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NOVINKY

10 let v eské republice
Cílem souboru Piktogramy a symboly je:
• ukázat dětem, že piktogramy/symboly jsou vedle mluveného slova a obrázků
(a později i psaného slova) jedním ze způsobů komunikace;
• představit dětem funkci piktogramů a symbolů (k čemu slouží, jak je číst);
• naučit děti vyvozovat významy z graﬁckého znaku a spojovat je s reálnými situacemi, což na úrovni myšlení znamená abstrahovat, zobecňovat i konkretizovat;
• pomoci dětem rozumět piktogramům, s nimiž se mohou setkat v běžném životě
(dopravní značky, turistické mapy, výstražná značení, orientační značení…);
• dát dětem prostor k objevení principu obrazových zkratek, jenž jim v běžném
životě umožní rozluštit i piktogramy a symboly, které neznají;
• a tím vším přispět k rozvoji jejich předčtenářských dovedností a připravenosti
na čtení.

NOVÉ

NOVÉ

Co je obsahové vnímání?
Obsahové vnímání je vedle vizuálního, prostorového a sluchového vnímání
důležitou složkou předčtenářské i čtenářské gramotnosti. Obrázek, stejně jako
v pozdějším vývoji gramotnosti slovo, přináší informace přesahující samotné
zobrazení. Co tomu (co je vidět na obrázku) předcházelo? Co následuje? Proč se
to stalo? Jakou souvislost mají obrázky? Souborem Příběhy v obrázcích si děti
procvičují schopnost nalézt odpověď na tyto a další otázky; poskládají jednotlivé
obrázky tak, aby vznikl logický a smysluplný příběh, děj nebo pracovní postup;
procvičují si tedy přesné pozorování, porovnávání obrázků či jejich detailů, logické uvažování a – pokud doprovázejí práci s kartami řečovým projevem – poskládání vlastních myšlenek, postřehů a úvah do uceleného vyprávění.

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ
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NOVÉ

Cílem těchto souborů
není, aby
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čtenářské
dovednosti.
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REFERENCE

Jako lektorka v oblasti vzdělávání pedagogů
em mnoho zkušemám s LOGICEM a
ností. Na svých seminářích s nimi učitele seznamuji. Cituji, co slýchám nejčastěji na seminářích
od učitelek mateřských škol:
… tohle je pro děti ve školce těžké, to samy
nezvládnou...
(Reakce, která často zaznívá od toho, kdo
dosud nezná.)
LOGICO nebo
… že práci s LOGICEM děti v MŠ nezvládnou,
jsem si myslela také, když jsem tyto učební systémy viděla poprvé. Říkala jsem si, že když bych
do MŠ něco pořizovala, tak jedině ty modré
jednodušší rámečky (LOGICO PRIMO), že ty ze, kde jsou na kachličkách číslice,
lené a
školní děti. Zkušenost mě
pro
až
spíš
se hodí
ale přesvědčila, že si děti i se zelenými rámečky
em hravě poradí.
(LOGICO PICCOLO) a
K zeleným rámečkům máme ve školce i soubory
na počítání do deseti a dvaceti. Děti s matematicko-logickou inteligencí v nich mají úkoly, které
zcela odpovídají jejich schopnostem...
… děti jsou z LOGICA nadšené. Většinou si
poradí úplně samy. Až někdy žasnu, jak přijdou
na řešení karty, nad kterou sama laboruji a snažím se zjistit, jak na to. Já myslím, že my dospělí
v tom hledáme zbytečné složitosti, že máme ty
mozky zanesené vším možným...

...s LOGICEM pracujeme u nás ve školce už
několik let. Patří k osvědčeným pomůckám.
Průběžně dokupujeme další a další soubory.
Když ukážeme LOGICO rodičům dětí, hned
se zajímají, kde se to dá koupit a chtějí od nás
doporučení, které soubory by pro jejich děti byly
nejvhodnější...
mají
Je jednoznačné, že LOGICO a
míssvé
h
školác
v mateřských a základních
to. A nejen tam. Jako matka dvou dětí se
těším z toho, jak pětiletá dcera s LOGICEM
em ráda pracuje. LOGICO si bere
a
auta. Má své oblíbené soubory
do
cestu
i na
i jednotlivé karty. Velkým hitem je pro ni v těchto
dnech LOGICO PICCOLO soubor Prvouka –
Exotická zvířata. Karty č. 1, 3, 5 a 8 řeší stále
dokola a má radost, že jí to tak jde. Dvouletý
syn s oblibou vysype na koberec kachličky
u a skládá je do cvičné desky. Rád
taky pohybuje barevnými knoﬂíky v rámečku
LOGICA. Hraje si s pomůckami zatím po svém.
Čas, kdy objeví princip těchto učebních systémů
v duchu, v jakém byly navrženy,
teprve přijde. Mne jako rodiče
a pedagoga v jedné osobě těší, že
děti ve školách i moje vlastní děti
mají příležitost „RŮST“ s podporou
takových chytrých materiálů.
Mgr. Věra Krejčová, Ph.D.
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Je mnoho rodičů, pro které je logopedie noční
S mnoha poruchami řeči se pojí i nedostatečná
můrou. „Co mám dělat s dítětem, když nechce
vizuomotorika, prostorová orientace, pravolecvičit?“ Často slýchávám nářek rodičů a v mnová orientace, zraková percepce, koncentrace
ha případech s nimi upřímně soucítím. Zvláště
pozornosti atd.
s těmi, kteří mají doma malé neposedy. NapříJednotlivé soubory nám pomáhají procvičovat
klad děti se syndromem ADHD zabavit delší
tyto oblasti.
dobu nad knihou nebo obrázky je náročný úkol. Z jazykového hledisk
a dále díky LOGICU procviManipulace s LOGICEM děti zaujme a udrží ječujeme
jich pozornost mnohem déle. Pro rozvoj slovní
Ɣ jména hromadná;
zásoby, jazykového citu je důležitá společná
Ɣ protiklady;
práce s rodičem.
Ɣ vyprávění příběhu či popis činnosti;
Například při práci se souborem 1401 – Základ- Ɣ pádové otázky, skloňo
vání, časování.
ní cvičení 1 – Rozšíření slovní zásoby
Ɣ si dítě při manipulaci s knoflíky fixuje „špetku“, Děkuji nakladatelstv
í Mutabene nejen za logokterou potřebuje pro psaní;
pedy a učitele, ale i za nás rodiče. LOGICO prolaƔ rozšiřuje si slovní zásobu (příbor, sporák apod.); muje ledy s úzkost
nými dětmi
Ɣ učí se tvořit rozvité věty a používat předv ambulanci a i naše vlastní děti
ložkové vazby (Hřeben používáme k česání
se s námi a s LOGICEM chtějí učit.
vlasů. Šicí stroj používáme k šití oděvů.);
Ɣ zlepšuje se všeobecná informovanost dítěte;
Na další soubory se těší
Ɣ korekcí výslovnosti se fixuje správná artikulaPaedDr. Iva Pelclová
ce hlásek.
klinická logopedka, Praha 10

Učební systémy LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO a
využíváme při práci s dětmi
v naší organizaci každodenně. Prostřednictvím těchto „chytrých“ pomůcek je možné rozvíjet jednotlivé oblasti (řeč, zrakové a sluchové rozlišování, sociální dovednosti, orientace v prostoru), které
hrají důležitou roli v předškolní přípravě, i procvičovat látku probíranou ve škole (vyjmenovaná
slova, matematiku, techniku čtení, čtení s porozuměním, prvouku). Pomůcky LOGICO PICCOLO,
LOGICO PRIMO a
jsou vhodné pro děti navštěvující mateřské školy i pro žáky základních škol, velmi přínosné jsou pro děti se specifickými poruchami učení.
Vzhledem k tomu, že všechny úkoly jsou zpracovány formou hry, je pro děti jejich plnění velmi
zábavné a často se stává, že si jako odměnu za dobrou práci vybírají právě LOGICO PICCOLO,
LOGICO PRIMO nebo
.
LOGICO PICCOLO, LOGICO PRIMO a
také často kupují rodiče dětí se specifickými
poruchami učení, kteří s nimi pracují v rámci domácí přípravy.
DYS-centrum Praha o.s.
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LOGICO PRIMO

URENO DTEM OD 3 LET
LOGICO PRIMO je určeno dětem od tří let a je vhodné pro individuální a skupinovou práci v mateřské škole, v prvních třídách speciálních škol a pro zajímavou a zábavnou domácí samouku.

URČENO
DĚTEM
OD TŘÍ LE
T

VHODNÉ PRO
INDIVIDUÁLNÍ
A SKUPINOVOU
PRÁCI

2000

Á SE
SKLÁD KU
EČ
Z RÁM CH
Ý
A RŮZN ARET
RŮ K
SOUBO

PROCVIČUJE
JEMNOU MOTO
RIKU,
ZRAKOVÉ A PR
OSTOROVÉ VNÍMÁNÍ

EVOKACE
ŘEČOVÉH
O
PROJEVU

LOGICO PRIMO RÁMEČEK

O Odolný materiál

O Rozměr 23,2 x 28,4

cm

O Šest barevných, pohyblivých knoﬂíků

O Bez volných dílů

O Univerzální pro všechny soubo

ry LOGICO PRIMO

í

O Snadné čištěn

O Cena: 239 Kč

Děti si mohou hrát samy, s partnerem nebo ve skupině. Mohou si samy vybrat kartu, s kterou
chtějí pracovat, samy si určí tempo a dobu pracovní činnosti a samy kontrolují správnost řešení
úkolů otáčením karty a porovnáváním barev knoﬂíků. Touto samostatností ve všech směrech
odpadají veškeré obavy týkající se přetíženosti, strachu z chyb, demotivace apod. Děti mají celý
průběh učení ve vlastních rukách, a proto ho ani jako učení nevnímají. Dokonce jsou úkoly zvoleny tak, aby děti rozuměly, co mají dělat, i bez toho, že jim někdo přečte zadání.
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LOGICO PRIMO

URENO DTEM OD 3 LET

2010

Den s Luckou a s Vojtou

O Lucka a Vojta vstávají – přiřazování dvou obrázků
O Oba se umí ustrojit sami – nalezení stejného obrázku O Smůla u snídaně, hrneček se rozbil – spojování
dvou dílů v celek O Ve školce. Poznáš, jakou hračku
si děti přinesly? – nalezení stejného předmětu O Lucka s Vojtou staví věže z koleček – porovnávání pořadí
barev O Umíš také házet míčem? – nalezení stejného
obrázku O Každý má svou oblíbenou knížku – přiřazování dvou obrázků O To byla dobrá svačina – přiřazování dvou obrázků O Děti sklízí ze stolu – počítání do
tří O Vojta utírá nádobí. Lucka uklízí – přiřazování dvou
obrázků O Lucka a Vojta si hrají – přiřazování obrázků podle nadřazených pojmů O To bude velký obrázek – nalezení stejných barev O Na shledanou. Děti
jdou domů – přiřazování pohledů zepředu a zezadu O
Lucka s Vojtou se dívají na televizi – přiřazování dvou
obrázků O Děti jdou spát – nalezení stejného obrázku
O Dobrou noc a sladké sny – nalezení stejných tvarů
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-25-1
O Cena: 223 Kč

od
3 let

2011

Barvy a tvary

O To je klaun Pimpo – nalezení stejných tvarů O Pimpo má rád barevné oblečení – nalezení stejných tvarů
O Pimpo si hraje rád s míčem – sledování obloukovité
stopy O Pimpo si libuje v novém oblečení – porovnávání barevných a černobílých částí oděvů O Pimpo cvičí
– přiřazování stylizovaných tvarů k obrázkům O Pimpo
pere prádlo – určování stejných vzorů O Pimpo se raduje – určování stejných tvarů O Pimpo šestkrát jinak
– nalezení stejného obrázku O To jsou ale záplatované
kalhoty! – přiřazování barevných a černobílých vzorů a
tvarů O Hodina výtvarky – nalezení kombinace dvou barev O Pimpo provazolezcem – nalezení výřezů z obrázku O Pimpo si hraje s bublifukem – seřazení kruhů podle
velikosti O Jen aby to nespadlo! – přiřazování barevných
kostek k obrysům O Pimpo spí – přiřazování stínových
obrázků k barevným O Pimpo umí také žonglovat – rozeznávání kombinace čtyř různých barev O Pimpo uklidil věci do regálu – určování polohy předmětu
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-26-8
O Cena: 223 Kč

od
3 let
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URENO DTEM OD 3 LET

LOGICO PRIMO

2013

Malujeme, kutíme a stavíme

O Městečko – nalezení stejného obrázku O Veselí maňásci – přiřazování čelního a zadního pohledu
maňásků O Stavebnice – porovnávání tvarů O Věže
ještě nejsou hotové – objevování pravidelnosti a doplňování chybějících částí OOmalovánky – nalezení
stejných barev O Vystřihujeme z papíru – nalezení
stejných tvarů OObrázky z kousků papíru – doplňování chybějících částí podle vzoru O Papíroví draci
– nalezení stejných barevných vzorů OOzdobné lampiony – nalezení stejných tvarů OVyrábíme panenky
z vařeček – přiřazování jednotlivých částí k celku O
Barevné domečky – rozložení celku na jednotlivé části podle barev a tvarů ODomečky a auta – porovnávání velikostí OLoďka, vozík ... – rozložení celku na
jednotlivé části podle barev a tvarů OLepidlo, papír,
plastelína ... – přiřazování výrobních materiálů k hotovému výrobku ORobot z krabic, drátků… – rozložení
celku na jednotlivé části podle tvarů a velikostí
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-30-5
O Cena: 223 Kč

od
3 let

2015

Ve školce

OPexeso – nalezení stejných předmětů ONákladní
auta – nalezení stejného obrázku podle barev OMíša
a ptáček – nalezení stejného obrázku podle polohy
dvou postav OVoskovky – rozpoznávání barev OKorálky – porovnávání pořadí barev OPozor, věž padá
– rozpoznávání tvarů OPuzzle – spojování dvou dílů
v celek OZvířata – doplňování chybějící části obrázku O Maminka a mládě – logické přiřazování dvou
obrázků ONarozeninová výzdoba – nalezení rozdílů
mezi obrázky O Hezky zabalené dárky – přiřazování obrysů ke konkrétním předmětům O Bábovičky
z písku – přiřazování tvarů OŠestkrát jinak ustrojená
panenka – logické přiřazování dvou obrázků OKaždé
auto má svoji garáž – sledování stopy OJedna, dva,
tři – přiřazování podle množství, počítání do tří OPtáček uklízí míče – počítání do šesti
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-32-9
O Cena: 223 Kč

od
3 let
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LOGICO PRIMO

URENO DTEM OD 3 LET

2016

Na statku

OZvířata na statku – přiřazování částí k celku OAby
zvířata neutekla – nalezení stejného vzoru OMláďata
se spletla – logické přiřazování obrázků OŠest oveček na louce – nalezení stejného obrázku ONa louce
se pasou krávy – nalezení stejného obrázku OVětší
a menší – porovnávání velikostí O U rybníka – nalezení stejného obrázku podle barev O Kde je jich
méně? – porovnávání množství OKolik vajíček, tolik
kuřátek – počítání do šesti OKuřátka na prvním výletě – složení dvou částí v celek podle tvarů OSelka
při práci na zahradě – logické přiřazování obrázků
OKvětiny potřebují vodu – sledování cest OBohatá
úroda – přiřazování obrázků podle kombinací příznaků OOvoce, nářadí, potraviny, ... – vyřazování předmětů ze skupin dle nadřazeného pojmu O Rostliny
a zvířata jsou užitečné – logické přiřazování obrázků
OSpokojený život – doplňování výřezů do obrázku
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-41-1
O Cena: 223 Kč

od
3 let

2018

V nemocnici

OUž to bolí méně – nalezení stejného obrázku podle
barvy a vzoru OV nemocnici pro panenky – nalezení
stejného obrázku (pravolevá orientace) OSdílený žal
– poloviční žal – nalezení stejného obrázku OV dětském oddělení / Veselá pyžama – nalezení stejného
vzoru OKaždé dítě má svoji žínku – doplňování chybějících předmětů O Jsou téměř stejné – určování
chybějící části obrázku OAby čas rychleji uběhl – doplňování obrázků podle geometrických tvarů ONejlepším dárkem je ale návštěva – přiřazování obrysů
k předmětům O U očního lékaře – přiřazování stínů
k obrázkům OZkouška zraku – umístění obrázků podle vzoru (prostorová orientace) OJmenovky u lůžek
– nalezení stejné kombinace barev OV nemocničním
pokoji – logické přiřazování dvou obrázků O Lékař,
sestřička, pacient, ... – doplňování skládaček OKolik kelímků, tolik zubních kartáčků – počítání do tří
OZlomená ruka – určování posloupnosti děje
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-43-5
O Cena: 223 Kč

od
3 let
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URENO DTEM OD 3 A 4 LET

LOGICO PRIMO

2021

V dětském pokoji

2012

Na hřišti a u vody

O Kamarádi přišli na návštěvu – porovnávání tvarů
a vzorů oblečení O Spousty hraček – logické přiřazování hraček O Hezky uklizená skříň – porovnávání tvarů a vzorů hraček O Děti loví ryby – nalezení stejného
vzoru a tvaru OZabalené dárky – přiřazování obrysů
k předmětům O Kartičky z pexesa – nalezení stejného
obrázku O Děti vyzkoušely různé výtvarné techniky –
logické přiřazování obrázků O Barevné věže – nalezení stejného tvaru O Vesnice z kostek – porovnávání
podle tvarů a barev O Děti navlékají korálky – doplňování řady podle vzoru O Anička prostírá stůl – přiřazování podle vzoru a množství O Šest balonků – počítání
do šesti O Větší a menší – přiřazování částí k celku
podle velikosti O Soňa nechce uklízet – logické přiřazování předmětů O „Polštářová válka“ – nalezení
stejného černobílého vzoru O Noc v dětském pokoji
– přiřazování stínových obrazů k hračkám

O Den na hřišti – nalezení stejných postav O Děti se
rozhodně nenudí – přiřazování výřezů do obrázku
O Hřiště bez dětí – logické přiřazování obrázků O Kačka skáče panáka – porovnávání obrázků O Závod zvířátek – nalezení stejných vzorů O Raz, dva, tři – přiřazování stejného počtu O Dětem něco chybí – logické
přiřazování předmětů O Odpoledne na plovárně – doplňování výřezu do obrázku O Postavíme hrad z písku
– rozpoznávání stejných vzorů a barev O Nad vodou
– pod vodou – přiřazování stejného počtu O Závod
plachetnic – nalezení stejných barev a tvarů O Pouštíme draka – sledování stop O Raz, dva, tři – kde
jste? – Přiřazování stejného počtu O Malujeme v písku – porovnávání geometrických tvarů s konkrétními
předměty O Pantomima – určování velikostí O Všechno jednou končí – logické přiřazování obrázků

O 16 různých karet
O ISBN ISBN 978-80-86745-72-5
O Cena: 223 Kč

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-27-5
O Cena: 223 Kč

od
3 let

od
4 let
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2014

Oslava a zábava

O Krásné kostýmy – logické přiřazování částí k celku O Veselý tanec – logické přiřazování částí k celku
O Karneval zvířat – přiřazování zvířecích masek ke
zvířatům O Indiánská vesnice – porovnávání množství
a barev O Narozeniny – přiřazování obrysů k předmětům O Narozeninové dorty – počítání do šesti O Loutkové divadlo – přiřazování částí loutek O Karneval na
půdě – logické přiřazování částí k celku O V lunaparku – počítání do šesti O Další atrakce – „elektrická
autíčka“ – nalezení stejného obrázku O Cesta domů
– porovnávání pořadí barev O Veselé balonky – nalezení stejného obrázku ve stejné poloze O Slavnostní
výzdoba – doplňování řady podle vzoru O Vystřižené stínové obrázky – poznávání postav podle obrysu
hlavy O Kolik zážitků, tolik pocitů – přiřazování výrazu
tváře k různým situacím O A nakonec si dáme zmrzlinu ... – doplňování výřezů do obrázku
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-31-2
O Cena: 223 Kč

od
4 let

2017

Vnímej a povídej!

O Velký úklid v dětském pokoji / Hra s kartičkami –
přiřazování předmětů dle nadřazených pojmů O Kéž
bych tak... / Něco tu schází – přiřazování obrázků dle
situačních souvislostí O Jedna hračka zmizela / Krok
za krokem vzniká hezký obrázek – porovnávání obrázků O Děti nutně něco potřebují – přiřazování předmětů k obrázkům O Pít, malovat, cvičit, ... – určování
stejného děje O Protiklady. Těžké a lehké, sladké a...
– nalezení protikladů O Děti třídí hračky – třídění předmětů podle velikosti a tvarů O Někdy jsme veselí, jindy zas smutní – přiřazování stejného výrazu obličeje
O Vše má svůj čas, vše svoje místo – nalezení souvislostí: děj – kdy, děj – kde O V, nad, vedle, ... – určení
stejného umístění: prostor – poloha O Káťa stojí za
židlí, leží pod židlí, sedí před... – určování stejného
umístění: prostor – poloha O Krok za krokem – doplňování logických řad O Z Marušky a Honzíka se stává
čarodějka a loupežník – určování posloupnosti děje

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-42-8
O Cena: 223 Kč

od
4 let
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2019

Oblékáme se

O Děti se oblékají – porovnávání obrázků O To přece
takhle nejde – přiřazování chybějících bot a částí oblečení O Co si má Týna dnes obléct? – přiřazování bot
a částí oblečení k částem těla O Pestřeji už to nejde
– doplňování vzorů do obrázku O Karneval na půdě
– přiřazování chybějících pokrývek hlavy ke kostýmům O Kominík, lékařka, kuchař... – doplňování chybějících částí pracovních oděvů O Správné oblečení
a předměty pro každou příležitost / Boty, botky, botičky – logické přiřazování obrázků O Nepořádek v botníku – spojení bot do párů O Vzorně uspořádaná skříň
– přiřazování podle nadřazených pojmů O Páry rukavic a bot – doplňování do páru podle tvaru a barev
O Šest knoflíkových dírek – šest knoflíků – počítání
a nalezení stejného množství O Všechno připraveno
– porovnávání množství do šesti kusů O Velké prádlo
– porovnávání a doplňování řad O Než Míša dorazí
do školky... – chronologické řazení obrázků
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-56-5
O Cena: 223 Kč

od
4 let

2020

Počítání a porovnávání

O Počítat do šesti není těžké – hledání obrázků se
stejným počtem předmětů O Každý zajíc si přeje jednu kuličku – přiřazování odpovídajícího počtu předmětů O Puntíky na křídlech motýlů – vyjadřování
počtu pomocí teček na hrací kostce O Pestrý svět
v akváriu – nalezení stejného množství O Krásné vzory – rozlišování vzorů podle barvy, tvaru a počtu dílků
O Kytice ve váze – doplňování chybějících obrázků
do vzestupných řad podle počtu květin O Nákladní
vozíčky – určování většího počtu ze dvou možností
O Pastelky – určování největšího počtu ze tří možností O Mravenčí týmy – určování menšího počtu ze
dvou možností O Co jezdí a co létá – určování většího
předmětu ze dvou možností O Dům a domácnost –
určování nejmenšího předmětu ze tří možností O Želvy na houpačce / Nové ryby do akvária – určování celkového množství součtem dvou skupin O Za okamžik
začíná závod – řazení obrázků vzestupně za sebou
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-55-8
O Cena: 223 Kč

od
4 let
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2022

Zbystři zrak a soustřeď se!

O Na věšáku ve školce visí šest batohů – zjištění rozdílů mezi obrázky O Ptáci a motýli – nalezení stejného
obrázku O Dům plný medvídků – prostorová orientace OZajíčci dostali hlad OPočítače a myši – sledování stop OTolik věcí do bazénu – nalezení chybějícího
předmětu O Zvířecí skládačky – doplnění chybějící
části skládačky OV zrcadle je vidět vše stranově obrácené – nalezení zrcadlového obrazu OPavlík se učí
psát – pokračování grafomotorických cvičení O Barevné tvary na zelených podložkách – nalezení stejné
skupiny čtyř barevných tvarů ONa věžích vlají vlajky
– nalezení stejného vzoru v černobílém provedení O
Do každého kelímku patří osm různých pastelek – určování chybějících předmětů v obrázku OUmíš hrát
domino? – doplnění logických řad OJedna, dva, tři,
čtyři, pět, šest OJeden tvar v různých barvách – počítaní do šesti OKaždé z dětí má jinou cestu – nalezení stejného pořadí tří předmětů
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-73-2
O Cena: 223 Kč

od
4 let

2023

Na nákupu

O Brzy ráno připravují obchodníci své stánky – doplňování výřezů O Prodavači vystavují svůj sortiment –
logické přiřazování O Vše je připraveno – přiřazování
podle barev a detailů O Pomíchané zboží – vyřazení
nehodícího se předmětu O Váha je velmi důležitá –
porovnávání: lehčí – těžší O Ananas, citron, jablko,
pomeranč, banán, hrozen vína – počítání do šesti
O Katka s Martinem se vrátili z trhu – přiřazení dvou
polovin plodu k jeho celku O Děti připravují salát –
chronologické řazení obrázků O Eliška nakupuje
a Martin prodává – doplňování chybějících předmětů do obrázku O Martin nakupuje v supermarketu
O Veselé nákupní lístky – porovnávání obrázků O Jak
se plní nákupní košík – chronologické řazení obrázků O Lízátko a zmrzlina – přiřazování peněžní částky
k nákupu O Hranolky, sýr, popcorn, rybí prsty, džem
a kečup O Lákavé výlohy O Každé dítě si splnilo přání
– logické přiřazování dvou obrázků
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-83-1
O Cena: 223 Kč

od
4 let
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2030

V cirkuse

2031

V zoologické zahradě

O Diváci přicházejí – nalezení stejných postav v různých situacích O Rekvizity jsou nachystané – logické
přiřazování obrázků O Klaun se líčí – chronologické
řazení obrázků O Šelmy – sledování stop O Drezúra
šelem – porovnávání velikostí O Krotitel a lev – chronologické řazení obrázků O Artisté – logické přiřazování
obrázků O Cirkusový orchestr – logické přiřazování
obrázků O Žongléři – porovnávání podle množství,
barev a tvarů O I tuleni umí žonglovat – porovnávání
velikostí O Slavnostní pochod slonů – přiřazování podle tvaru a vzoru O Klauni se perou – sestavení párů
O Kouzelník – logické přiřazování obrázků O Šest akrobatů na koni – počítání a doplňování do šesti O Velký potlesk po představení – doplňování výřezů do obrázku O Cirkus odjíždí – logické přiřazování obrázků

O Výlet do zoo – doplnění výřezů do obrázku OKaždé
zvíře má svůj výběh – logické přiřazování obrázků O
Každé dítě má svoje oblíbené zvíře – sledování stop O
Medvědí rodiny – počítání do šesti OOpice na stromě
– nalezení postavy ve stejné poloze O Mladé opičky dovádějí na skále – logické přiřazování obrázků
OZvířata se schovala – logické přiřazování obrázků
OŽirafa – složení obrázku z částí OKrmení zvířat –
logické přiřazování obrázků OČas na svačinu – porovnávání množství O Koupací den – chronologické
řazení obrázků ODvě zvířata v jednom – poznávání
zvířat podle částí těla OOkřídlená zvířata – přiřazování obrázků podle podobnosti vzhledu OMořský život
– nalezení stejného obrázku OZ vejce se vylíhne plameňáček – chronologické řazení obrázků O Zvířata
v šeru – přiřazování obrázků

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-43-5
O Cena: 223 Kč

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-74-9
O Cena: 223 Kč

od
5 let

od
5 let
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Je třeba ale zdůraznit, že práce s těmito soubory představuje určitý posun ve vývoji dítěte, respektive v jeho
dovednostech. Pracuje v nich totiž s abstraktními obrázky či se symboly (neboli písmeny). Nedoplňuje chybějící
svíčky na narozeninový dort nebo jablka na jabloň, ale
chybějící písmena do slov. Přitom však zůstává myšlenková operace stejná: dítě sleduje barevnost a pozadí
slova, ve kterém jedno písmeno chybí, a vyhledá v nabídce odpovědí písmeno, které má požadovanou barevnou kombinaci, tedy písmeno, které se podle určitých
příznaků „hodí“do daného slova.
V tom spočívá explicitní náplň těchto souborů.

NOVÉ

2040

Abeceda bez čtení • Část 1 • A–M

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-92-3
O Cena: 223 Kč

od
4 let

Vážení pedagogové, milí rodiče,
předkládáme vám dva díly nové řady souborů v rámci
učebního systému Logico Primo Abeceda bez čtení.
Pro práci s těmito tituly není předpokladem, aby děti
uměly číst.
Cílem těchto souborů není, aby děti výslovně získaly
čtenářské dovednosti.
Tituly nevybočují z osvědčeného zaměření dosud vydaných a vámi i dětmi osvědčených souborů Logico Primo,
zůstává u práce s obrázky a zdůrazňuje hravou formu
cvičení.
Děti řeší úkoly tak, jak jsou zvyklé z práce s ostatními tituly Logico Primo: na základě přesného dívání se a porovnávání obrázků. Podle různých vlastností (barva,
tvar, pozadí, okolí) doplňují chybějící součásti (výřezy)
do obrázků.

Stupňování náročnosti
Náročnost se zvyšuje vzestupně, ovšem velmi mírně
a nepatrně. Například na kartě 1 stačí zjistit jednu vlastnost (slovo se skládá z modrých písmen nebo slovo má
červené pozadí) k tomu, aby dítě dokázalo správně vybrat chybějící písmeno z nabídky. Na kartě 7, kde mají
všechna slova stejné pozadí, nemá na vybranou a vyhledává správnou odpověď jen na základě barevnosti
písmene; i na této kartě stačí zjistit jednu vlastnost (jedno kritérium) k nalezení správného řešení. Na kartě 12 je
třeba zjistit kombinaci dvou vlastností (například černé
písmeno na oranžovém pozadí), na kartě 16 vzor dvojbarevného pozadí.
Z předchozích poznámek vyplývá, že by v podstatě postačilo, aby se na kartách vyskytovala jen slova s chybějícími písmeny a k nim jednotlivá písmena, která se
podle jednoho či dvou vlastností doplňují do slov. Proč
tam tedy jsou také obrázky? Z jedné strany to má samozřejmě motivační důvody: soubory jsou věnovány dětem
ve věku od 4 let a vzhled karet sestavených jen ze slov
a písmen by děti spíš od práce odradil, než aby je k ní
přitáhnul.
Ze strany druhé ale právě kombinace slova s obrázkem
otevírá možnosti pro další využití těchto souborů a přidává k nim kromě uvedené explicitní náplně i náplň implicitní, a tou je skutečně práce s jazykem.
Je třeba si uvědomit, že svět písmen (kombinace černých čárek a obloučků) a slov je pro čtyřleté dítě ještě
celkem záhadný. Přestože dítě v tomto věku neumí číst,
tak v momentě, kdy vidí nápis „Pekárna“, ví, že se v tomto obchodě dají koupit rohlíky. Má povědomí, že slovo
(nápis) má stejný obsah jako obrázek (v tomto případě
obchod), slovo a obrázek se vzájemně mohou zastupovat. To, co vidí – ať ve skutečnosti nebo na obrázku –, lze
pojmenovat (vyslovit) a vyjádřit pomocí znaků/symbolů
(tedy napsat).
Spojení obrázků se slovem prohlubuje a utvrzuje proces
uvědomění si, že tomuto předmětu ( ) odpovídá určitý
sled písmen (dům) a určitá zvuková podoba [du:m].
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Soubory Abeceda v obrázcích podporují tento proces
uvědomování si v mnoha ohledech:
• Rozšiřují slovní zásobu. Většinu zobrazených předmětů či postav děti poznají, u ostatních se jednoduše
zeptají, co to je, k čemu to slouží apod. (Pro řešení
úkolů ovšem není předpokladem, aby dítě poznalo
a správně pojmenovalo zobrazené předměty a postavy; samostatnost dětí při práci zůstává zachována.)
• Procvičují výslovnost – možnost využití v logopedii.
Děti budou při řešení úkolů přirozeným způsobem vyslovovat to, co vidí na obrázcích. Většina karet obsahuje na předních stranách slova, která daným písmenem
začínají. Na zadních stranách se nacházejí slova, kde je
dané písmeno uprostřed nebo na konci slova.
• Spojují zvuk s podobou písmene. V úkolech chybí
na každé kartě šestkrát stejné písmeno (v různých barevných podobách). Spojí-li si dítě doplnění písmen
do slov se zvukovou podobou tím, že vysloví to, co
vidí na obrázku, tak si uvědomí, že stejnému zvuku
odpovídá stejný znak/stejné písmeno.
• Procvičují vizuální vnímání. Na předních stranách
karet poznává dítě tvar určitého písmene. Na zadních
stranách najde totéž písmeno v různých podobách
(fontech). Dítě se může pokusit identiﬁkovat či nalézt
toto písmeno ve slovech.

NOVÉ

Poznámky k práci s těmito soubory.
Tentokrát na předních stranách karet nenaleznete zadání. Zadání je na všech kartách stejné: Podle barvy
písmena a pozadí doplň chybějící písmeno do slova.
Skladba předních stran karet:
Hledané písmeno je zvýrazněno barevně. Upozorňuje tím
děti, ve které pozici se ve slovech nachází. Snažili jsme se,
aby se jednalo vždy o počáteční písmeno, u písmene Ď,
Ň, Ť, X, Y jsme ale museli připustit výjimku.

2041

Abeceda bez čtení • Část 2 • N–Ž

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-93-0
O Cena: 223 Kč

od
4 let

Celostránkové obrázky (karty 2, 5, 10, 13, 14, 15, 17–21,
23–25, 28, 31) obsahují více slov (předmětů) začínajících
daným písmenem, než je jen těch šest v rámci úkolů.
Hrajte si s dětmi hru, kdo jich odhalí nejvíce.

Malé obrázky v horní části přední strany karet mají děti
naladit na zvuk daného písmene. Vybrali jsme sem nejjednodušší obrázky, abychom dětem umožnili co největší samostatnost. Český jazyk je ale bohatý na synonyma. Aby byla zajištěna jednoznačnost, jsou odpovídající
slova uvedena v záhlaví.
Na zadních stranách karet je v záhlaví zobrazeno písmeno v celkem deseti podobách. Zadání zní: Najdi tato
písmena ve slovech na této straně.

Dobrá rada na konec:
Nechte rozhodnutí, jak postupovat, na dětech. Třeba si
na začátku budou chtít jen obrázky prohlédnout a povídat si o nich. I to může být dobrá příprava pro následující
samostatnou práci.
Určitě není vhodné, abyste se pokusili „vydolovat“ všechny možnosti, které tyto soubory nabízejí, najednou. Doporučujeme soustředit se v jednom okamžiku jen na jeden-dva aspekty. Právě k těmto souborům se může dítě
vracet několikrát a objevovat v nich další a další vrstvy (informace) a přitom si opakovat a upevňovat už probrané.
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LOGICO PICCOLO

URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ AŽ PÁTÝ RONÍK ZŠ
správně

LOGICO PICCOLO je učební systém pro
předškolní stupeň MŠ a pro 1. stupeň
základních a speciálních škol.

Řešení a vlastní
kontrola na zadní
straně karty

Skládá se z rámečku a různých souborů,
v každém souboru je 16 karet.

e
uňt
zas rtu
ka ěte
čn
a za

Jednotlivé karty jsou ze silného kartonu,
lakované, každá karta obsahuje deset úkolů
označených barevnými puntíky.
Kombinuje koncentraci, pozornost
a trpělivost s jednoduchou manipulací,
kognitivní procesy s manuálními, učení
s hrou.

dní

Pře

as
tran

ly

úko

s

Vlastní tempo výuky je v souladu
s individuálními schopnostmi a zájmy dítěte
a s různými úrovněmi talentu a nadání.
Mimořádně vhodné pro děti se speciﬁckými
poruchami učení, zejména pro dyslektiky,
dyskalkuliky, při reedukaci a při ztišení
hyperaktivních dětí.
Různé stupně obtížnosti v rámci každého souboru.
Vlastní odpovědnost díky vlastní kontrole (omyl – oprava – správné řešení), motivující
forma práce bez strachu z neúspěchu.
Ideální pro skupinové vyučování a podporu spolupráce dětí; osvědčené v malotřídních
školách.
Rozvoj a reedukace zrakového vnímání, procvičení zrakové percepce a prostorové
orientace, logického myšlení, vědomostí, schopností a představivosti.

1000 LOGICO PICCOLO RÁMEČEK
O Odolný materiál

O Rozměr 22,5 x 27,8

cm

O Deset barevných, pohyblivých knoﬂíků

O Bez volných dílů

O Univerzální pro všechny soubo

ry LOGICO PICCOLO

í

O Snadné čistěn

O Cena: 239 Kč

18
Katalog logico 13.indd 18

07.01.13 13:47

Katalog logico 13.indd 19

07.01.13 13:47

LOGICO PICCOLO

URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

LOGICKÉ MYŠLENÍ

1101

Připraven ke startu
Tvary – Vzory – Množství

1102

Připraven ke startu
Dívej se a přemýšlej!

O Rozeznávání barev v kombinaci O Hledání vystřiženého vzoru O Hledání stejných tvarů a vzorů
– barevné / černobílé O Sestavování celku z částí –
barvy, tvary, počet OHledání chybějící části – barvy,
tvary O Určování počtu použitých základních tvarů
v obrázku: tvary, barvy, počet (počítání do 10, nutná znalost číslic) O Přiřazování obrysu O Přiřazování siluety – pozitivní / negativní zobrazení OHledání
stejného počtu (počítání do 12) OVyjadřování počtu
číslem (počítání do 12) O Dva jsou pár: přiřazování
párů a dětí ODoplňování do 12, s názornou pomocí
OPorovnávání zvířat podle skutečné velikosti, použití
pojmové dvojice menší / větší O Porovnávání, vyjadřování počtu číslem, použití pojmové dvojice více /
méně OPorovnání ovoce a zeleniny podle skutečné
hmotnosti, použití pojmové dvojice těžší / lehčí

ORozlišování tvarů a barev OOrientace v prostoru:
vpravo, vlevo ONalezení stejného obrázku, geometrické vzory O Prostorová představivost O Orientace
v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo) O Nalezení obrázku, který se liší od ostatních O Doplňování
logických řad O Pokračování v logických řadách
O Doplňování logických řad: orientace v prostoru
(dopředu, dozadu, vpravo, vlevo) OOrientace v prostoru, pohled zepředu a zezadu ODoplňování skupin:
nadřazené a podřazené pojmy O Vytváření skupin:
nadřazené a podřazené pojmy O Přiřazování obrázků, hledání souvislosti OHledání souvislosti: příčina
a následek O Řazení obrázků do chronologického
pořadí: Výlet O Řazení obrázků do chronologického
pořadí: Den s Luckou

O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-3-8

O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-7-0

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

LOGICO PICCOLO

1103

Připraven ke startu • Pozorování
– Odhalování – Vyprávění

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-06-6

O Cena: 223 Kč

LOGICKÉ MYŠLENÍ

O Hledání souvislostí mezi obrázky: Co nám dávají
rostliny a zvířata? Z čeho se vyrábějí tyto výrobky?
Ve kterém obchodě se to dá koupit? Které postavy
patří do stejné pohádky? Co se kdy dělá? Co je kde
potřeba? Kdo to používá? Kam jede vozidlo? OHledání souřadných pojmů (obrázků): Přiřazení dvou obrázků jednomu nadřazenému pojmu. O Vyjadřování
polohy pomocí předložek: Hledání stejného umístění
v různých situacích. OProtiklady: Hledání opačných
vlastností nebo stavů. OVyjadřování pocitů a nálad:
Přiřazení výrazu obličeje různým situacím. OSmyslové orgány: Které orgány potřebujeme v různých situacích? OPojmenování činností: Hledání stejných činností. OPředměty a jejich obrysy: Hledání předmětu
podle obrysu. O Hledání souvislostí mezi obrázky:
Co po dané situaci logicky následuje? S čím a kam
o prázdninách?

Připraven ke startu – program na podporu
snazšího začátku ve škole
Program „Připraven ke startu“ je určen dětem
v předškolním věku, v nejnižších ročnících základních i zvláštních škol a středního stupně pomocných škol.
Tři soubory slouží k vyrovnání nedostatků v oblastech vnímání, schopnosti koncentrace a jazykového vývoje. Každý soubor se soustředí především
na jednu oblast. Skupiny cvičení rozvíjejí schopnost logického uvažování a pomáhají rozšiřovat
slovní zásobu. Tyto schopnosti jsou pro úspěšný
začátek výuky na ZŠ velmi důležité.
Obrázkové úkoly motivují a ilustrace dávají dětem
vhodné podněty k jazykovému projevu, a to i nad
rámec požadovaných úkolů.
Při práci se soubory není dodržování pořadí
jednotlivých listů podmínkou. Jejich používání lze
dobře přizpůsobit individuálním potřebám.
Všechny tři soubory se hodí jako doplněk pro ty
žáky, kteří vedle vlastní výuky ve škole ještě potřebují pomoc při rozvoji základních schopností.
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URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

POHÁDKY

1801

Pohádky • Sněhurka a sedm
trpaslíků – Popelka

OText pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků ODoplňování barev do obrázku podle vzoru OPřiřazování:
obličej a jeho obraz v zrcadle OSchematický popis
cesty OPorovnávání obrázků OPřiřazování obrázků
na základě stejných detailů OPohyb ve čtvercové síti
OChronologické řazení obrázků
OText pohádky Popelka ODoplňování obrázků – přiřazování činností ODoplňování obrázků – přiřazování
předmětů OHledání stejného počtu OSledování protínajících se čar OPřiřazení schematu k odpovídajícímu obrázku OPřiřazování směru pohybu k tanečním
krokům OChronologické řazení obrázků

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-35-0

O Cena: 223 Kč

Komu z nás babička nevyprávěla pohádky? A kdo
z nás neposlouchal s otevřenými ústy příběhy
o statečných princích, krásných princeznách
a zlých macechách?
Právě ústní vyprávění je s historií pohádky neoddělitelně spojeno už několik století. Stopy
některých pohádek lze zpětně sledovat až do
Číny 9. století, odkud si přes arabský svět našly
cestu do Evropy. Na této cestě a dále při rozšíření
v Evropě prošla ústní podání nesčetnými změnami pod vlivem času a regionálních zvláštností.
S trochou nadsázky by se dalo říci: co babička, to
verze.
Vzhledem ke své historii mohou právě pohádky být
příspěvkem v oblasti multikulturního porozumění.
Přes všechny odlišné detaily a jazykové i kulturní
bariéry v nich lze najít styčné body a vzájemné
(všeobecně lidské) zkušenosti. Když připustíme
rovnocennost různých variant jedné pohádky
a vnímáme seznámení se s dalšími nám doposud
neznámými variantami jako obohacení a ne jako
něco, „co sem nepatří“, tak zároveň vytváříme
prostor k tomu, aby se děti pocházející z různých
kulturních prostředí cítily akceptované a rovnocenné.
Soubor je zaměřen na vzdělávací oblasti Jazyk
a řeč a Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace (RVP
PV 5.2.1. a 5.2.2.), respektive Jazyk a jazyková
kompetence (RVP ZV 5.1.). Prostřednictvím průřezového tématu Multikulturní výchova, ke kterému
pohádky vzhledem ke své historii mají přirozeně blízko, se soubor týká i vzdělávacích oblastí
Dítě a ten druhý, Dítě a společnost (RVP PV 5.3.
a 5.4.), respektive Člověk a jeho svět a Člověk
a společnost (RVP ZV 5.4. a 5.5.).
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URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

Pohádky 2 • Červená karkulka
– Vlk a sedm kůzlátek

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-52-7

O Cena: 223 Kč

POHÁDKY

Text pohádky OKarkulka se strojí – přiřazování kusů
oděvů a šperků k obrázku OKarkulka připravuje košík pro babičku – spojování děje s výsledkem OKoš
plný dárků – porovnávání obrázků OCesta k babičce
– doplňování obrázku podle detailů a barev ONa cestě číhá vlk – sledování protínajících se čar OKarkulka
trhá květiny – porovnávání obrázků podle barev, tvarů a počtů OVšechno dobře skončí – chronologické
řazení obrázků OText pohádky ODoma u kůzlátek –
horizontální a vertikální orientace v rovině OMaminka
píše nákupní lístek – porovnávání počtů OKratochvíle – logické přiřazování předmětů k obrázkům OKlid
před bouřkou – porovnávání obrázků OKůzlátka, otevřete! – doplňování skládačky OVlk vtrhl do domečku
– sledování stopy OVšechno dobře skončí – chronologické řazení obrázků

LOGICO PICCOLO

1802

Karkulka a nejmenší kůzlátko – to nejsou princové
či princezny z dalekých krajů, obklopeni trpaslíky,
vílami nebo jinými pohádkovými bytostmi. Jsou
dětem blíž, buď jako postava (hodné, odvážné
dítě), nebo jejich postavením coby nejmenšího
člena rodiny (což také platí pro většinu dětí). Děti
se s nimi snadněji identiﬁkují. A taktéž mravní
výpověď těchto pohádek je jednoduchá: raději poslouchej maminku (u pohádky Vlk a sedm
kůzlátek by se dalo doplnit, že i ten nejmenší může
být tím nejdůležitějším). Prostřednictvím těchto
pohádek je možné v různých obměnách aktivně
pracovat: převyprávět je ústně, písemně či formou
obrázků, zahrát si je jako scénku (není třeba hodně
rekvizit) apod., tedy aktivity především spojené se
vzdělávací oblastí Český jazyk (dle RVP PV 5.2.1
a RVP ZV 5.1), které samozřejmě i tento soubor
podporuje a podněcuje (rozšíření slovní zásoby,
evokace řečového projevu, kultivace vyjadřovacích
schopností atd.).
Hlavní záměr tohoto souboru je ale jiný: přiblížit
se pohádkám z nečekaného směru, konkrétně
prostřednictvím úloh z logického myšlení, prostorového a vizuálního vnímání, z prvouky a matematiky. Soubor navádí děti znovu probírat známý
a oblíbený text, a to z netradiční strany: pozorováním, porovnáváním obrázků, logickým uvažováním
a hledáním souvislostí. Kombinace známého materiálu s překvapivým pohledem na něj je účinným
nástrojem jak k upevnění a prověření dosavadních znalostí, tak k povzbuzení vlastní kreativity
a fantazie dětí. Tímto jsou děti vedeny k tomu,
aby opustily „vyšlapané cesty“ tradiční (většinou
pasivní) práce s pohádkou, překročily (v tomto
věku samozřejmě nevědomě) meze určitého oboru
a propojily ho s oborem jiným. Nový pohled vyzývá k aktivní práci, kladení vlastních otázek, transformaci, abstrakci, vlastnímu zkoumání, inovaci
a originalitě, směřuje tedy k vlastnostem žádaným
ve všech vzdělávacích oblastech.
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URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

Tituly této řady
procvičují zrakové
vnímání a souhru oka
s rukou. Připravují děti
na nástup do školy
a běžné činnosti v různých školních předmětech spojené s těmito
dovednostmi.

VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ

1701

Oko a ruka
Stopy a obrysy

1702

Oko a ruka
Skládej a porovnávej!

OVizuální sledování stop ve směru čtení
Obloukovité stopy O2 nebo 3 křížící se stopy O5
křížících se stop O10 křížících se stop (po 5 v jedné
barvě) O10 křížících se stop
Rovné stopy O2 křížící se stopy (s označenými křižovatkami) O2 křížící se stopy (s označenými křižovatkami) O5 křížících se stop O10 křížících se stop
Vizuální oddělování obrysů O2 překrývající se obrysy O3 až 4 překrývající se obrysy (některé jsou zrcadlově obrácené) O5 překrývajících se obrysů (některé
jsou zrcadlově obrácené) O10 překrývajících se obrysů (některé jsou zrcadlově obrácené)
Obtížnost úkolů v tomto souboru se stupňuje.

Hledání stejného vzoru O Vzory ze dvou tvarů ležících na sobě ve dvou vrstvách OVzory ze tří tvarů
ležících na sobě ve třech vrstvách O Vzory ze čtyř
tvarů ležících na sobě ve čtyřech vrstvách OVzory ze
čtyř tvarů ležících na sobě ve třech vrstvách
Vytváření vzorů OSkládání vzoru ze tří tvarů OSkládání vzorů krok za krokem
Přiřazování a doplňování částí vzorů OPřiřazování
poloviny vzoru ODoplňování chybějící poloviny vzoru
OHledání správného výřezu vzoru ODoplňování chybějící čtvrtiny vzoru ODoplňování chybějící poloviny
vzoru v úhlopříčném řezu

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-12-0

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-14-7

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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LOGICO PICCOLO

Vyvinuli jsme k této
tematice testovací
soubor Předčtenářské
dovednosti 1 – Vizuální
vnímání, který prověřuje
připravenost dítěte nastupujícího do základní školy,
a to zejména na proces
učení se číst.
Více na straně 42.

1703

Oko a ruka
Kombinuj a doplň!

1704

Oko a ruka
Skrývačky

OSoubor Skrývačky nabízí cvičení se zaměřením na
oblast ‚hledání-nalezení‘, zejména tedy na dovednosti: O přesné pozorování O porovnávání obrázků O
zjištění shod a rozdílů mezi obrázky nebo symboly O
získání slovního či obrazového popisu hledaného objektu O krátkodobé zapamatování si O koncentrace
O trpělivost O Celkově procvičuje účelný postup při
hledání, který se podstatně liší od postupu při jiných
činnostech.
Hledané objekty se skrývají ve množství podobných
jednotlivých objektů nebo splývají se svým okolím či
pozadím.
Dítě porovnává: O jednotlivé barevné geometrické
tvary O kombinace geometrických tvarů O jednotlivé symboly O kombinace symbolů O tvary písmen O
kombinace písmen O barevné či šrafované piktogramy (smajlíky) a tvary.

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-40-4

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-80-0

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ

ODoplňování chybějících částí skládačky (puzzle)
ORozlišování barvy a tvaru ORozlišování dvou barev a tvaru ORozlišování pootočených tvarů a dvou
barev (linie) ORozlišování pootočených tvarů a dvou
barev (oblé linie) O Rozlišování pootočených tvarů a dvou barev (linie a plocha) O Rozlišování tvarů
a dvou barev (linie a plocha, inverze)
ODoplňování výřezů ODotyk dvou barevných kruhů
O Protínání dvou barevných kružnic (některé výřezy
jsou pootočené) ODotyk tří barevných kruhů OProtínání tří barevných kružnic O Dotyk čtyř barevných
kruhů (některé výřezy jsou pootočené) O Protínání
čtyř barevných kružnic O Tvary složené z pěti barevných kruhů (výřezy jsou pootočené) O Ornament
z barevných kružnic
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NOVÉ

1711

Prostorové vnímání
Pravolevá orientace

O Motýli, čtyřlístky, jabloně, znaky a vlajky, jablka
a ptáci – nalezení stejného obrázku nebo zobrazení
O Písmena – určení zrcadlově obráceného symbolu
O Pestrobarevné květiny – určení polohy barevného detailu O Slunečnice – určení polohy písmene
ONa parkovišti a v parku – určení sousedícího předmětu OSlova – určení sousedícího slova OFotbalový tým – určení sousedící postavy (vpravo/vlevo od,
mezi) OČeská republika – určení sousedícího písmene (vpravo/vlevo od, mezi) OPtačí budky – přiřazení
obrázku k schématu (v, na, mezi, před, vedle) OVitaminová hostina – nalezení stejné polohy (10 předložek)
OPyramida zvířat – určení polohy zvířat OOznámení
krále – určení polohy slov ONoemova archa – přenášení polohy zvířat do tabulky ORozřezaná pohlednice
– složení deseti částí do celku podle předlohy
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-87-9

O Cena: 223 Kč

Proč si oblast prostorového vnímání zaslouží obzvlášť
velkou pozornost?
Orientace v prostoru není jen nezbytná pro bezpečné chování
v silničním provozu (rozhlédnutí se před přecházením ulice,
„čtení“ směrových šipek či ukazatelů apod.), ale i užitečná při
pohybových aktivitách (sport, tanec, turistika apod.). Zároveň
je jedním ze základních pilířů předčtenářských dovedností (dovedností, které usnadňují dětem proces učení se číst
a psát) a nepostradatelným předpokladem pro dorozumívání
se s okolím, tedy pro plnohodnotný společenský život.
Do oblasti prostorového vnímání spadají s ohledem na získávání předčtenářských dovedností následující témata: pravolevá orientace, zrcadlení a otáčení, perspektiva, orientace
na stránce knih a sešitů a v tabulkách (tedy v dvojdimenzionálním prostoru), orientace a pohyb v trojdimenzionálním
prostoru (představa). V rámci nové řady „Prostorové vnímání“
budou těmto tématům postupně věnovány zvláštní soubory.
Jaký význam má správně vyvinutá pravolevá orientace
v rámci přípravy na proces učení se číst a psát?
Je nezbytnou dovedností při:
– vyprávění zážitku, popisu obrázků apod. (ve spojitosti
s předložkami);
– sledování písmen a řádků (zleva doprava);
– rozlišování podobných abstraktních symbolů, tedy při identiﬁkaci písmen, které se od sebe liší podle vzájemné pozice
čárek a obloučků (např. b-d-p-q).
Předpokladem prostorového vnímání je bezpochyby vnímání
jako takové, tedy vizuální vnímání (pozorování, přesné dívání se). Této oblastí je věnována již ucelená řada Oko a ruka
– Vizuální vnímání (nácvikové tituly 1701, 1702, 1703, 1704)
a testovací titul 1440 – Předčtenářské dovednosti 1 – Vizuální
vnímání k prověřování připravenosti dítěte na proces učení se
číst a psát.
Úzce spojené s vizuálním a prostorovým vnímáním je také obsahové vnímání obrázků, tedy porozumění informaci, kterou
obrázek (a následně slovo, věta, text) sděluje. Této oblasti je
věnována další nová řada v rámci učebního systému Logico.
Souvislost mezi uvedenými oblastmi a vývojem dovedností
lze vysvětlit na příkladu „šipky“:
zatímco si děti v oblasti vizuálního vnímání procvičují sledování obrysu šipky, identiﬁkování jejího tvaru, odlišení tohoto
tvaru od jiných tvarů apod., tak se v oblasti prostorového
vnímání učí určovat a sledovat směr, kterým šipka ukazuje,
a v oblasti obsahového vnímání se učí propojit šipku s okolím,
ve kterém se nachází. Například se učí „číst“ různé dopravní
značky (výstraha, příkaz, zákaz vztahující se na směr). Nahradí-li se v tomto příkladu „šipka“ písmenem, tak se vztah
uvedených oblastí (vizuální, prostorové, obsahové vnímání)
k procesu učení se číst jednoznačně projeví jako
a) identiﬁkace písmen,
b) spojení písmen ve slova a slov ve větu (v předem daném
směru) a
c) porozumění (čtení s porozuměním) slovům, větám a textům.
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1722

LOGICO PICCOLO

NOVÉ

NOVÉ

Obsahové vnímaní
Piktogramy a symboly

1723

Obsahové vnímaní
Příběhy v obrázcích

O Předtím – potom – určování předchozího či následujícího obrázku OProměna, děj, vývoj – nalezení chybějícího obrázku O Přibývá, ubývá – zařazení
chybějícího obrázku do děje OČím, proč, jak – určování obrázku spojujícího začátek a konec O Všední
děje OPříběhy – chronologické seřazení tří obrázků
OPříčiny – určování správné příčiny či proměny děje
OJak se co dělá – určování výsledku děje OVetřelec – nalezení obrázku nehodícího se do postupu či
příběhu ONejdříve, potom, nakonec OO veliké řepě
– doplňování obrázků podle děje známé pohádky
O Dva příběhy – chronologické seřazení pěti obrázků O Skládání ubrousku a čepičky – výrobní postupy OSeřazení čtyř a šesti obrázků OO medvídkovi
a koláčcích OPři prohlížení knížky – seřazení deseti
obrázků znázorňujících prohlížení knížky OJirkův den
– zařazení obrázků do celodenního příběhu

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-94-7

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-95-4

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

OBSAHOVÉ VNÍMÁNÍ

OZjednodušený obrázek – piktogram – přiřazení piktogramů k obrázkům, objevení „principu“ piktogramů
O Jeden piktogram pro vícero věcí O 12 znamení
zvěrokruhu OTuristická mapa – přiřazování obrázků
k piktogramům pomocí legendy OJeskynní malby –
přiřazování piktogramů k obrázkům – pravěké versus
současné lidské činnosti OHotelové služby OJeden
tvar – různé významy – hledání kulatého tvaru a určení
jeho významu v detailu piktogramu OSporty a sportoviště OChráněná krajinná oblast – přiřazování zákazových značek k situacím, v nichž lidé tyto značky
nerespektovali OZákaz, příkaz, povolení OVýstražné
značky OVe městě – doplňování dopravních značek
do obrázku ONouzový východ ONení hvězda jako
hvězda – doplňování symbolu hvězdy do obrázků
OVe výtahu obchodního domu OZnačení s nápisy
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Přední strana

Přední strana

Zpětná vazba

Zpětná vazba

Vnitřní dvoustrana

Vnitřní dvoustrana

1901

Paměť a logika – Část 1
• Geometrické tvary a panáčci

PAM A LOGIKA

O 16 různých dvojitých karet
O ISBN 978-80-86745-63-3

O Cena: 359 Kč

1902

Paměť a logika – Část 2
• Zvláštní zvířata

O 16 různých dvojitých karet
O ISBN 978-80-86745-64-0

O Cena: 359 Kč

Jak na to

Zapamatuj si, co vidíš na vnitřní straně karty OKartu slož a zasuň do rámečku OPřisuň barevný
knoflík ke správné odpovědi OOtoč kartu a porovnej barvy
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stupové heslo k počítačové aplikaci, nezvolíte takové
heslo nebo číselný kód, který je už v jiné souvislosti
ve vaší paměti ukotvený?
Ve všech příkladech se využívají mnemotechnické pomůcky, které zjednodušují, zkomprimují, zredukují hromadu informací na uchopitelný rozměr, převádějí něco
nelogického nebo abstraktního v konkrétní či logickou
souvislost, spojují novou látku s něčím známým, co už
je v naši paměti uložené. Fungují jako referenční body
v paměti. Pomáhají nám vzpomenout si.
Soubory řady Paměť a logika vedou děti k tomu, aby
pátraly po pomocnících při zapamatovávání, samy
je vymyslely a využily je jak ve škole, tak i v mimoškolním životě.
Soubory jsou určeny dětem od pěti let. Úroveň obtížnosti je jednak této cílové skupině přizpůsobená, jednak
ji můžete dle vašeho uvážení ještě snížit tím, že necháte děti pracovat ve dvojicích. Soubory jsou mimořádně
vhodné pro skupinovou práci, při které si děti procvičují
i komunikaci a spolupráci v rámci klíčových kompetencí
vyjmenovaných v rámcovém vzdělávacím programu.

Souástí soubor Pam a logika jsou barevné tvary (titul 1901) a pexeso (titul 1902) k vystíhání.
Pomocí tchto hracích karet a rozsáhlého seznamu námt ke he uvedeného v metodicko-didaktických poznámkách k souborm lze podporovat, doprovodit a prohloubit práci se soubory.
Soubory nabízíme v praktických krabikách, do nichž se vystíhané hrací kartiky snadno uloží.

LOGICO PICCOLO

Nová řada „Paměť a logika“ je zaměřená na procvičování paměti a na způsoby, jakými si děti mohou ulehčit zapamatování – odbornými slovy na memorování
a mnemotechnické pomůcky. I přes největší úsilí současných vyučovacích metod založených na pochopení
a propojení látky místo dřívějšího učení se nazpaměť
a odříkávání, stále existuje spousta učiva, které vyžaduje neoblíbené „biflování“, například slovíčka v cizích
jazycích, malá násobilka, vyjmenovaná slova, data
ve vlastivědě, odborné výrazy v přírodovědných předmětech.
Mnemotechnické pomůcky využíváme denně, třeba
i nevědomě. Příklad z mateřské školy: Děti si mají zapamatovat důležitá telefonní čísla 150, 155, 158. Aby si
čísla nespletly, propojují je se symbolem: 8 znázorňuje
pouta = policie, 0 připomíná rybník = hasiči, 5 symbolizuje invalidní vozík = záchranná služba.
Příklad ze základní školy: děti se učí správně používat
zájmena mě/mně. Pomáhá se jim vysvětlením, že „mně“
má tří písmena a používá se v pádech dělitelných třemi.
Příklad ze života: když máte možnost sami si zvolit pří-

PAM
P
AM
 A LOGIKA
OGIK A
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PRVOUKA

1501

Prvouka • Rostliny v lese, na poli
a v zahradě

1502

Prvouka
Domácí a lesní zvířata

O Co roste v lese OČásti listnatého stromu ONaše
listnaté stromy – listy a plody O Správné a špatné
chování v lese O Naše jehličnany – jehličí a šišky
OJak se vyrábí židle OCo se vyrábí ze dřeva ONebezpečí pro přírodu OJedlé a jedovaté houby, plody
rostlin OVegetační fáze rostlin ONaše obilniny OJak
se vyrábí chléb ONaše zelenina OKvetoucí rostliny
OČásti tulipánu OPlody
Soubor je určen dětem v předškolním věku a žákům
první až třetí třídy základních a speciálních škol. Poskytuje mnoho možností k rozvíjení a prohlubování
znalostí ze světa rostlin, k rozšiřování slovní zásoby
a kultivaci vyjadřovacích schopností. Jako didaktické
typy jsou zařazeny rostliny, s nimiž se děti/žáci mohou
běžně setkat v naší přírodě. Ilustrace jsou voleny tak,
aby zachycovaly charakteristické nebo typické tvary
a barvy rostlin.

O Zvířecí rodiny O Hledání souvislostí: zvířata jako
zdroj potěšení a užitku OPřiřazování: zvířata a jejich
potrava OPřiřazování: zvíře a detail jeho těla OPřiřazování: zvíře a jeho obydlí OChování zvířat v zimě
OUrčování vhodnějších životních podmínek ORozpoznávání a pojmenování „fantazijních zvířat“ OSledování stop O Detektivka: Přiřazování zanechaných
stop k jejich autorům OUrčování následujícího stadia
životního cyklu OZařazování zvířat do potravního řetězce O Přiřazování ptáků k jejich peří O Nahrazení
zvířat stroji/vynálezy OPřiřazování psích plemen činnostem OPřiřazování koster k živočichům
Soubor obsahuje karty zaměřené na téma: poznávání
zvířat a jejich způsobu života − stavba těla zvířat − stadia životního cyklu zvířat − prvky ekologické a etické
výchovy. Soubor je explicitně zaměřen na vzdělávací
oblasti Člověk a příroda a Člověk a jeho svět.

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-08-2

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-17-1

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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1503

Prvouka
Jak se co dělá

1504

Prvouka • Bezpečnost
a orientace v silničním provozu

OVhodné oblečení a správná výbava kola OSvětelná signalizace OÚčastníci silničního provozu ODopravní značky ODopravní cesty a místa OPravolevá
orientace z pohledu pozorovatele O Pravolevá orientace z pohledu účastníka OPřecházení přes silnici O Správné chování v silničním provozu O Vlastní
bezpečnost O Správné chování na ulici O Správné
chování na ulici a v dopravním prostředku OSlušné
chování v dopravním prostředku OBezpečné chování na ulici OKrátké příběhy
Když chceme, aby se děti chovaly správně a bezpečně, aby akceptovaly, že občas ostatní mají přednost, aby uznávaly pravidla, i když ta po nich požadují
ústupky, tak musí o těchto pravidlech nejen vědět, ale
i chápat, proč taková pravidla vůbec existují, proč jsou
právě taková a proč je dobré je dodržovat.

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-24-4

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-23-7

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

PRVOUKA

OPlyšák OVanilková zmrzlina OHoupací kůň OPastelka O Popcorn O Keramická váza O Včelí med
O Svíčka O Špekáčky O Proutěný koš O Tvrdý sýr
OSklenice OČerný čaj OMléčná čokoláda OHokejový puk OPapír
Soubor má jako celek řadu přímých společných bodů
s různými vzdělávacími oblastmi: český jazyk, člověk
a svět práce, člověk a společnost, člověk a příroda.
Na další vzdělávací oblasti, resp. obory, lze pomocí
karet přirozeně navázat: výrobky, suroviny a činnosti
lze popsat v cizím jazyce; postupy lze předvést formou pantomimy (dramatická výchova); některé věci
lze vyrobit i vlastníma rukama (výtvarná výchova, pracovní činnosti); pomocí internetu, lexikonů a osobních
návštěv v továrnách nebo dílnách lze získané informace doplnit (informační a komunikační technologie,
jazyková komunikace).
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PRVOUKA

1505

Prvouka
Exotická zvířata

1506

Prvouka
Roční období – Počasí – Čas

O Porovnávání zvířat podle velikosti O Třídění zvířat
podle druhu potravy (masožravci, býložravci) OPřiřazování: zvíře a charakteristická část jeho těla O Určování životního prostředí zvířat OPřiřazování stylizovaných obrázků k polohám zvířat OPřiřazování: zvíře
a jeho výběh v zoo OPřiřazování: silueta zvířete a jeho
portrét OPřiřazování: silueta zvířete a detail jeho těla
OHledání souvislostí: zvířata a výrobky z nich OPřiřazování: zvíře a jeho potrava v zoo O Určování příbuzenských vztahů mezi zvířaty O Rčení: porovnávání částí těla člověka a zvířat OPřiřazování: situace
a žádoucí zvířecí schopnost ORozpoznávání bájných
bytostí O Rozpoznávání a pojmenování „fantazijních
zvířat“ OUmísťování orientačních značek do obrázku
Soubor je zaměřen na vzdělávací oblasti Člověk a příroda, Člověk a jeho svět, obor Zeměpis, prvky ekologické a etické výchovy, český jazyk a literaturu.

O Určování odpovídajícího ročního období pomocí symbolů O Počasí a oslavy – určování vhodného
oblečení O Na zahradě, ve volném čase, s rodinou
– přiřazování obrázků k ročním obdobím OV přírodě
– vyloučení neodpovídajícího ročního období pomocí
symbolů O Proměny počasí – přiřazování meteorologických symbolů OTeplota – nalezení chyby v obrázku O Rok v přírodě – určování pořadí dějů v přírodě O Měření času – přiřazování různých způsobů
měření času k obrázkům O Pyramida času – vzestupné uspořádání dějů podle doby trvání OOdhad
času – nalezení přibližně stejně dlouho trvajícího děje
O Schopnosti, vlastnosti, vzhled – určování pořadí
obrázků v čase OJeden den – chronologické řazení
činností v průběhu dne OJeden rok – chronologické
řazení událostí v průběhu roku OLidský život – chronologické řazení událostí v lidském životě

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-36-7

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-51-0

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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1507

Prvouka
Tělo a zdraví

1508

Prvouka
Dříve a dnes

O Ve městě – karty 1 až 4 – porovnávání obrázků;
porozumění obsahu obrázků; nalezení ekvivalentů –
karta 5 – zařazení obrázků do správné doby – karta
6 – doplňování obrázků do tabulky vývoje (Dávná minulost – kolem roku 1900 – dnes) O Bydlení – karty
7 až 10 – porovnávání obrázků; porozumění obsahu
obrázků; nalezení ekvivalentů – karta 11 – doplňování
obrázků do tabulky vývoje (Dávná minulost – kolem
roku 1900 – dnes) OVe škole – karta 12 – porovnávání obrázků; porozumění obsahu obrázků; nalezení
ekvivalentů; karta 13 – zařazení obrázků do správné
doby ONa nákupu – karta 14 – porovnávání obrázků;
porozumění obsahu obrázků; nalezení ekvivalentů –
karta 15 – určení potravin z doby kolem roku 1900
OVývoj – karta 16 – zařazení obrázků do chronologického sledu

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-50-3

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-78-7

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

PRVOUKA

O Oblékáme se – porovnávání a chronologické řazení
obrázků O V lyžařském obleku – přiřazování částí těla
k obrázku O Portrét mladšího bratra – doplňování detailů do obrázku O Pod kůží a pod svaly – přiřazování
kostí k částem těla O Uvnitř těla – vnitřní orgány – doplňování skládačky O Funkce částí těla – přirovnávání
částí těla k předmětům s obdobnou funkcí O Gesta
– přiřazování gesta různým situacím O Mimika – přiřazování výrazů obličeje různým situacím O Samé dobroty – určování zdravějších potravin O Vitaminy – rozpoznávání plodů podle tvaru a barvy O Tuk – třídění
potravin podle obsahu tuků O Cukr – třídění potravin
podle obsahu cukrů O Pohyb, rozum, nálada – určování zdraví prospěšnějšího chování O Čistota – základ zdraví – přiřazování hygienických nebo čisticích
potřeb různým situacím O Péče o zuby – určování
potravin škodících zubům
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URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

GEOMETRIE

1601

Geometrie 1
Prostorové vnímání

Přiřazování geometrických tvarů a jejich polohy k reálným předmětům ORozlišování kruhu, čtverce, trojúhelníku a obdélníku a jejich velikosti O Přiřazování
plochých tvarů OTvary složené ze čtverců a trojúhelníků, určování jejich počtu O Stavebnice – obrázky
složené z plochých tvarů. Rozlišování barev a tvarů
O Čtverce složené z plochých tvarů, určování jejich
počtu OČáry – doplňování vzorů OGeometrické pravidelnosti – doplňování vzorů z geometrických tvarů
O Skládání dvou obrázků do jednoho O Přiřazování
rovinných obrazů prostorovým předmětům OOrientace v rovině – vpravo, vlevo OHorizontální a vertikální
orientace v rovině O Orientace v prostoru – vpravo,
vlevo, vpředu, vzadu OOtáčení obrázků OPopis cesty ve čtvercové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava O
Pohyb ve čtvercové síti
O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-11-2

O Cena: 223 Kč

Cílem počáteční geometrie na prvním stupni základní školy není vytvořit základy pro systematické
vyučování geometrie na druhém stupni. Počáteční
geometrie má svůj speciﬁcký význam. Budování
geometrických představ a geometrického myšlení
je založeno na prostorových zkušenostech s předměty. Procvičování vizuálního prostorového vnímání přesahuje hranice geometrie a přispívá k rozvoji
obecných schopností myšlení a abstrakce.
Programy LOGICO PICCOLO „Geometrie 1“,
„Geometrie 2“ a „Geometrie 3“ nabízejí dětem/
žákům možnost samostatně se zabývat různými
aspekty geometrie. Tyto programy nemají nahradit jiné způsoby rozvíjení vizuálního prostorového
vnímání (zejména geometrické manipulace), ale
cíleně je doplňovat. Obsahují vybrané geometrické úkoly, které jsou řešitelné v představách. Tato
oblast, tzv. geometrie v hlavě, procvičuje a rozvíjí prostorovou představivost tak, jako pamětné
počítání („počítání z hlavy“) rozvíjí matematické
schopnosti.
Zatímco soubory „Geometrie 1“ a „Geometrie 2“
se zabývají především rovinnou geometrií, je soubor „Geometrie 3“ zaměřen na geometrii v prostoru. Tělesa jsou zobrazována převážně ve volném
rovnoběžném promítání. V některých úlohách, kde
je to pro názornost vhodnější, je použit i jiný způsob zobrazení, s nímž se žáci mohou běžně setkat
v počítačových hrách, různých animacích nebo
pláncích stavebnic.
Budování geometrických představ a rozvíjení
vizuálního prostorového vnímání se uskutečňuje prostřednictvím těchto činností: rozlišování
geometrických tvarů; vztahy mezi dvou- a trojrozměrnými objekty; sestavování těles z částí, rozkládání těles na části; pohledy na prostorové objekty
z různých směrů; vyjádření prostorových vztahů
rovinnými obrazci; prostorové vztahy při pohybu
v trojrozměrném prostoru.
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LOGICO PICCOLO

pro 1. a

1602

2. ročník

ZŠ

čníku ZŠ

Geometrie 2 • Představivost
– Orientace – Pohyb

od 3. ro

1603

Geometrie 3
Plochy – Tělesa – Perspektiva

O Určování řezů těles O Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných obrazců (svislá osa otáčení)
O Určování těles, která vzniknou otáčením rovinných
obrazců (vodorovná osa otáčení) O Přiřazování jednodušších a složitějších pozitivních a negativních
proﬁlů stavebnicových dílů O Určování těles složených ze dvou/tří stavebnicových dílů O Určování základních stavebnicových dílů složených těles O Pohled shora na tělesa složená ze stavebnicových dílů
O Pohled zboku na tělesa složená ze stavebnicových
dílů O Vyhledávání krychlí v mřížové síti O Určování
jehlanů a hranolů odebraných z různých stran krychle nebo kvádru O Určování směru převržení kvádru
O Určování neviditelných stěn krychle pomocí její sítě
O Přiřazování pohledů na krychli po jejím převržení
O Pohledy z různých směrů na skleněné těleso s kvádry a krychlemi uvnitř

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-20-6

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-49-7

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

GEOMETRIE

Orientace v kruhu – nalevo od, napravo od, mezi
OOrientace v prostoru v závislosti na pozici pozorovatele OUrčování polohy na mapě se čtvercovou sítí
OOrientace v plánu OOrientace v tabulce – nahoru,
dolů, doleva, doprava O Skládání čtverců ze dvou
částí O Skládání obdélníků ze dvou částí O Skládání obrazců z obdélníků, čtverců a trojúhelníků
OSkládání obrazců ze čtverců a trojúhelníků ODoplňování vzorů, pojmenování geometrických tvarů
O Mnohoúhelníky určené pomocí vrcholů O Orientace v bodové síti – nahoru, dolů, doleva, doprava.
Kreslení mnohoúhelníků O Orientace v bodové síti
– pohyb vodorovně, svisle a po úhlopříčce. Kreslení mnohoúhelníků O Orientace v bodové síti pomocí souřadnic. Kreslení obdélníků OOsově souměrné
obrázky vystřižené z přeloženého papíru O Osově
souměrné obrázky
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URENO PRO TETÍ AŽ PÁTÝ RONÍK ZŠ

NOVÉ

VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ

1780

Oko a ruka
Najít cesty – sledovat cesty

Protínání čar:Určování lomených čar, které se protínají v daném bodě OUrčování oblých čar, které se
protínají v daném bodě OPřiřazování výřezů s křížením lomených čar (obdélníkové výřezy, šestiúhelníkové výřezy – bez otáčení, osmiúhelníkové výřezy – bez
otáčení) OUrčování protínajících se čar
Body čar: Určování čáry, která prochází dvěma, třemi
danými body OUrčování tří, čtyř bodů, kterými prochází oblá čára
Orientace v rovině: Určování správné cesty podle
pokynů – orientace doleva, doprava, rovně v různých
pozicích O Přiřazování správného vzoru – orientace
doleva, doprava, nahoru, dolů O Přiřazování správné lomené čáry – orientace doleva, doprava, nahoru,
dolů
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-81-7

O Cena: 223 Kč

SOUBOR JE ZAJÍMAVÝ I PRO
NADANÉ DTI MLADŠÍHO VKU

Námětem úloh v souboru Najít cesty – sledovat cesty
je pohyb – cesty, jejich tvar, křížení a popis s využitím
směrových pojmů. V souboru se děti setkají s třemi typy
úloh:
1. Protínání čar (karty 1 až 6)
Podstatou úloh je určit, které čáry se protínají v daném
bodě. Při řešení úloh žáci prokazují schopnost analytických činností, schopnost rozčlenit zrakový vjem na prvky a schopnost zaměřit se pouze na některé z nich. Podstatnou úlohu při řešení sehrává schopnost přenášet
pozornost na různé prvky zrakového vjemu a krátkodobá paměť.
2. Body čar (karty 7 až 10)
Cílem úloh je určit, na které čáře leží daná množina bodů.
Při řešení úloh je možné použít několik strategií, které
v různé míře využívají různé myšlenkové pochody. Způsob řešení bývá zpravidla individuální, závislý na stupni
rozvoje konkrétních schopností. Obtížnost úloh graduje
spolu s počtem bodů, které na čáře leží (dva až čtyři).
3. Orientace v rovině (karty 11 až 16)
Práce s pojmy doleva, doprava, rovně, nahoru nebo
dolů. V úlohách s pohybovou tematikou (karty 11 až 14)
žáci v soustavě oblých, navzájem se protínajících čar
konstruují cesty podle směrových pokynů nebo cesty směrově popisují s využitím pojmů doleva, doprava
nebo rovně. V tomto případě je význam pojmů doleva,
doprava a rovně relativní – směr závisí na pozici mluvčího. Naproti tomu v úlohách s výtvarnou tematikou (karty
15 a 16), v nichž žáci konstruují lomené čáry s využitím
pokynů nahoru, dolů, doleva nebo doprava, je význam
těchto pojmů vzhledem k neměnné pozici mluvčího absolutní. Při řešení úloh musí žáci prokázat znalost těchto
směrových pojmů a schopnost aplikovat je v různých
situacích.
Úlohy obsažené v souboru lze využít i k evokaci a rozvoji
řečového projevu. Tím se žáci učí transformovat zrakové
vjemy do řeči a tříbí své vyjadřovací schopnosti. Lze využít i mezipředmětové přesahy námětů úloh (např. prvky
geometrie, dopravní nebo výtvarné výchovy, prvouky).
Zadání úloh lze využít i k vytváření dalších otázek a řešení dalších problémů. Např., které cesty se kříží na dalších
křižovatkách (karty 1 a 2); které stanice spojuje červená, modrá, … kosmická loď, která loď spojuje nejvíce
(nejméně) stanic (karty 7 a 8); může žlutý kamion dojet
do stejného cíle i jinou cestou?, popiš ji (karta 11) apod.
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URENO PRO TETÍ AŽ PÁTÝ RONÍK ZŠ

LOGICO PICCOLO

NOVÉ

1781

Oko a ruka
Dojdi, doleť, doskoč

O Přiřazování správného spojení dvou objektů ve
čtyř-, v šesti- a osmiúheníkové síti O Přiřazování
správného spojení dvou objektů v troj- a čtyřúhelníkové čtvercové síti O Posouvání objektů v síti
podle pokynů: Posouvání objektu v trojúhelníkové
a v šestiúhelníkové síti (3 postupné kroky) O Posouvání dvou nebo tří objektů ve čtvercové síti (různé
jednoduché pokyny) O Posouvání dvou objektů
ve čtvercové a v trojúhelníkové síti (2 různé složitější
pokyny) O Vyhledávání správných pokynů pro posouvání objektů: Přiřazování pokynů pro posouvání
dvou objektů ve čtvercové síti O Rozpoznávání stejného posouvání z jiné výchozí pozice O Přiřazování
pokynů pro posouvání tří objektů ve čtvercové síti
O Přiřazování sledu čtyř jednoduchých pokynů pro
posouvání O Přiřazování sledu tří složitějších pokynů
pro posouvání
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-82-4

O Cena: 223 Kč

VIZUÁLNÍ VNÍMÁNÍ

Námětem úloh v souboru Dojdi, doleť, doskoč je pohyb (posouvání) objektů v síti. Tuto činnost děti většinou
znají z různých deskových her založených na posouvání
kamenů (např. dáma). V souboru se děti setkají se třemi
typy úloh:
1. Přiřazování cesty, která spojuje dané dva body sítě
(karty 1 až 4) Cestou v síti se rozumí stopa, kterou za sebou zanechá objekt při posouvání mezi sousedními políčky sítě z výchozího do cílového bodu. Podstatou úloh
je přiřadit výchozímu bodu takovou cestu, která vede
do cílového bodu. Při řešení úloh musí žáci prokázat
schopnost postihnout prostorové vztahy mezi jednotlivými kroky cesty (např. analyzovat jejich směr – nahoru,
dolů, doleva, doprava, vpravo nahoru, vlevo dolů atd.)
a cestu podle schématu z výchozího bodu sítě myšlenkově provést. Efektivnějším způsobem řešení úloh než
zkoušet, zda určitá cesta vede z výchozího bodu do cíle
či nikoliv, je obrácený postup, tj. „zpáteční cesta“, která
z cílového bodu dovede k některému z bodů výchozích.
Políčka sítí, v nichž se posouvání objektů odehrává, mají
různý tvar a barvu a lze se v nich pohybovat různými
směry. To žáky nutí ke koncentraci pozornosti jen na určité prvky vizuálního vjemu a k abstrahování od ostatních a stupňuje náročnost řešených úloh.
2. Posouvání objektů v síti podle pokynů (karty 5
až 11) Cílem úloh je představit si posun objektu podle
symbolicky zadaných pokynů a najít jeho novou polohu.
Při řešení úloh musí žáci prokázat schopnost pochopit
symbolický zápis a v představách provést posunutí objektu v síti správným směrem. Zpočátku pracují pouze
s jedním objektem, který v síti postupně posouvají o jedno políčko. V obtížnějších úlohách počet posouvaných
objektů roste až na tři – každý z nich se posouvá podle
jiného pokynu, pokyny jsou složitější.
3. Vyhledávání správných pokynů pro posouvání
objektů v síti (karty 12 až 16) Cílem úloh je vyhledat
a přiřadit (vybrat z nabídky) pokyn, který posune objekt
z výchozí polohy do cílové polohy. Při řešení úkolu musí
žáci prokázat schopnost postřehnout změnu polohy objektu v síti (rozdíly mezi dvěma obrázky) a změnu vyjádřit příslušným symbolickým pokynem. Obtížnost úloh
se odvíjí od počtu objektů umístěných v síti, které mění
polohu, a od složitosti pohybu, který objekt vykonal.
Zvláštní postavení v této skupině úloh má úloha na kartě
12: žáci mají identiﬁkovat dvojice obrázků, na které byly
aplikovány stejné pokyny pro posouvání, ale v jiné výchozí poloze objektů.
Zadání úloh lze využít i k vytváření dalších úloh a otázek,
např. najít nejkratší cestu mezi dvěma body sítě (pozor,
nemusí být jediná), najít a symbolicky znázornit jinou
cestu mezi dvěma body sítě apod.
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LOGICO PICCOLO

URENO PRO PEDŠKOLNÍ STUPE MŠ A PRVNÍ RONÍK ZŠ

MATEMATIKA

1205

Začínáme počítat – Čísla do 10
• Zacházení s čísly, část 1

1206

Začínáme počítat – Čísla do 10
• Zacházení s čísly, část 2

O Rozpoznávání čísel O Model číselné řady O Vyjadřování počtu číslem, zápis a znázorňování čísel
O Pohyb v bludišti – délka cesty O Doplňování neúplné číselné řady O Rozlišování tvarů a barev, počítání
O Rozlišování tvarů a barev, počítání O Číselné diagramy – velikost čísla O Porovnávání počtu různých
předmětů – více, méně O Porovnávání počtu kostek
v různých seskupeních, doplňování na stejný počet
přidáváním O Vyjadřování počtu číslem, propedeutika
sčítání O Matematický popis situace sčítáním, propedeutika sčítání O Vytváření číselné řady přičítáním
větších čísel, propedeutika sčítání O Porovnávání
počtu předmětů v různých seskupeních, doplňování
na stejný počet ubíráním O Vytváření číselné řady odčítáním, propedeutika odčítání O Znázorňování čísel
na číselné ose

O Rozlišování tvarů a barev, počítání O Porovnávání
počtu různých předmětů – více, méně O Porovnávání
čísel pomocí znaků <, >, = O Určování nejmenšího
a největšího čísla ve skupině O Matematický popis
situace sčítáním, propedeutika sčítání O Hledání stejného počtu, sčítání O Sčítání v oboru do 10 O Rozklad čísla na součet dvou sčítanců O Vlastnosti
sčítání – záměna pořadí sčítanců O Dočítání do 10,
propedeutika odčítání O Matematický popis situace
odčítáním, propedeutika odčítání O Odčítání v oboru
do 10 O Vlastnosti odčítání – záměna menšitele a rozdílu O Vztah mezi sčítáním a odčítáním O Nakupování – sčítání v oboru do 10 O Nakupování – odčítání
v oboru do 10

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-07-4

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-13-9

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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1201

Začínáme počítat – Čísla do 20
• Zacházení s čísly, část 1

1203

Začínáme počítat – Čísla do 20
• Zacházení s čísly, část 2

O Pohyb ve čtvercové síti O Tabulky s různým řazením čísel O Doplňování počtu O Rozklad čísel O Rozklad čísel na dva sčítance O Dvojnásobek O Dělení na
polovinu O Dvojnásobek a dělení na polovinu O Dvojnásobek jako součet O Sudá a lichá čísla O Určení
celku z jeho poloviny O Určení celku z jeho dvojnásobku O Číselné osy se stupnicí po jedné O Číselné
hádanky

O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-2-X

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-00-7

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

MATEMATIKA

O Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné řady
do 9) O Rozlišování a počítání (nutná znalost číselné
řady do 12) O Počítání krychlí v různých seskupeních
(nutná znalost číselné řady do 16) O Desítková soustava (nutná znalost číselné řady od 11 do 20) O Čísla kolem nás O Čárky, číslovka, číslo (nutná znalost
slovního zápisu čísla) O Rozeznávání číslic O Neúplná číselná řada (nutná znalost číselné řady do 20)
O Předcházející/následující číslo (nutná znalost číselné řady do 20) O Úseky číselné řady (nutná znalost
číselné řady do 20) O Úseky číselné řady O Porovnávání čísel O Číselné diagramy O Doplňování číselných
řad O Počítání plechovek v různých uspořádáních
(určování počtu do 12) O Peněžní částky (určování
počtu do 20)
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LOGICO PICCOLO
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1202

Začínáme počítat – Čísla do 100
• Zacházení s čísly, část 1

O Znázorňování čísel O Počítání po pěti O Peněžní
částky O Desítky a jednotky O Čísla ve stovkové tabulce O Výřezy ze stovkové tabulky O Pohyb ve stovkové tabulce O Sčítání desítek a jednotek O Číselné
osy a jejich části s různými stupnicemi O Desítky sousedící s číslem
O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-8-9

O Cena: 223 Kč

MATEMATIKA

1207

1204

Začínáme počítat – Čísla do 100
• Zacházení s čísly, část 2

O Neúplná číselná řada 1–100 O Číselné pravidelnosti O Uspořádání čísel ve stovkové tabulce O Číslo
o jednotku nebo desítku menší/větší O Rozklad čísla na desítky a jednotky O Peněžní částky O Číselné
modely a znázorňování čísel O Znázorňování a zápis
čísel O Porovnávání čísel pomocí znaků <, >, = O Porovnávání čísel O Číselné hádanky
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-19-0

O Cena: 223 Kč

Začínáme počítat – Čísla do 100
• Násobení a dělení

Násobení O Zápis sčítání stejných sčítanců pomocí
násobení O Užití násobení při řešení reálných situací
O Užití násobení při řešení reálných situací – finanční
částky O Znázorňování násobení pomocí bodového
schématu O Znázorňování násobení pomocí bodového schématu, souvislost se sčítáním O Záměna pořadí
činitelů (komutativnost násobení) O Znázorňování násobení pomocí čtvercového schématu (obsah pravoúhelníku) O Znázorňování násobení pomocí krychlového schématu (objem kvádru) O Znázorňování násobení
na číselné ose O Řady násobků čísel, které začínají nulou O Řady násobků čísel, které nezačínají nulou
Dělení O Užití dělení při řešení reálných situací
O Znázorňování dělení pomocí bodového schématu
O Souvislost mezi násobením a dělením
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-21-3

O Cena: 223 Kč
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1208

Matematika – Zlomky 1
• Dělení celku na části

1209

Matematika – Zlomky 2
• Zlomky a smíšená čísla

O Znázorňujeme zlomky – přiřazování rovinných modelů zlomku O Barevné vyšívání – vyjádření části vzoru
pomocí zlomku O Přiřazování slovních výrazů k obrázkům, souvislost se zlomky O Smajlíci – slovní popis
pravidelnosti v řadě O Krájíme koláče/Pekáč buchet –
vyjádření části celku pomocí zlomků a slovně O Krájíme
dorty – porovnávání zlomků typu 1/n O Více než, méně
než, stejně jako polovina O Porovnávání zlomků menších a větších než 1/2 O Vybarvujeme obrazce – vyjádření množství pomocí smíšených čísel O Skládáme
obrazce z částí – vyjádření nepravých zlomků pomocí
smíšených čísel O Číselná osa – znázorňování zlomků
a smíšených čísel O Odhadujeme délku a výšku s využitím jejich porovnání pomocí zlomků O Nakupujeme
u farmáře – výpočet ceny s využitím zlomků O Měříme
délku – vyjádření části metru v centimetrech O Jedeme
na kole – vyjádření části kilometru v metrech

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-62-6

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-75-6

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

MATEMATIKA

O Dělení rohlíčků a koláče na stejné části O Dělení
čtverce na stejné (shodné) části O Jak velká část je
barevná? – vyjádření části obrazce nebo tělesa pomocí zlomku O Jak velká část už je spotřebovaná? – vyjádření chybějící části pomocí zlomku O Zlomek jako
část obrazce O Dělíme úsečky – vyjádření části úsečky
pomocí zlomku O Rovnost zlomků O Jeden obrázek
– dva zlomky – vyjádření části obrazce pomocí dvou
zlomků O Dělíme čokoládu – vyjádření části čokolády
počtem kostiček O Měříme čas – vyjádření části hodiny v minutách O Na táboře / Cestujeme – výpočet
časových údajů s využitím zlomků O Odměrné nádoby
– vyjádření objemu kapaliny v litrech pomocí zlomků
O Odměřujeme kapaliny – vyjádření části litru v mililitrech O Vážíme – vyjádření části kilogramu v gramech
O Nakupujeme – budování představ o zlomcích, užití
zlomků v reálných situacích
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ESKÝ JAZYK

1440

Předčtenářské dovednosti 1
• Vizuální vnímání

Tituly nové řady Předčtenářské dovednosti jsou koncipovány jako testovací soubory.
Cílem řady je prověřit připravenost dítěte na proces
učení se číst a psát. Pomocí těchto souborů tedy lze
zjistit úroveň předčtenářských dovedností dítěte.
Náročnost úkolů je proto nastavena tak, aby odpovídala úrovni dovedností očekávaných při nástupu do základní školy. Disponování těmito dovednostmi na této
úrovni je zároveň jedním ze předpokladů pro bezproblémový průběh učení se číst.
Řada ale neslouží jen jako test připravenosti dítěte.
Dalším cílem řady je – v případě zjištění, že dovednosti dítěte neodpovídají očekávané úrovni – nabídnout
vodítko, jak v rámci učebního systému Logico chybějící nebo nedostačující dovednosti získat či doladit. Tuto
řadu tedy také lze využít k diagnostice a jako rozcestník ukazující směr pro případnou nápravu.
Soubor je detailně zaměřen na následující dovednosti:

Karta 1, 2 OSledování stop
simulace sledování tahu psaného slova nebo řádku
v textu; soustředění se na určitou stopu dle jejího tvaru nebo jen dle jejího tahu, nepředbíhání očima stop,
zaměřování pohledu vždy jen na jednu z deseti stop,
pohyb očima různými směry
Karta 3, 4 ONalezení výřezů z obrázků
s konkrétním obsahem
identiﬁkace chybějících či zvětšených výřezů; zraková
analýza a syntéza; nalezení jedinečných znaků hledané
části obrázků; vnímání, zapamatování si a používání
obrazových informací
Karta 5, 6 ODoplňování výřezů do obrázků
s abstraktním obsahem
identiﬁkace chybějících částí obrázku prověřuje zrakovou analyticko-syntetickou schopnost; nalezení jedinečných znaků hledané částí obrázků; vnímání, zapamatování si a používání obrazových informací
Karta 7, 8 ONalezení stejného obrázku
porovnávání obrázků; hledání shod nebo rozdílů – zraková diferenciace; příprava dětí na rozlišování jednotlivých tvarů písmen či soustavy znaků, koncentrace
pozornosti, postřeh, zraková paměť
Karta 9, 10 ONalezení chybějící části obrázku
určování chybějících detailů celkového obrázku či jednoho z více předmětů; koncentrace pozornosti, postřeh
a trpělivost; zraková analyticko-syntetická činnost, vnímání obrázku jako celku složeného z částí – příprava
vnímat slovo složené z písmen, větu složenou ze slov
Karta 11, 12 OAbstrahování obrysů
oddělování obrysu od svého konkrétního okolí či poznávání podobnosti konkrétního obrázku s obrysem;
podpora poznávání siluet slov i základních znaků určitého písmena u různých tvarů písmen; podpora abstraktního myšlení
Karta 13, 14 OVyčlenění tvaru z pozadí
nalezení písmena skrytého v obrázku či v síti; představivost, soustředění pozornosti; zraková paměť, schopnost nalézt jednoznačné znaky hledaného písmena
a podle představy izolovat souvislý tvar z chaosu okolí
Karta 15, 16 OOddělování obrysů očima
oddělování objektu od jeho matoucího, pozornost odvádějícího okolí očima; schopnost soustředit se pouze
na jeden z několika podnětů, identiﬁkovat izolovaný
objekt; příprava na rozpoznání psaného slova i jednotlivých písmen ve slově (zraková analýza)
O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-79-4

O Cena: 223 Kč
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1401

Základní cvičení 1
• Rozšíření slovní zásoby

1402

Základní cvičení 2
• Rozvíjení jazykového citu

OSlabiky – určování počtu slabik ve slově – srovnávání počtu slabik ve slovech O Počátek slov – vnímání stejných hlásek, rozvíjení fonematického sluchu
OSamohlásky – vnímání krátkých a dlouhých samohlásek ORýmy s podstatnými jmény – přiřazování rýmujících se podstatných jmen OPředložky – spojení
děje s výslednou situací, vnímání různých tvarů slova
OPříslovečné určení místa – spojení děje s místem,
kde se odehrává OPosloupnost děje OPosloupnost
děje – doplnění obrázků do chronologického pořadí:
Den dětí a den dospělých ONadřazené pojmy – třídění slov podle významu O Význam slov – vnímání
souvislostí mezi obrázky – spojení děje s předmětem
O Význam slov – nahrazení jednoho předmětu druhým v kontextu určitého děje, určování chybějícího
předmětu, vnímání různých obrazových podob jednoho slova, určování souvislostí mezi obrázky

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-01-5

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-09-0

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč

ESKÝ JAZYK

OVýznam slov – spojení děje s předmětem OHomonymie sloves – používání slovesa v různých souvislostech ORýmy se slovesy – přiřazení rýmujících se
sloves O Rýmy s podstatnými jmény – třídění podstatných jmen podle zvukové podoby O Podstatná
a přídavná jména – vytváření složených pojmů OHomonymie podstatných jmen – uvědomění si různých
významů slova OPřídavná jména – antonyma OPřídavná jména a příslovce – nalezení stejných dvojic
přídavných jmen O Předložky – nalezení stejného
obrázku O Předložky – nalezení stejného umístění
v různých situacích O Slova souřadná – přiřazování
obrázků podle významu O Slova významem podřazená – třídění slov podle významu OPočátek slov –
vnímání stejných hlásek, procvičování fonematického sluchu O Jednotné a množné číslo – přiřazování
předmětů na obrázcích dle pokynu
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1410

Český jazyk
• Začínáme číst, část 1

1411

Český jazyk
• Začínáme číst, část 2

O Poznávání písmen P L M S A na začátku slov O Poznávání písmen P L M S A uvnitř slov O Poznávání písmen p l m s a O Poznávání písmen I O U V E
ve slovech v souvislosti s porozuměním významu slov
O Procvičování písmen ve slovech, poznávání slabik
na začátku slova O Čtení slov a skládání slabik – porozumění obsahu čtených slov, skládání slov ze slabik
O Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – uvědomění si kvantity samohlásek O Čtení krátkých a dlouhých samohlásek – rozpoznávání kvantity samohlásek
ve slovech, pochopení významu slov O Čtení slov
s krátkými a dlouhými samohláskami O Procvičení
čtení velkých písmen – procvičení fonematického sluchu a čtení probraných písmen O Čtení písmen T K J
D N ve slovech O Čtení písmen t k j d n ve slovech
O Čtení dvojhlásek au ou ve slovech a větách O Sestavování slov z písmen a jejich přiřazení k obrázkům

OČtení slov s porozuměním obsahu – čtení slov a velkých i malých tiskacích písmen OČtení slov s porozuměním významu, skládání slov z písmen a slabik
OPoznávání písmen B K Š Z J, čtení slov OPoznávání písmen b k š z j, doplňování slabik OSkládání
slov z písmen, čtení vět OČtení sloves s porozuměním významu ODoplňování sloves do vět OPoznávání písmen R r C c ve slovech O Doplňování písmen do neúplných slov, čtení slov OSkládání slabik
a slov z písmen, čtení slabik ve slovech OPoznávání
písmen H h Y y, čtení slov na základě porozumění
obsahu OČtení písmen y ý i í a dvojhlásky ou ve slovech – rozeznávání y ý i í ou ve slovech ODoplňování
slov do vět na základě obrázků OPoznáš, o kom se
na kartách píše – hádanky OPoznávání písmen Č č
a jejich doplňování do slov OPřiřazování sloves k obrázkům, čtení vět

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-02-3

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-03-1

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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Český jazyk
• Začínáme číst, část 3

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-10-4

O Cena: 223 Kč

ESKÝ JAZYK

O Čtení slov a vět s porozuměním obsahu – doplnit slova do věty, velká písmena na začátku věty
a ve vlastním jméně O Poznávání písmen Ř, G, R,
F, Ž OČtení slov a vět, rozlišení slabik OPoznávání
písmen f, g, r, ř, ž OSkládání slov z „rozsypaných“
písmen OČtení vět s porozuměním významu OPísmeno Ch, ch, doplňování, práce s větou OČtení slov
a doplňování vět – vnímání funkce podmětu a předmětu pro porozumění obsahu věty ODoplňování slov
do věty ONácvik analýzy, syntézy, tvar písmen, čtení a psaní slabik se shlukem souhlásek O Písmena
a hlásky ď, ť, ň, doplňování slabik OČtení slabik dě,
tě, ně ve slovech OČtení a přiřazení slov souvisejících významem – doplňování písmen r, ř, ž, z, š – písmena r, ř, z, ž, š, čtení slov se shlukem samohlásek
OPísmena W, w, doplňování samohlásek ODomino,
přiřazování slov souvisejících významem

LOGICO PICCOLO

1412

Celý cyklus je koncipován z pohledu celostního
přístupu k rozvoji jazyka, čtení a psaní. Vychází
tedy z obsahu a významu jednotlivých slov a pojmů. Na tomto základě rozvíjí u dětí jazykový cit,
vnímání gramatiky českého jazyka, tvarosloví,
skladby i rozvíjení čtenářských dovedností. Cílem
souborů je nabídnout dětem v závislosti na rozvoji
jejich čtenářských dovedností úkoly a cvičení,
která jim pomohou naučit se číst s porozuměním
významu. Nenahrazuje učebnici.
Soubory jsou určeny svým obsahem pro začínající
čtenáře a jsou velmi dobře využitelné pro práci
v prvních třídách základních a prvních a druhých
třídách speciálních škol. Jednotlivá cvičení vedou
děti krok za krokem k poznávání velkých a malých
písmen, dvojhlásek au, ou, kvantity samohlásek
a jejich procvičování při čtení slov a vět. Základem
pro vyřešení úkolů je pochopení významu slov
a vět na jednotlivých kartách. K pochopení obsahu
sdělení mohou děti využívat text a názorné obrázky. Soubory jsou koncipovány tak, aby motivovaly
žáky k využívání získaných dovedností při vlastním
aktivním čtení. Tím, že staví na porozumění textu,
je vedou k vnímání psaného slova jako jednoho
z prostředků komunikace. Všechna cvičení jsou
určena k rozvíjení jazykového citu ve zmíněných
oblastech a k jejich procvičování.
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1450

Čtení s porozuměním 1
• Slova a věty

1451

Čtení s porozuměním 2
• Věty a texty

O Přiřazování zkratek k celému jménu – slova a jejich
obsah O Třídění slov podle významu – slova souřadná
podle významu O Určování významově správné věty
– významová shoda O Určování významově správného slovesa – významová shoda O Přiřazování slova ke
skupině slov – synonyma O Doplňování slov do tabulky – synonyma a antonyma (přídavná jména) O Nalezení slova stejného významu – synonyma (podstatná
jména – abstrakta) O Přiřazování slov podle významu – synonyma a antonyma (slovesa) O Vyřazování
slova ze skupiny – slova souřadná podle významu
O Nalezení významové souvislosti slov – nadřazené
pojmy O Nalezení společného kritéria slov – nadřazené pojmy O Spojování různých informací – nadřazené
pojmy O Spojování obrázku s rozkazem – rozkazovací věty O Doplňování rozkazů do textu – rozkazovací
věty O Přiřazování vět podle významu – přací věty

ODoplňování předpon do textu – tvoření slov OUrčování místa podle obrázku – předložky OUrčování
protipohybů – předpony a předložky O Doplňování
slov do přísloví – vysvětlení rčení – tvoření vět podle
významových kritérií ODoplňování veršů do básně –
doplňování slov do básně – tvoření textu podle významových a zvukových kritérií OTvoření vět podle
významu – spojování polovin věty – gramatická a významová shoda ODoplňování textů pohádek – reprodukce známého textu podle obsahu vět OVyřazování
nepříslušných vět z pohádek – reprodukce známého
textu podle obsahu vět OChronologické řazení vět –
logická posloupnost neznámého textu ODoplňování
vět do dialogu – logická posloupnost neznámého textu O Určování televizních pořadů – abstrakce podle
obsahu a řečové dikce textu OUrčování titulků – abstrakce podle obsahu dvou vět

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-37-4

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-38-1

O Cena: 223 Kč

O Cena: 223 Kč
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1452

Čtení s porozuměním 3
• Texty a rozbor

1453

Čtení s porozuměním 4
• Tabulky – Mapy – Zobrazení

ORozvrh hodin ORodokmen OSeznam žáků OOtevírací doba O Kalendář O Jídelní lístek O Slovník
OČlověče, nezlob se OMapa města OMapa České
republiky OTřídní fotka OTelevizní program OSystém barev O Předpověď počasí O Výsledek voleb
OMedailové pořadí

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-39-8

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-53-4

O Cena: 223 Kč

S komplexními neboli zkomprimovanými informacemi
se děti setkávají denně v různých životních situacích,
například formou rozvrhu hodin, televizního programu, jízdního řadu apod. „Text“ v takovýchto případech často znamená jednotlivá slova, zkratky, symboly, hesla atd., které v jiném uspořádání nedávají vůbec
smysl. My – učitelé, rodiče, společnost – předpokládáme, že děti takovým přehledům rozumí a dokonce
se informacemi z nich získanými řídí.
O Cena: 223 Kč

ESKÝ JAZYK

O Přiřazování obrázků k textu – porozumění větám
v souvislosti celého textu O Přiřazování obrázku
k popisu – porozumění informacím OPřiřazování odpovídajícího času k textu – porozumění časové posloupnosti děje ODoplňování slov na začátku řádků
textu – rekonstrukce poškozeného textu podle významových a gramatických kritérií ODoplňování slov na
konci řádku textu – rekonstrukce poškozeného textu
podle významových a gramatických kritérií O Řazení řádků textu / složení kousků textu – rekonstrukce
roztrhaného textu podle významových, gramatických
a grafických kritérií O Přiřazování dvou dějů podle
významu – logická souvislost a posloupnost různých
dějů O Přiřazování otázek k odpovědím – význam
slov určený okolním textem OOdpovídání na otázky
– gramatický a interpretační rozbor dialogu – gramatický a interpretační rozbor vtipu
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Zpětná vazba

ESKÝ JAZYK

1480

Čtení s porozuměním
Naše zvyky 1 • Advent a Štěd
Štědrýý d
den

1481

Čtení s porozuměním
Naše zvyky 2 • Vánoce

OOndřej – 30. listopadu OAdvent – původ a historie
OAdventní věnec OAdventní kalendář a další tradice OVánoční trhy v Česku OVánoční trhy v Evropě
– zprávy z tisku... OBarbora – 4. prosince, legenda
OBarbora – zvyky OMikuláš – 6. prosince, legenda
O Mikuláš – zvyky O Lucie – 13. prosince, legenda
a zvyky O Zimní slunovrat – 21. prosince O Štědrý
den – o hladu a zvířátkách O Štědrý večer – o obdarovávání a kalendářích OŠtědrý večer – o rybách
a rybářích

O Počasí a pranostiky O Koledy a vinšování O Vánoční zvyky O Vánoční výzdoba O Betlémy – historie OBetlémy – výroba OVánoční dobroty a cukroví
O„Půlnoční“ a Boží hod vánoční – 25. prosince OŠtěpán – 26. prosince, koleda, legenda a zvyky OVánoce v zahraničí O Silvestr – 31. prosince O Na Nový
rok o slepičí krok nebo na Nový rok v lyžařské stopě?
ONový rok – zvyky a oslavy OTři králové – 6. ledna,
význam OTři králové – tradice a Tříkrálová sbírka

O 16 různých dvojitých karet
O ISBN 978-80-86745-76-3

O 16 různých dvojitých karet
O ISBN 978-80-86745-77-0

O Cena: 359 Kč

O Cena: 359 Kč
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Zpětná vazba

Zasuň spodní část dvojité
karty do rámečku

Přední strana

Přečti si pozorně text
na obou stranách pohyblivé
části karty a přisuň barevný
knoflík ke správné odpovědi

ESKÝ JAZYK

Otoč kartu
a porovnej barvy

Novou řadou v rámci Českého jazyka – Čtení s porozuměním se věnujeme tradicím
a zvykům, a to jak místním, tak i národním, středoevropským a světovým. Zajímavé
čtení jsme tedy propojili s prvoukou, dějepisem a vlastivědou.
Tradice v pravém slova smyslu mají své kořeny v dávné minulosti, odkud se předávaly přes mnoho generací až do současnosti. Rodily se nové, rozšiřovaly, obměňovaly, některé časem zanikly, jiné zase byly vytlačeny novými. Žijeme mezi tradicemi,
které nám předali naši předci. Máme je v sobě. Představují součást našeho bytí,
definují jací jsme, a odlišují nás od jiných rodin, krajů, dalších zemí, kde vládnou
tradice a zvyky jiné.
Držet se tradic znamená uvědomit si, kdo vlastně jsme, kde jsou naše kořeny (osobní a národní) a které z tradic nám předávaných považujeme za natolik cenné, že je
i nadále chceme udržovat při životě a předávat dalším. Držet se tradic znamená
tedy přemýšlet nad současností a budoucností na základě minulosti, nikoliv volat
po návratu či reanimaci včerejška.
Tradice jsou často spojené s přírodními jevy, událostmi nebo významnými osobami, které v určitý den oslavujeme nebo si je připomínáme. Věnujeme se jak těmto
jejich prapůvodním kořenům, tak i způsobu, průběhu a rozmanitosti jejich oslav.
V textech najdete vedle líčení, výkladů a vysvětlení také recepty, poklady lidové
slovesnosti, koledy a mnoho dalšího.
Struktura celého cyklu je určena periodou roku jako jedním ze základních a přirozených jednotek členění našeho života. Příroda dává životu strukturu, orientaci, jistotu
a rámec vnější – tradice a zvyky vnitřní.
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ESKÝ JAZYK

1470

Čtení s porozuměním
• Ústa plná bohů

Proč říkáme souboru map „atlas“? Odkud pochází
název „siréna“ pro stroj vydávající pronikavý zvuk?
Proč nazýváme samolibého člověka „narcisem“? Odkud mají planety naší sluneční soustavy svoje jména?
Co znamenají znaky Ƃ a ƃ, kterými se v biologii označuje pohlaví živočichů? Jakou vlastnost napovídá
jméno Herkules, když se takto jmenuje lepidlo? A co
třeba slova muzeum, panika, gigantický, cereálie – co
znamenají, odkud pochází?
Všechna tato slova a mnoho dalších jsou odvozená
od jmen antických bohů.
Každodenně je používáme, máme těch bohů tedy
opravdu plná ústa.

O 16 různých dvojitých karet
O ISBN 978-80-86745-65-7

Co nabízí tento soubor?
Ɣ Hlavně je to titul z řady „Čtení s porozuměním“.
Takže jde o pochopení přečteného. Texty
nejsou jednoduché. Děti narazí na neznámá,
občas i zastaralá slova, neobvyklá, podle zvláštních vzorů skloňovaná jména a neobvyklý slovosled, způsobený tím, že se překladatelé snažili
dodržet rytmus a modulaci veršů originálu.
Některé texty je potřeba doslova rozlousknout.
Děti si tedy procvičují, jak se poprat s textem,
který se jim při prvním čtení může zdát nepochopitelný.
Ɣ Při procesu porozumění textům dětem napomáhají různé slovníky a encyklopedie. Aby při
práci s tímto souborem nemusely mít na stole
ještě hromadu knih, odpovídající slovníková
hesla jsme už začlenili do karet. Některá obsahují informace potřebné k řešení úkolů, některá
poskytují doplňující zajímavosti. Děti si tedy
procvičují práci se slovníky i propojování různých informací.
Ɣ Soubor poskytuje jakýsi úvod do antické mytologie. Doporučuje se, aby děti zejména karty
1 až 6 probíraly v daném pořadí. S osudy jejich
hrdinů se děti setkají i v dějepise, až se budou
učit o starém Řecku a Římě. Postupně tak zjistí,
že se antické představy promítly i v textech
bible a měly vliv na další kulturní vývoj v západní
Evropě.
Ɣ Na základě textu budou děti umět vysvětlit
význam a původ řady slov současné češtiny a správně je používat. Soubor obohacuje
vlastní aktivní a pasivní slovní zásobu. Napomáhá získat povědomí o hluboké propojenosti
různých kultur, dob a oborů. Jazyk je důkazem,
prostředníkem a motorem této propojenosti
a koneckonců jejím nejcitelnějším výrazem.
Dostatek důvodů zabývat se rozluštěním informací, které v sobě jazyk skrývá.

O Cena: 359 Kč
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Přední strana

LOGICO PICCOLO

Zasuň spodní část dvojité
karty do rámečku

Přečti si pozorně text
na obou stranách pohyblivé
části karty a přisuň barevný
knoflík ke správné odpovědi

Zpětná vazba

ESKÝ JAZYK

Otoč kartu
a porovnej barvy
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Karta Obsah
1.
Lidské
profese

ESKÝ JAZYK

1420

Český jazyk
• Vyjmenovaná slova, část 1

Děti sice často seznamy vyjmenovaných slov bezchybně ovládají, ale jakmile se tato slova objeví v jiném než explicitním kontextu hodiny češtiny, tak reagují, jako by o těchto vyjmenovaných a jim příbuzných
slovech nikdy nic neslyšely. Cílem tohoto souboru
tedy je přispět k tomu, aby děti nevnímaly seznamy
vyjmenovaných slov po ‚b‘, ‚m‘ atd. jako báseň, kterou
se mají naučit odříkat, ale podporovat zažití významu
a obsahu těchto slov. Zvolený postup: O vytrhnout
vyjmenovaná slova z obvyklého kontextu formálních
seznamů O přeskupovat je podle nadřazených pojmů
týkajících se obsahu a významu slov O podporovat
představivost a memorování obrázky, příslovími apod.
O zajímavými úkoly vyprovokovat děti k tomu, aby
se co nejintenzivněji zamyslely nad významem a obsahem vyjmenovaných slov O využít zpětnou vazbu
k vysvětlení věcných i sémantických souvislostí
O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-18-X

O Cena: 223 Kč

2.

Lidské
profese

3.

Zvířata

4.

Zvířata

5.

Přísloví

6.

Přísloví

7.

Synonyma

8.

Synonyma

9.

Rčení

10.

Rébusy

11.

Rébusy

12.

Města ČR

13.

Kvízy

14.

Kvízy

15.

Opozita

16.

Cizí slova

Směřuje ke kompetencím
Pohybově se vyjádřit
Navázat kontakt
Umět neverbálně komunikovat
Pohybově se vyjádřit
Navázat kontakt
Umět neverbálně komunikovat
Číst s porozuměním
Poznávat zvířata
Pracovat s informacemi
Pracovat s informacemi
Pracovat s encyklopedií
Číst s porozuměním
Pozorně vnímat
Určit hlavní myšlenku
Pozorně vnímat
Určit hlavní myšlenku
Rozlišovat obsah slov
Číst s porozuměním · Být pozorný
Rozvíjet slovní zásobu
Rozlišovat obsah slov
Číst s porozuměním · Být pozorný
Rozvíjet slovní zásobu
Reagovat na instrukce
Umět se rozhodnout
Pracovat dle návodu
Pozorně vnímat
Umět kombinovat
Pracovat podle písemných instrukcí
Orientovat se na mapě
Umět použít měřítko mapy
Pozorně vnímat
Vnímat obsah slov
Kombinačně myslet
Logicky myslet
Pozorně vnímat
Používat slovní zásobu
Rozvíjet slovní zásobu
Číst s porozuměním
Používat slovní zásobu
Pracovat se slovníkem cizích slov
Rozvíjet slovní zásobu
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2

3

Vyjmenovaná slova, část 2
• Zvuková homonymita

Zvuková homonymita
– slovesa

5

Zvuková homonymita
– různé slovní druhy

6

Zvuková homonymita
– různé slovní druhy

7

Zvuková homonymita
– různé slovní druhy
Zvuková homonymita
– různé slovní druhy
Zvuková homonymita
– různé slovní druhy

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-22-0

9

10
11

12

13

14
15
16

O Cena: 223 Kč

Opakování vyjmenovaných slov
v rámci klasických seznamů
a napříč nimi
Uvědomování si existence slov
stejného znění a různého významu a pravopisu
Dvojice podstatných jmen (a jejich tvarů) stejného znění a různého významu a pravopisu
Dvojice sloves (a jejich tvarů)
stejného znění a různého významu a pravopisu
Dvojice slov stejného znění
a různého významu a pravopisu
a skupina výt – vít – vila – víla
Skupina slov stejného znění
a různého významu a pravopisu
(mýt – mít – milý – mýlit se –
míjet)
Skupiny slov stejného znění
a různého významu a pravopisu
Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
Skupina slov stejného znění
a různého významu a pravopisu
(být – bít – býlí – bílý)
Dvojice slov stejného znění a různého významu a pravopisu
Určování příbuznosti s vyjmenovanými slovy

Zvuková homonymita
– různé slovní druhy
Zvuková homonymita – slova a slovní
spojení
Zvuková homonymi- Určování příbuznosti s vyjmenota – slova a slovní
vanými slovy
spojení
Předpona vy-/výNalezení slova s předponou vy-/
vý- ve skupině slov začínající
na vi-/víPředpona vy-/výTřídění slov – vy-/vý-/vi-/víPředpona vy-/výUrčování pravopisu – vy-/vý-/
vi-/víZvuková homonymita Nalezení pravopisných chyb
a předpona vy-/vý-

ESKÝ JAZYK

V tomto dílu vysvětlujeme dětem, že k určitému zvuku [i] nebo spojení zvuků (slova), např. [vi:r], existují
v některých případech různě psané podoby. A aby
děti vybraly v dané situaci tu správnou podobu, je
potřeba vnímat toto pravopisně „problematické“
slovo v kontextu. Konceptem tohoto souboru tedy je:
O uvést děti do problematiky zvukové homonymity
v rámci výuky vyjmenovaných slov a sestavit seznam
těchto „problematických“ slov, resp. zvuků O vysvětlit různé významy slov stejného znění a smysluplnými texty obrátit pozornost dětí na okolní slova, která
jim pomáhají vybrat správnou pravopisnou podobu
O věnovat se, v souvislosti se zvukovou homonymitou, úkolům s předponou „vy-“

Úvodní karta do problematiky zvukové
homonymity
Zvuková homonymita
– podstatná jména

4

8

1421

Obsah
Ověřování znalostí
vyjmenovaných slov

LOGICO PICCOLO

Karta
1
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ANGLICKÝ JAZYK

1301

Anglický jazyk
• Early Bird – Me and my family

1351

Předlohy ke kopírování
• Early Bird – Me and my family

O This is my family – doplňování vět O A lot of names – doplňování jmen O My brother and my sister
– doplňování vět (podstatná jména, přídavná jména)
O My parents – doplňování vět O Opposites – přídavná jména: opak – dvojice O Look at us – see what
we are like! – přídavná jména: stupňování O What
we like – doplňování vět (podstatná jména) O What
we don’t like – doplňování vět (slovesa) O What’s the
time? – pojmenování času O A school day – určení denní doby podle činnosti O What Jack and I do
every day – přiřazování věta / obrázek O Time to help
– doplňování vět O Who’s who? – pojmenovávání příbuzenských vztahů O Who is where? – doplňování
předložek O Colours – What colours do they like the
best? – doplňování přídavných jmen označujících
barvy O A day with Susan and Jack – porozumění
krátkým větám a jejich seřazení

O Formát A4 O Písničky O Básničky O Hry O Testy
O Domácí úkoly O Rozšíření slovní zásoby O Metodické pokyny

O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-1-1

O 32 stran
O ISBN 80-902983-5-4

O Cena: 223 Kč

Nákup předloh ke kopírování opravňuje majitele
k pořizování fotokopií pro výukové účely.
O Cena: 223 Kč
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1302

Anglický jazyk
• Early Bird – At school

1352

Předlohy ke kopírování
• Early Bird – At school

O Formát A4 O Písničky O Básničky O Hry O Testy
O Domácí úkoly O Rozšíření slovní zásoby O Metodické pokyny

O 16 různých karet
O ISBN 80-902983-6-2

O 32 stran
O ISBN 80-902983-9-7

O Cena: 223 Kč

Nákup předloh ke kopírování opravňuje majitele
k pořizování fotokopií pro výukové účely.
O Cena: 223 Kč

ANGLICKÝ JAZYK

O In front of the school – doplňování vět O School
uniforms (přídavná jména označující barvy, podstatná jména) O In the classroom (podstatná jména)
O School things and numbers (číslovky do 10) O On
the desk (podstatná jména) O Where are the school
things? – přiřazování obrázků k větám (předložky)
O Classroom activities: what are we doing? – doplňování činností O What are the pupils doing in the
classroom? – přiřazování vět k obrázkům (činnosti) O Subjects the pupils like best – přiřazování vět
k obrázkům (činnosti) O Shapes – numbers – colours
(slovesa, podstatná jména, číslovky) O Doing maths
– počítání matematických příkladů – přiřazování číslovek O Classroom phrases – přiřazování vět k obrázkům O Breaktime – Sport activities O Playtime
activities (činnosti) O A day at school – rozvrh hodin
O Riddles – odpovědi na texty s hádankou
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1303

Anglický jazyk
• Early Bird – My town

1353

Předlohy ke kopírování
• Early Bird – My town

O In town – doplňování vět (podstatná jména) O So
many people in the street – who is there? – doplňování
vět (podstatná jména) O At the bus stop – doplňování
pořadových čísel (1. až 5.) O Look where all the people are! – přiřazování obrázek / věta (určování místa)
O Vehicles – doplňování vět (vozidla) O What a crash!
You are sitting in the bus. – tvoření vět ze třech částí
(předložky / vozidla) O At the garage – doplňování vět
O So many shops – doplňování vět (obchody) O Shopping – tvoření vět ze třech částí O So many buildings
– doplňování vět (budovy) O Out in town – tvoření vět
ze třech částí O Reading picture books in the library
– přiřazování titulů k dětským knihám O A letter for
Susan – přiřazování obrázek / slovo O A letter from
Susan – přiřazování věta / obrázek O People and their
jobs – přiřazování obrázek / věta (profese) O On the
way to the market – přiřazování věta / obrázek

O Formát A4 O Písničky O Básničky O Hry O Testy
O Domácí úkoly O Rozšíření slovní zásoby O Metodické pokyny

O 16 různých karet
O ISBN 80-86745-15-5

O 32 stran
O ISBN 80-86745-16-3

O Cena: 223 Kč

Nákup předloh ke kopírování opravňuje majitele
k pořizování fotokopií pro výukové účely.
O Cena: 223 Kč
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LOGICO PICCOLO

1304

Anglický jazyk
• Early Bird – That’s me

1354

Předlohy ke kopírování
• Early Bird – That’s me

O Formát A4 O Písničky O Básničky O Hry O Testy
O Domácí úkoly O Rozšíření slovní zásoby O Metodické pokyny

O 16 různých karet
O ISBN 978-80-86745-33-6

O 32 stran
O ISBN 978-80-86745-34-3

O Cena: 223 Kč

Nákup předloh ke kopírování opravňuje majitele
k pořizování fotokopií pro výukové účely.
O Cena: 223 Kč

ANGLICKÝ JAZYK

O My body – přiřazování slova k obrázku (části těla)
O Clothes – přiřazování slova k obrázku (oblečení)
O More clothes – rozšíření slovní zásoby (oblečení);
“I put on my ...” O Always a pair of ... – doplňování
vět O Even more clothes – “I’ve got ...” – přiřazování
věty k obrázku (čísla, barvy) O Come on Susan and
Jack, hurry up! – přiřazování rozkazovací věty k obrázku O My feelings – přídavná jména (pocity) O Find
and name the opposites! – přídavná jména opačného významu O Nationalities – Where are you from?
– doplňování vět (státy, národnosti) O What I can do
– přiřazování slova k obrázku (slovesa) O My activities
– přiřazování slova k obrázku (slovesa) O My hobbies
– přiřazování věty k obrázku O My toys – rozšíření
slovní zásoby (hračky) O Hello, that’s me! – představování. Doplňování vět O Guess my name! – porozumění krátkým větám. Přiřazování vět k obrázku
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ETIKA

Etika
pro 5. a 6. ročník ZŠ

Příklady témat na dvojstránce: Hádky jsou také
důležité; Jiný kraj – jiný mrav; Jsi krásně jiný; Více
nápadů – méně odpadu; Říká se, že plevel nezajde; Jak se dělá hlad; Trojí náboženství – jeden
Bůh; Za obrazovkou a další. Orientaci v jednotlivých částech učebnice usnadňují barevně odlišené rohy stránek.

„Etika v průřezových tématech“. Samotný
název učebnice ve vás možná budí jisté otazníky. Co tedy můžete očekávat?
Jádro učebnice tvoří skutečné lidské příběhy
a události ze života rodiny, společnosti u nás i mimo hranice naší země, které se aktuálně dotýkají nebo mohou dotýkat každého z nás. Obsahově
učebnice pokrývá problematiku tzv. průřezových témat, přináší konkrétní náměty k jejich
zařazení do vyučování.
Učebnice je členěna do 12 větších tematických
okruhů:
• Měním se (Osobnostní a sociální výchova)
• Každodenní soužití (Osobnostní a sociální
výchova)
• Rozhodování a jednání (Osobnostní a sociální
výchova)
• Potřebují pomoc (Osobnostní a sociální výchova)
• Co je štěstí? (Osobnostní a sociální výchova)
• Svět médií (Mediální výchova)
• Konflikt patří k životu (Výchova demokratického
občana)
• Strach z neznáma (Multikulturní výchova)
• Odpovědnost za současný svět (Environmentální výchova)
• Nevšední dny (Multikulturní výchova)
• Židé, křesťané a muslimové (Multikulturní
výchova)
• Za spravedlivější svět (Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech)
Každá dvojstránka učebnice tvoří celek přinášející
téma, které je zpracováno prostřednictvím textů,
obrázků, otázek k přemýšlení a úkolů pro žáky.

Společným jmenovatelem jednotlivých částí
této učebnice je etická rovina. Ta jako nit prolíná všemi tématy a vede žáky společně s učiteli k přemýšlení o spravedlnosti, porozumění,
respektu, osobní spokojenosti, štěstí… Učebnice
vytváří příležitosti pro individuální uplatnění
zkušeností, názorů a myšlenek každého z žáků
i pro jejich vzájemnou spolupráci. Je zaměřena
na podporu rozvoje osobnosti žáků, zejména
v oblasti jejich postojů a hodnot. Otevírá
všem, kteří s ní pracují (tedy žákům i učitelům),
prostor k přemýšlení, diskuzi, objevování souvislostí, uvědomování si vlastních názorů i názorů
druhých. Je prostředkem k učení se od sebe
navzájem.
To, co v ní nehledejte, jsou „správné“ odpovědi
a jasná řešení, jako je tomu v matematice nebo
ve fyzice. Život, který je v učebnici zachycen jen
střípkovitě, má přece mnohem více variant, možností a rozmanitých úhlů pohledů.
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• S učebnicí nakládejte tvořivě, témata vybírejte
podle potřeby. Není nutné „projít“ učebnici
v posloupnosti od první do poslední stránky.
• Při práci s tématy buďte s žáky „na jedné lodi“,
umožněte jim sdílet zkušenosti, otevřeně vyjadřovat myšlenky a názory a totéž dopřejte i sobě.
Buďte opravdoví, sami za sebe, beze snahy
uzavřít téma tím, že určíte, kdo má pravdu, čí
názor je lepší či horší a jak je to podle vás učitelů
„správně“. Důležitým předpokladem úspěšného učení pomocí této učebnice je partnerský přístup, vzájemná důvěra a tolerance mezi
všemi zúčastněnými.

• Jak hluboko k jádru věci půjdete, záleží jen
na vás. Můžete se žáky vyzkoušet vše, co dvojstránka v rámci tématu nabízí, můžete se nechat
inspirovat jen některou její částí nebo vám
může naopak posloužit jako odrazový můstek
k ještě podrobnějšímu zkoumání tématu.
• Učebnice je určena žákům 5. a 6. ročníků
základní školy. Mnohá témata a aktivity
z nich vyplývající můžete ale bez problémů
realizovat jak se žáky mladšími, tak i se žáky
staršími.
• Hvězdička * za slovem znamená, že toto slovo
je vysvětleno ve Slovníčku (str. 170 – 172).

ETIKA

Jak s učebnicí pracovat?

Závěrem
… Zjistilo se, že přestože se lidé mají stále lépe, jsou víc a víc nešťastní. Žehrat na celý svět, nepřející osud,
hloupé spoluobčany a lidskou zkaženost – to je jednoduché, to umí každý. Naopak být šťastný – vyžaduje
namáhavé učení.
Přeji vám hodně radosti z učení. Ať vás práce s učebnicí Etika v průřezových tématech těší.
Věra Krejčová, editorka
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URENO PRO PÁTÝ A ŠESTÝ RONÍK ZŠ
Učebnice Etika pro 5 a 6. ročník ZŠ představuje
mimořádně živý a potřebný metodický materiál, jenž ukotvuje do praxe požadavky RVP ZV
a poskytuje náměty pro realizaci průřezových
témat a doplňkového předmětu etická výchova,
který se nově objevuje v rozvrhu dětí a klade si
náročný úkol: rozvíjet postoje a hodnoty žáků
vyznačující se empatií, kreativitou, zdravým
sebevědomím, pozitivním hodnocením jiných
a prosociálními formami chování. Tato učebnice
podporuje principy etické výchovy a přináší skutečné lidské příběhy a události, které umožňují
zážitkové učení a podporují žáky v samostatném a zodpovědném rozhodování. Odvážně
nastoluje tabuizovaná, kontroverzní a ve škole
často opomíjená témata, jež však jsou přirozenou součástí našeho života, a děti se o ně zajímají. V bezpečném prostředí třídy mohou být

tato témata kultivovaně nahlížena, diskutována
a prožívána.
Učebnice etiky nabízí také přesah do dalších
výchovných předmětů, jako jsou například
dramatická, rodinná, občanská, ale i literární
výchova. Poskytuje náměty pro rozvoj klíčových
kompetencí – především kompetence komunikační a občanské. Otevírá prostor pro přemýšlení, uvědomování si vlastních názorů i názorů
druhých, a proto je také inspirací pro pořádání
adaptačních kurzů a třídnických hodin. Učitelé
prvního stupně oceňují tuto učebnici jako cenný „nápadník“ témat
pro projektovou výuku a integrované tematické celky.
Mgr. Jana Kargerová, Ph.D.
PaedF UK, katedra
primární pedagogiky

O Objednací číslo 7050
O Rozsah 176 stran
O ISBN 978-80-86745-28-2
O Cena: 249 Kč
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OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

Obchodní zástupci nakladatelství Mutabene

Vo
okresech Praha, Praha-západ, Benešov, Rakovník,
Kladno, Mělník, Mladá Boleslav, Karlovy Vary, Cheb,
Kla
Sokolov, Chomutov, Louny, Most, Teplice, Ústí nad
Sok
Labem, Děčín a Litoměřice zastupuje naše nakladaLab
telství:
tels

Renata Vosen
Nakladatelství Mutabene
Patočkova 1632/55, 169 00 Praha 6
E-mail: mutabene@volny.cz
Telefon a fax: 251 510 686
Mobilní telefon: 606 754 751

V okresech Prachatice, Strakonice, Písek, Tábor,
Jindřichův Hradec, České Budějovice, Český
Krumlov, Plzeň, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Rokycany,
Tachov, Domažlice, Klatovy, Beroun, Příbram,
Pelhřimov a Jihlava zastupuje naše nakladatelství:

Milan Bártík
Špidrova 95
385 01 Vimperk
E-mail: pluto@pluto.eu
Telefon a fax: 388 411 333
Mobilní telefon: 736 672 179
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Obchodní zástupci nakladatelství Mutabene

Dana Asterová
Letná 554
549 41 Červený Kostelec
E-mail: dana.asterka@tiscali.cz
Mobilní telefon: 739 084 524

V okresech Praha-východ, Kolín, Kutná Hora,
Nymburk, Hradec Králové, Pardubice, Chrudim,
Havlíčkův Brod, Ústí nad Orlicí, Svitavy, Šumperk,
Jeseník a Bruntál zastupuje naše nakladatelství:

Miroslava Udržalová
Ing. Martin Udržal
Okružní 153
530 02 Pardubice-Srnojedy
E-mail: amosek@email.cz
Telefon.: 466 310 046
Mobilní telefon: 606 821 363

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

V okresech Náchod, Trutnov, Jičín, Rychnov nad
Kněžnou, Semily, Jablonec nad Nisou, Liberec
a Česká Lípa zastupuje naše nakladatelství:

V okresech Brno, Blansko, Brno-venkov, Vyškov,
Znojmo, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Břeclav,
Hodonín, Uherské Hradiště, Zlín, Vsetín, Kroměříž,
Přerov, Prostějov, Olomouc, Opava, Nový Jičín,
Frýdek-Místek, Ostrava a Karviná zastupuje naše
nakladatelství:

Tomáš Kříž
Petra Křížová
Hlavní 81
664 12 Oslavany
E-mail: logico@doskoly.cz
Mobilní telefon: 608 608 778
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Nakladatelství Mutabene, spol. s r. o.,
Patočkova 1632/55, 169 00 Praha 6
tel./fax: 251 510 686 • mob. tel.: 606 754 751
e-mail: mutabene@volny.cz • www.mutabene.cz
IČO 26427613 • DIČ: CZ26427613

Závazně objednáváme:
obj. číslo

název titulu

cena / ks

LOGICO PRIMO

počet ks

obj. číslo

název titulu

cena / ks

1702

Oko a ruka • Skládej a porovnávej!

223 Kč

2000

RÁMEČEK LOGICO PRIMO

239 Kč

1703

Oko a ruka • Kombinuj a doplň!

223 Kč

2010

Den s Luckou a s Vojtou

223 Kč

1704

Oko a ruka • Skrývačky

223 Kč

2011

Barvy a tvary

223 Kč

1780

223 Kč

2012

Na hřišti a u vody

223 Kč

Oko a ruka •
Najít cesty – sledovat cesty

1781

Oko a ruka • Dojdi, doleť, doskoč

223 Kč

2013

Malujeme, kutíme a stavíme

223 Kč

Prostorové vnímání •
Pravolevá orientace
Obsahové vnímání •
Piktogramy a symboly
Obsahové vnímání •
Příběhy v obrázcích
Paměť a logika • Část 1 •
Geometrické tvary a panáčci
Paměť a logika • Část 2 •
Zvláštní zvířata

223 Kč

1501

Rostliny v lese, na poli a v zahradě

223 Kč

1502

Domácí a lesní zvířata

223 Kč

1503

Jak se co dělá

223 Kč

1504

Bezpečnost a orientace v silničním
provozu

223 Kč

1505

Exotická zvířata

223 Kč

1506

Roční období – Počasí – Čas

223 Kč

1507

Tělo a zdraví

223 Kč

1508

Dříve a dnes

223 Kč

Geometrie 1 • Prostorové vnímání

223 Kč

1711
2014

Oslava a zábava

223 Kč

2015

Ve školce

223 Kč

2016

Na statku

223 Kč

1723

2017

Vnímej a povídej!

223 Kč

1901

2018

V nemocnici

223 Kč

2019

Oblékáme se

223 Kč

2020

Počítání a porovnávání

223 Kč

2021

V dětském pokoji

223 Kč

2022

Zbystři zrak a soustřeď se!

223 Kč

2023

Na nákupu

223 Kč

2030

V cirkuse

223 Kč

2031

V zoologické zahradě

223 Kč

2040

Abeceda bez čtení • Část 1

223 Kč

2041

Abeceda bez čtení • Část 2

223 Kč

1722

1902

1601

LOGICO PICCOLO
1000

RÁMEČEK LOGICO PICCOLO

239 Kč

1602

1101

Tvary – Vzory – Množství

223 Kč

1603

1102

Dívej se a přemýšlej!

223 Kč

1103

Pozorování – Odhalování – Vyprávění

223 Kč

1801
1802
1701

Pohádky • Sněhurka a sedm
trpaslíků – Popelka
Pohádky 2 • Červená karkulka
– Vlk a sedm kůzlátek
Oko a ruka • Stopy a obrysy
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223 Kč
223 Kč
223 Kč

Geometrie 2 • Představivost
– Orientace – Pohyb
Geometrie 3 • Plochy – Tělesa
– Perspektiva

počet ks

223 Kč
223 Kč

359 Kč
359 Kč

223 Kč
223 Kč

1205

Začínáme počítat
– Čísla do 10, část 1

223 Kč

1206

Začínáme počítat
– Čísla do 10, část 2

223 Kč

1201

Začínáme počítat
– Čísla do 20, část 1

223 Kč

1203

Začínáme počítat
– Čísla do 20, část 2

223 Kč
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obj. číslo

1202
1204
1207
1208
1209
1401
1402

název titulu

Začínáme počítat
– Čísla do 100, část 1
Začínáme počítat
– Čísla do 100, část 2
Začínáme počítat – Čísla do 100
• Násobení a dělení
Matematika • Zlomky 1
– Dělení celku na části
Matematika • Zlomky 2
– Zlomky a smíšená čísla
Základní cvičení 1
• Rozšíření slovní zásoby
Základní cvičení 2
• Rozvíjení jazykového citu

cena / ks

223 Kč
223 Kč
223 Kč
223 Kč
223 Kč
223 Kč

počet ks

obj. číslo

název titulu

cena / ks

1480

Naše zvyky 1 • Advent a Štědrý den

359 Kč

1481

Naše zvyky 2 • Vánoce

359 Kč

1470

Čtení s porozuměním
• Ústa plná bohů

359 Kč

1420

Vyjmenovaná slova, část 1

223 Kč

1421

Vyjmenovaná slova, část 2
• Zvuková homonymita

223 Kč

1301

Early Bird – Me and my family

223 Kč

1351

Me and my family
– Předlohy ke kopírování

223 Kč

1302

Early Bird – At school

223 Kč

1352

At school
– Předlohy ke kopírování

223 Kč

223 Kč

1410

Začínáme číst, část 1

223 Kč

1411

Začínáme číst, část 2

223 Kč

1412

Začínáme číst, část 3

223 Kč

1303

Early Bird – My town

223 Kč

223 Kč

1353

My town
– Předlohy ke kopírování

223 Kč

223 Kč

1304

Early Bird – That’s me

223 Kč

223 Kč

1354

That’s me
– Předlohy ke kopírování

223 Kč

223 Kč

7050

Etika pro 5. a 6. ročník ZŠ

249 Kč

223 Kč

8000

Konečně to chápu!

207 Kč

1440
1450
1451
1452
1453

Předčtenářské dovednosti 1
• Vizuální vnímání
Čtení s porozuměním 1
• Slova a věty
Čtení s porozuměním 2
• Věty a texty
Čtení s porozuměním 3
• Texty a rozbor
Čtení s porozuměním 4 • Tabulky –
Mapy – Zobrazení

počet ks

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Zásilka bude odeslána prostřednictvím České pošty.
Objednávky určené pro fyzické osoby doručujeme formou dobírky.

Jméno, škola, ﬁrma:
Ulice, PSČ a město:
IČO:

DIČ:

Tel./fax:

E-mail:

Razítko:

Datum a podpis:
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a
Dlaždik u
iko
za dlažd u.
k úspch

L U Š T I T
URČ I T
KON T RO L OV A T

Ɣ Ovený uební systém urený
pro dti od 2 let.
Ɣ Pro pedškolní vzdlávání
v mateských školách
a pro domácí samouku.

Cvičná deska

Ɣ tyicet let úspchu ve více
než tyiceti zemích svta.

ORozměr: 18 x 16 cm OOdolný materiál
OSnadné čištění O6 plastových dlaždiček
OUniverzální pro všechny tituly
O Cena: 225 Kč

Které formičky kam pasují?

Jak na to:

4000

Které formičky kam pasují?

1. Otevři cvičnou desku
bambinoLÜK a polož ji
na rozevřený sešit. Plastové
dlaždičky polož na horní
polovinu cvičné desky, a to
tak, aby dlaždička s červeným
symbolem ležela na obrázku se
stejným symbolem. Dlaždička
se symbolem „dům“, například,
patří do horního levého rohu.

II
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Které formičky kam pasují?

2. Vezmi jednu z dlaždiček
a podívej se na úkol pod ní.
Který obrázek v dolní polovině
sešitu patří k tomuto úkolu?
Plastovou dlaždičku polož
na správný obrázek. Tímto
způsobem pokračuj dál, až
budou všechny obrázky na dolní
polovině přikryté plastovými
dlaždičkami.

3. Potom zavři cvičnou desku
a překlop ji tak, aby ležela
na horní polovině sešitu.
Porovnej barevný vzor na desce
se vzorem v sešitu. Jestli se
shodují, je úkol správně vyřešen.
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Tato cvičení jsou založená na obrázcích z dětského světa a jsou přiměřená věku dětí.
Podporují a vyvíjejí schopnost soustředit se, přesně se dívat a logicky přemýšlet, což jsou
základní dovednosti pro úspěšné učení se ve škole.

Jsou mi 2. • To už umím.

4010

1 Najdi stejný obrázek. 2 Najdi stejnou hračku. 3 Najdi stejnou část oblečení. 4 Najdi
stejnou část oblečení. 5 V dětském pokoji. Najdi stejný obrázek. 6 Ovoce. Najdi stejný
obrázek. 7 Dobroty. Najdi stejný obrázek. 8 U jídla. Najdi stejný obrázek. 9 Najdi stejné zvíře. 10 Najdi stejnou barvu. 11 Na dětském hřišti. Najdi stejný obrázek. 12 Najdi
stejný tvar.
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-84-8 O Cena: 139 Kč

NOVÉ
Je mi 2½. • To už umím.

4011

1 Najdi stejnou, stranově obrácenou hračku. 2 Najdi stejnou, stranově obrácenou
hračku. 3 Najdi stejnou část oblečení v jiné barvě. 4 Najdi stejnou část oblečení
v jiné barvě. 5 Slož skládačku. Které zvíře vznikne? 6 Slož skládačku. Které zvíře
vznikne? 7 Najdi k plodům jejich stínový obraz. 8 Najdi k obrázkům jejich stínový
obraz. 9 Najdi stejného, na hlavu postaveného maňáska. 10 Najdi stejného, na hlavu
postaveného maňáska. 11 Najdi stejnou část skládačky. 12 Najdi stejný tvar.
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-85-5 O Cena: 139 Kč

NOVÉ
NOVÉ
Jsou mi 3. • To už umím.

4012

1 Které zvíře se dívá ze stáje? 2 Co k sobě patří? 3 Najdi k vozidlům jejich stínový
obraz. 4 Které tričko má dítě na sobě? 5 Najdi každému zvířeti jeho nohy. 6 Jak
vypadají deštníky rozevřené? 7 Kdo má co ke svačině? 8 Na kterém obrázku najdeš
tuto rybu? 9 Jak to vypadá zblízka? 10 Který tvar mají tyto náušnice? 11 Najdi stejnou část skládačky. 12 Kam zapadnou tyto tvary?
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-86-2 O Cena: 139 Kč

IV
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Cvičení v těchto sešitech obsahují obrázky postav, zvířat a předmětů, které děti znají
ze svého všedního okolí a ze svých prvních výprav. Děti je mají na obrázcích poznat,
pojmenovat a mezi dalšími obrázky v nezměněné nebo nepatrně pozměněné podobě opět
najít. Procvičují si tímto pozorovací, porovnávací a vyjadřovací schopnosti, posilují vlastní
soustředěnost a rozšiřují si krok za krokem slovní zásobu.
Můj malý svět • Slova v obrázcích 1
4021

NOVÉ

1 Symboly na
dlaždičkách
2 Plyšáci
3 Hračky
4 Hlava
5 Dětské kresby
6 Dřevěné dopravní
prostředky
7 Zvířata z plastelíny
8 Výtvarné potřeby
9 Barvy
10 Vlastnosti
11 Pohyby
12 Rodina
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-88-6 O Cena: 139 Kč

Můj domov • Slova v obrázcích 2
4022

NOVÉ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

V dětském pokoji
V koupelně
Letní oblečení
Zimní oblečení
V kuchyni
Pití a jídlo
Ovoce
Zelenina
V obývacím pokoji
Den, noc,
roční období
11 Činnosti
12 Na nebi
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-89-3 O Cena: 139 Kč

Moje první výpravy • Slova v obrázcích 3
4023

NOVÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dům
Na zahradě
Na dětském hřišti
Hrajeme si venku
Na ulici
Zvířátka
Ve školce
V zoo
Sport
Hračky
Vlastnosti
Zaměstnání

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-90-9 O Cena: 139 Kč

Barvy v mém okolí • Slova v obrázcích 4
4024

NOVÉ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Žlutá
Červená
Modrá
Oranžová
Fialová
Zelená
Černá
Bílá
Růžová
Hnědá
Šedá
Pestrobarevné
obrázky

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-91-6 O Cena: 139 Kč

V
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a
Dlaždik u
iko
za dlažd u.
k úspch

L U Š T I T
URČ I T
KON T RO L OV A T

Ɣ Ovený uební systém urený
pro dti od 4 let.
Ɣ Pro pedškolní vzdlávání
v mateských školách a pro první
stupe základních škol.
Ɣ tyicet let úspchu ve více než
tyiceti zemích svta.

Jak na to:

1.

Otevři cvičnou desku
a polož průsvitný
kryt na spodní stranu pracovního
sešitu.
Vezmi si plastovou dlaždičku
a podívej se na úkol
.

Cvičná deska

5000

ORozměr: 26 x 13 cm OOdolný materiál
OSnadné čištění O12 plastových dlaždiček
OUniverzální pro všechny tituly
O Cena: 239 Kč

2.

Vidíš barevný hrad, jehož
zdi jsou žluté. Na spodní
straně (pod průsvitným krytem)
najdi stejný hrad, jehož zdi jsou
zelené.
Na tento obrázek
polož
plastovou dlaždičku
.

VI
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3.

Tímto způsobem pokračuj dál, až
budou všechny zelené hrady přikryté
plastovými dlaždičkami.

4.

Potom nadzdvihni červenou část
a sklapni cvičnou desku.

5.

Cvičnou desku otoč tak, aby vlnitý
okraj směřoval k tobě. Porovnej barevný vzor na desce se vzorem v sešitu. Jestli se
shodují, je úkol správně vyřešen.

VII
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Zahřívání mozku 1

5010

O Pestrobarevní motýli – nalezení stejného výřezu O Barevné
kruhy – porovnávání obrázků O Vzácné vázy – přiřazování tvaru
k zrcadlovému obrazu OSkrytá zvířata – rozpoznávání ukrytých zvířat
O Auto-skládačka – nalezení stejného dílu skládačky O Splývající
vzory – hledání stejné kombinace barev O„Rozkouskované obrázky“
– přiřazování částí obrázku k celku OČtyři barvy – čtyři tvary – určení
chybějícího vzoru O Podobné lodě – rozlišování obrázků podle
detailů a poloh O Pravidelné vzory – nalezení stejné kombinace
vzoru O Zdvihnutý ukazováček – porovnávání polohy piktogramu
ODvanáct slepic – rozlišování obrázků podle detailů

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-44-2
O Cena: 159 Kč

Zahřívání mozku 2

5011

O Magické kruhy – nalezení stejného obrázku O Zvířecí stíny –
přiřazování zvířete k jeho stínu OStlačené hlavy – nalezení stejného
smajlíka OOtočené vzory – nalezení stejného, ale otočeného vzoru O
Stínové obrázky – přiřazování obrázku k siluetě ODlaždičky – nalezení
stejného vzoru dlaždiček ORostliny a listy – přiřazení správné siluety
k její zdeformované podobě O Skládačky – doplňování obrázků O
Sporty a sportovci – skládání obrázků z částí O Barevné tvary –
porovnávání tvarů a barev OParní lokomotiva – nalezení stejné, ale
zrcadlově obrácené a jinak barevné části obrázku ODvanáct šašků
– nalezení stejného, ale barevně obměněného obrázku

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-68-8
O Cena: 159 Kč

Malá škola zraku a logiky 1

5012

O Rozmnožování předmětů O Rámování fotografií O Balení dárků
OSledování závodů plachetnic OVybarvování vozidel OKombinování
karnevalových kostýmů O Aranžování ovoce O Pohledy shora,
zezadu a ze strany ORozkládání obrázků zvířat OPozorování za tmy
a ve dne OSestavování skupin z dřevěných panáčků OHry na hřišti

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-47-3
O Cena: 159 Kč

Malá škola zraku a logiky 2

5013

O Rozmnožování květů O Kombinování hlav s výrazy obličejů
OPřekrývání předmětů OUmisťování nebeských těles ORazítkování
různými barvami O Rozkládání obrázků na části O Vyrážení
různých tvarů do obrázků O Otáčení obrázků O Určování směru
O Kombinování obrázků O Deformování obrázků O Maňásci –
sestavování skupin

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-67-1
O Cena: 159 Kč

VIII
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Předškolní příprava – Dáme si rozcvičku 1 5014
ORyby a rybáři ODíry v obrazech ONeúplné skládanky OObrazy
z modrých teček O Obrazy ze zelených teček O Abeceda zvířat
od A po L OAbeceda zvířat od M po Ž OSova a kozel – různá množství
OČerti, hvězdy a kuřátka ONářadí, ovoce, nábytek, vozidla, letadla,
lodě OOblečení, hračky, příbory, zvířata OSestavujeme lokomotivu

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-57-2
O Cena: 159 Kč

Předškolní příprava – Dáme si rozcvičku 2 5015
OZvětšené výřezy z obrázků OZvětšené výřezy z obrázků 2 OMalé
rozdíly OMalé rozdíly 2 ONáčrty a obrázky ONáčrty a obrázky 2 O
Překrývající se obrázky O Překrývající se obrázky 2 O Obrázek ze
dvou částí O Obrázek ze dvou částí 2 O Neúplné logické řady O
Neúplné logické řady 2

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-58-9
O Cena: 159 Kč

Rozvíjení koncentrace – Rozcvičky 1

5016

O Spousty aut O Miniskládačky O Mandaly O Schované tvary
OVšelijaká dřevěná zvířata OVybledlé kruhy OZrcadlově obrácené
lodě O Tři velmi podobní hroši O Hodina strašidel O Letící ptáci
ODvanáct šašků OZlobří hlavy

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-71-8
O Cena: 159 Kč

U nás doma
– Procvičování slovní zásoby

5020

od
4 let

OPokoje – nalezení stejného výřezu O Části domu – nalezení
zrcadlově obráceného obrazu O V obývacím pokoji – přiřazování
obrázku k jeho části O V kuchyni – přiřazování obrázku k jeho
celku OV koupelně – poznávání jen částečně viditelných předmětů
ONa zahradě – nalezení stejného výřezu OJídlo a pití – přiřazování
barevných a černobílých obrázků OOvoce a zelenina – poznávání
plodů podle průřezu O Oblečení – přiřazování částí oděvu k jejich
stínům O Hračky – poznávání částečně zakrytých předmětů mříží
OZvířata u nás doma – nalezení stejného výřezu ONaše rodina –
poznávání členů rodiny
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-45-9
O Cena: 159 Kč
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Rok s Bárou a s Tomem
– Procvičování slovní zásoby

5021

od
4 let

O Leden: Bára a Tom staví sněhuláka OÚnor: Karnevalová oslava
OBřezen: Rozkvetly první kytičky ODuben: Velikonoce OKvěten:
Zvířecí mláďata O Červen: Děti slaví O Červenec: K létu patří
zmrzlina OSrpen: V bazénu OZáří: Pouštíme draky OŘíjen: Figurky
z kaštanů a žaludů O Listopad: Lampionový průvod O Prosinec:
Bára a Tom pečou cukroví
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-46-6
O Cena: 159 Kč

Ve městě – Rozšíření slovní zásoby

5022

OVeřejné budovy ODopravní prostředky OV silničním provozu O
Na ulici OZaměstnání OV obchodním domě OV muzeu OVe škole
ONa nádraží OV zoo ONa pouti ONa dětském hřišti
Sešit obsahuje dvanáct různých oblastí, které se týkají života
ve městě. Úkoly zpracované na základě těchto námětů oživují
a procvičují aktivní i pasivní slovní zásobu. Cvičení dětem pomáhají
– a to i těm, pro které není čeština mateřským jazykem, – přesně
pojmenovat předměty každodenního života a tyto pojmy smysluplně
využívat ve vlastním slovním vyjádření.

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-59-6
O Cena: 159 Kč

Bára a Tom ve volném čase
– Cvičení pro předškoláky

5023

od
4 let

ONa různých kolečkách ONa pískovišti ONa prolézačkách OBára
a Tom skáčou panáka O Na kopci za vesnicí O Na louce O Na
trávníku OHra s kuličkami OZ louky, z lesa, ze zahrady OHra na
schovávanou OKresba křídou OKvarteto
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-69-5
O Cena: 159 Kč

Šupito – Bezpečně v silničním provozu

5030

OBezpečnostní prvky OV silničním provozu OPravý chránič – levý
chránič OV zatáčce OBezpečně na kolech a kolečkách OV mlze
i v noci – pravidla platí vždy O Části chránicí výstroje O Dopravní
značky a signalizace O Nebezpečné chování O Vhodné oblečení
OVždy správným směrem ONežádoucí následky

od
5 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-48-0
O Cena: 159 Kč

X
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Šupito – Příběhy k zasmání,
cvičení k poznání

5031

od
4 let

OŠupito posílá dopis OTřídění dopisů OŠupito staví dům OPro
každého nějaký balík ODárky v balíčcích OŠupito u kadeřníka OS
novým účesem O U moře O Šupito a Odjinud vaří O Neobvyklé
těstoviny OV mycí lince OŠupito suší prádlo
O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-70-1
O Cena: 159 Kč

Méďa Pusík – Cesta kolem světa

5040

OPříprava na cestu OPod stanem ODopravní prostředky ONa horách OV poušti OPři potápění ONa pláži OV Africe OV džungli
OV Karibiku OV Antarktidě OU Eskymáků
Tento sešit přibližuje předškolákům a dětem prvních tříd základní
školy pestrost našeho světa. Co všechno zažijí Pusík a jeho pes Hafík
na své cestě kolem světa? Cestují po horách, na poušti, v Karibiku,
putují zamrzlou Antarktidou a po mnoha dalších zajímavých místech.
Na svých cestách zažijí velká dobrodružství.

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-61-9
O Cena: 159 Kč

Zábava a hry s méďou Pusíkem
Veselá cvičení 1

5041

OPusík a Hafík mají masky zvířat OVeselé ovocné dorty OPusík
a Hafík vyrábějí draky O Zábava ve volném čase O Na hradech
a zámcích straší O Skládačky se zvířátky O Kachny v zrcadle –
stranově obrácený obraz O Omalovánky s Hafíkem – porovnání
barevného a černobílého obrazu O Pusík češe ovocné stromy
a keře – stejné předměty v různé poloze OPortréty zvířecích přátel
OObrázky z mušlí OZvířata na kolečkách

od
4 let

O Rozsah 24 stran O ISBN 978-80-86745-60-2
O Cena: 159 Kč
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Nakladatelství Mutabene, spol. s r. o.,
Patočkova 1632/55, 169 00 Praha 6
tel./fax: 251 510 686 • mob. tel.: 606 754 751
e-mail: mutabene@volny.cz • www.mutabene.cz
IČO 26427613 • DIČ: CZ26427613

Závazně objednáváme:
obj. číslo

název titulu

cena / ks

počet ks

obj. číslo

5013
4000

CVIČNÁ DESKA

225 Kč

5014

4010

Jsou mi 2. • To už umím.

139 Kč

Je mi 2½. • To už umím.

139 Kč

5015

4011
4012

Jsou mi 3. • To už umím.

139 Kč

5016

4021

Můj malý svět • Slova v obrázcích 1

139 Kč

5020

4022

Můj domov • Slova v obrázcích 2

139 Kč

Moje první výpravy •
Slova v obrázcích 3
Barvy v mém okolí •
Slova v obrázcích 4

139 Kč

4023
4024

139 Kč

5021
5022
5023
5030

název titulu

cena / ks

Malá škola zraku a logiky 2

159 Kč

Předškolní příprava
– Dáme si rozcvičku 1
Předškolní příprava
– Dáme si rozcvičku 2

159 Kč
159 Kč

Rozvíjení koncentrace • Rozcvičky 1

159 Kč

U nás doma
– Procvičování slovní zásoby
Rok s Bárou a s Tomem
– Procvičování slovní zásoby
Ve městě
– Rozšíření slovní zásoby
Bára a Tom ve volném čase
• Cvičení pro předškoláky
Šupito – Bezpečně v silničním
provozu
Šupito – Příběhy k zasmání, cvičení
k poznání

159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč
159 Kč

5000

CVIČNÁ DESKA

239 Kč

5010

Zahřívání mozku 1

159 Kč

5031

5011

Zahřívání mozku 2

159 Kč

5040

Méďa Pusík – Cesta kolem světa

159 Kč

5041

Zábava a hry s méďou Pusíkem –
Veselá cvičení 1

159 Kč

5012

Malá škola zraku a logiky 1

159 Kč

počet ks

159 Kč

Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Zásilka bude odeslána prostřednictvím České pošty.
Objednávky určené pro fyzické osoby doručujeme formou dobírky.

Jméno, škola, ﬁrma:
Ulice, PSČ a město:
IČO:

DIČ:

Tel./fax:

E-mail:

Razítko:

Datum a podpis:
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549 41 Červený Kostelec

50727/2005

Odesílatel:
Mutabene, spol. s r. o.
Patočkova 1632/55
169 00 Praha 6

O.P.

P.P.

Uební systémy
pro pedškolní
vzdlávání
v mateských
školách a pro
první stupe
základních
a speciálních škol

2013

Miroslava Udržalová
www.amosek.cz
606 821 363
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