-855-5        233060

 VÝUKA JAZYKŮ

V. Pokorná

ŠPL 9 - Grafomotorika 

a kreslení

Zdokonalování jemné motoriky, grafi c-

kých dovedností, orientace v  ploše 

a prostoru.

207x295 mm, brož., 48 s., 75 Kč

ISBN 978-80-7367-279-9  233014

V P k á K. a J. Smolíkovi

ŠPL 11 - Grafomotorická 

cvičení

Cvičení poskytují průpravu ke psaní, 

přispívají k  lepšímu ovládání tužky 

a k nácviku různých čar. 

207x295 mm, brož., 64 s., 105 Kč

ISBN 978-80-7367-793-0 233027

K. a J. Smolíkovi, A. Koblasová

ŠPL 12 - Dopravní výchova 

Motivační texty a řada námětů, jak vy-

užít 32 obrazových listů, ale i nápady na 

další aktivity, např. pohybové hry a vy-

tváření modelových situací. 

207x295 mm, brož., 64 s., 95 Kč

ISBN 80-7367-112-3  233035

E. Štanclová, R. Frančíková 

ŠPL 13 - Zábavné počítání, 

hravá abeceda a poznávání 

světa pro děti od 4 do 7 let

Rozvoj jazykového cítění, vnímání hlásek, 

slabik a  slov, zábavné početní příklady 

a poznávání světa

205x294 mm, brož., 64 s., 129 Kč

ISBN 978-80-7367-517-2 233048

M. Pilařová

ŠPL 14 - Grafomotorická 

cvičení 

Motivační kresby k uvolnění ruky a ve-

selé kreslení jedním tahem. Děti obta-

hují a  dokreslují tvar za doprovodu 

dvouveršové rytmické říkanky. 

205x294 mm, brož., 64 s., 129 Kč

ISBN 978-80-7367-518-9 233050

R. Frančíková, E. Štanclová

Šimonovy pracovní listy 15 

- Rozvoj sluchového 

vnímání, rozlišování 

hlásek, slabik a slov 

Hrátky se slovy - porovnávání, vyhledá-

vání shodných a  rozdílných, jednosla-

bičných a víceslabičných apod.

205x294 mm, brož., 64 s., 129 Kč

ISBN 978-80-7367-577-6 233052

M Pilařová R Frančíková E Štanclová
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ŠPL 10 - Rozvoj obratnosti 

mluvidel a nácvik dýchání

Cvičení zaměřená na rozvoj motoriky 

jazyka, rtů a  čelistí a  dechová cvičení 

doplněná zábavnými činnostmi. 

207x295 mm, brož., 64 s., 105 Kč

ISBN 978-80-7367-266-9  233015

Ocenění 
Evropský učitel jazyků 2010 

pro Ivu Hennovou




