KATALOG 2021 PRO MŠ

ZÁPIS JE TU

je pracovní učebnice určená pro předškolní přípravu dětí před zápisem do ZŠ:
– doma s rodiči
– v mateřských školách
– v přípravných kurzech základních škol

Doporučujeme ji také využít:
– při prověření znalostí a dovedností dětí u zápisu
– pro přípravu ke vstupu do 1. ročníku i po zápisu
Velký zájem předškoláků vzbudily její poutavé obrázky, které jsou provázeny příběhy.
Zavazování tkaničky na přední straně obálky si velmi oblíbili.
„Už dlouho uvažujeme o sjednocení přípravy k zápisu. Konečně jsme našli pracovní
učebnici, která nám pro předškolní vzdělávání dětí vyhovuje po všech stránkách.
Nyní můžeme postupovat systematicky krok za krokem.“
elementaristky připravující děti k zápisu

ŠKOLA JE TU

P-50 | 89 Kč

je sada tří pracovních učebnic, která je určena pro předškolní přípravu dětí od 5 let během
školního roku před nástupem do školy:
– doma s rodiči
– v mateřských školách

zvýhodněná cena
sady 3 pracovních
učebnic
P-51 | 199 Kč

Cesta k poznávání a čtení
s pohádkami
OVĚŘENO PŘEDŠKOLÁKY
V PŘÍLOZE: LEPORELA

P-52 | 79 Kč

CESTA K POČÍTÁNÍ

CESTA K PSANÍ

CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ

Při pilotním ověřování vyučující velmi kladně hodnotili tematické prolnutí učiva pohádkami. S nadšením přivítali
metodická doporučení přehledně zpracovaná v tabulkách. Dětem se velmi líbily obrázky, které jsou tak „živé“, že je
vtáhnou do děje a děti se stanou součástí příběhu.

Cesta k psaní
s pohádkami
OVĚŘENO PŘEDŠKOLÁKY
V PŘÍLOZE: LOUTKY Z PAPÍRU

P-53 | 79 Kč

Cesta k počítání
s pohádkami
OVĚŘENO PŘEDŠKOLÁKY
V PŘÍLOZE: sAmOLEPKY

P-54 | 79 Kč

„Je skvělé, že vznikl materiál, ve kterém je vše, co máme s dětmi v rámci předškolní přípravy během roku obsáhnout,
rozpracováno systematicky. Nejedná se pouze o nahodile vybrané úkoly, ale o odborně zpracovanou publikaci
s cíleným vedením předškoláka k bezproblémovému zvládnutí přechodu k výuce čtení, psaní a počítání do 1. ročníku.“
učitelky, které sadu Škola je tu pilotně ověřovaly v mateřských školách

Pracovní učebnice vznikly ve spolupráci s elementaristy a vyučujícími mateřských škol pod odborným
dohledem z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jsou ověřeny předškoláky v přípravných kurzech
do školy a v předškolních přípravkách v mateřských školkách (státních i soukromých) v Praze, v Brně a okolí.

Aktuální informace naleznete na nns.cz/predskolak.

ŠKOLA JE TU

sada tří pracovních učebnic pro předškoláky
Vyzkoušejte zdarma
ukázku ze všech
dílů sady k pohádce
O koblížkovi
v podobě MIUč+ na
nns.cz/predskolak.

Cesta k poznávání a čtení (pozorování světa očima dítěte propojené s přípravou ke čtení)
Cesta k psaní (průprava k výuce psaní v 1. ročníku)
Cesta k počítání (rozvoj matematických představ před výukou matematiky v 1. ročníku)

CESTA K POZNÁVÁNÍ A ČTENÍ
1.

JAK KARKULKA

Děti si na předchozí stránce
poslechly pohádku o Červené
karkulce a složili si leporelo
z přílohy.

JÁ

ONA
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2.
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Nyní si děti po vzoru Karkulky
vyzkoušejí představování
a pak si povídají, proč se nesmí
představovat cizím lidem
a sdělovat jim svoji adresu.
Do instrukcí záměrně vkládáme
pochvaly. Například: Umíš se
orientovat ve sloupci. Jsi šikulka!
Děti reagují na pochvalu pozitivní
odezvou. Pochvala je povzbudí do
další práce. Chválit doporučujeme
za konkrétní činnost.

3.

POTKALA VLKA

Prohlédnou si obrázek v učebnici.
Zahrají si na Karkulku. Říkají: Já
jsem... Toto je můj čepeček, říká
se mu karkulka. To je maminka.
To je její šátek. Ona bydlí... To je
babička. To je její čepeček. Ona
bydlí... To je myslivec. To je jeho
myslivecký klobouk. On bydlí...
A kdo jsi ty?

ON

4.
Podle barevného obrázku vybarví
karkulku (čepeček Karkulky),
maminčin šátek, babiččin čepec
a myslivecký klobouk.

Cestou k babičce potkala Karkulka vlka. Karkulka se vlkovi představila. Umíš to taky?
Proč se nesmíš představovat cizím lidem? A proč jim nesmíš sdělovat svou adresu?
Zahraj si na Karkulku a říkej: Já jsem... Toto je můj čepeček, říká se mu karkulka. To je maminka. To je její šátek. Ona
bydlí... To je babička. To je její čepeček. Ona bydlí... To je myslivec. To je jeho myslivecký klobouk. On bydlí... A kdo jsi ty?
Podle barevného obrázku vybarvi karkulku (čepeček Karkulky), šátek maminky, čepec babičky a myslivecký klobouk.
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V příloze pracovní učebnice
Cesta k poznávání a čtení se
nacházejí leporela.

CESTA K PSANÍ

CESTA K POČÍTÁNÍ
DOLEPUJ NÁLEPKY.

POKROP ŘEPU VODOU Z MRAKŮ.
„DEŠTĚ Z MRAKŮ, POMOZTE,
AŤ MI ŘEPA VYROSTE!“
(FRANTIŠEK HRUBÍN: ŠPALÍČEK VERŠŮ A POHÁDEK)

V příloze pracovní učebnice
Cesta k psaní jsou loutky
z papíru, se kterými si děti
mohou pohádky zahrát.

NA STŘEŠE

NA ŽEBŘÍKU

V OKNě

Dospělí ti přečtou veršovanou pohádku O veliké řepě od Františka Hrubína ze Špalíčku veršů a pohádek. Znáš jiné
veršované pohádky? Zjisti, kdo je napsal.
Zahraj si na déšť. Vzpaž a připaž ruce a jdi do dřepu.
Vzorovou čáru obtáhni prstem. Od vyznačených bodů veď čáry shora dolů. Při kreslení odříkávej do rytmu říkanku.
Mraky vybarvi.
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V příloze pracovní učebnice
Cesta k počítání děti
najdou samolepky, které
použijí při plnění úkolů.
Při nalepování si procvičí
jemnou motoriku.
Práce s nimi děti velice baví.

NA PLOTě
V BOUDě

V KVěTINÁČI
V pohádce o třech prasátkách si každé prasátko postavilo domeček z jiného stavebního materiálu. Který domeček vlk
nezbořil? Z čeho byl postaven? Prohlédni si ho.
Nalep chybějící části obrázku (komín, ptáčka, kočku, prasátko, kytičku, pejska). Nálepky najdeš v příloze. Při
nalepování říkej, kde se nacházejí: komín je na střeše, ptáček je na žebříku, kočka je na plotě, prasátko je v okně, kytička
je v květináči, pejsek je v boudě. Říkej, co vidíš kolem sebe na koberci (na poličce, v krabici, ...).
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K jednotlivým pohádkám se v každé pracovní učebnici vztahují dvě strany. Od vyprávění v pracovní učebnici Cesta
k poznávání a čtení přecházejí k uvolňovacím cvikům v Cestě k psaní a na závěr pracují s úkoly v Cestě k počítání.

ZÁPIS JE TU
ZÁPIS JE TU obsahuje základ, který potřebuje znát k zápisu každý předškolák:

poznávání barev, tvarů, orientaci v prostoru i v čase, předpočetní představy a dovednosti atd.
To vše v neotřelé, zábavné, a přitom odborně zpracované podobě.

Vyzkoušejte zdarma
MIUč+ Zápis je tu na
nns.cz/predskolak.

NÁHLED STRANY VĚNOVANÉ VNÍMÁNÍ TVARŮ A ORIENTACI V ŘÁDKU A SLOUPCI
1.
Děti si nejprve prohlédnou
obrázek a vyprávějí si
o oblíbených hračkách. Dotekem
vnímají jejich tvar. Mohou zkusit
hádat, kterou hračku právě drží,
s očima zavázanýma šátkem.

NAJDI DVOJICE.

2.
Obrysové obrázky obtahují prstem
a poté k nim hledají barevné
obrázky do dvojice. Vyberou si
jeden z nich, určí jeho barvu,
vybarví ho a pak jej dokreslí
podle své vlastní fantazie. Stejně
pokračují i s ostatními obrázky.
3.
Děti čtou obrázky ve vyznačené
síti po sloupcích. Obrázky nad
nimi na poličce využijeme pro
přesnou představu o sloupci,
například: Přečti obrázky pod
budíkem.

K obrázku ve druhém sloupci vyhledej do dvojice obrázek v prvním sloupci. Vybarvi ho stejnou barvou
a dokresli podle své fantazie. Obrázky pojmenuj po řádcích a sloupcích (například řádek vedle panenky,
sloupec pod budíkem).

Potom čtou obrázky po řádcích.
Opět využijeme obrázky
na žebříku, například: Přečti
obrázky vedle panenky.
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NÁHLED STRANY VĚNOVANÉ GRAFOMOTORICE
1.
Děti povídají o šnecích, kteří se
chystají na karneval. Při vyprávění
příběhu rozvíjí slovní zásobu
o nové pojmy (např. bučina).

NAKRESLI ROVNOU ČÁRU ZLEVA DOPRAVA.

Prstem opakovaně obtahují čáru
na prvním řádku zleva doprava.
5.
Ukazují si první (druhý, třetí...)
řádek. Barva listu a šneka je
na řádky navede.

2.
Vnímají tvar bukového listu.

6.

3.
S ulitami a listy si připomenou
názvy barev. Navodí si atmosféru
barevného podzimu. Vleže
na zádech na koberci pohybují
pažemi a představují si při tom,
že leží ve velké hromadě listí,
uvolněnými pažemi rukama nabírají
listy a vyhazují je nad hlavu.

4.

Od druhého do posledního řádku
nakreslí čáru zleva doprava.
7.

Šneci z bučiny si obarvili ulity podle podzimního zabarvení bukových listů. Čáru od listu ke šnekovi na
prvním řádku obtáhni prstem. Potom dokresli další čáry. Posledního šneka vybarvi.
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Posledního šneka si děti vybarví
podle vlastní fantazie. (Velikost
obrázku je přizpůsobena
k vybarvování.)

Děti nepřetěžujeme úkoly, které neodpovídají jejich věku, a respektujeme to, co zvládnou.
Postupujeme systematicky krok za krokem, nejnáročnější úkoly jsou umístěny až v závěru. Úkoly doprovází říkanky.

MULTIMEDIÁLNÍ INTERAKTIVNÍ UČEBNICE
MIUč+ Zápis je tu obsahuje vše co tištěná učebnice
a další multimediální obsah:
audionahrávky pohádek, ke kterým se úkoly v učebnici vztahují
karty z klobouku (děti k jednomu až šesti obrázkům zobrazeným na
kartě vybírají kartu se stejným počtem obrázků; toto cvičení ožívá postavou
animovaného bílého králíčka, který je pochválí
za správně splněný úkol)
skládání obrázků
poznávací karty (série fotografií ke každému
zvířátku nakreslenému v učebnici, ke každé
fotografii je navíc k dispozici audionahrávka
zajímavosti ze života daného zvířete)
pexesa, v nichž děti pomáhají myšákovi najít
dvojice obrázků
cvičení sluchového vnímání (ve vybraných
říkankách a básničkách děti pomocí
grafického záznamu slov vnímají délku hlásek)

NÁHLED CVIČENÍ V INTERAKTIVNÍ
UČEBNICI ZÁPIS JE TU
Pexeso obsahuje obrázky z jednotlivých stran učebnice.
Počet karet je přiměřený věku dětí, proto všichni mohou
prožít pocit úspěchu z odhalených kartiček.
Záměrně byly vybrány obrázky, které se odlišují barevně,
aby se děti s jistotou naučily od sebe odlišovat jednotlivé
barvy. Například v pexesu „Koťata“ je každé kotě jinak
barevné.
Obrázky pod rukou výtvarnice ožily natolik, že mohou
děti inspirovat i k vyprávění. Ve středu herního plánu je
umístěn myšák, který ukazuje na karty kolem sebe. Děti
mu při hře vypráví o obrázcích na kartách.

Informace o nově připravovaných cvičeních pro MIUč+ Zápis je tu a také dalších nových pracovních učebnicích
pro předškoláky naleznete na nns.cz/predskolak.

NOVÁ ŠKOLA, s.r.o.
Bratislavská 23d, 602 00 Brno
tel.: 545 222 286
e-mail: nns@nns.cz
www.nns.cz

nns.cz
nnsmiuc
nova_skola_nakladatelstvi

Aktuální informace naleznete na
nns.cz/predskolak.

