
Bohatě ilustrovaná knížka dobře poslouží 
rodičům a učitelům k ověření úrovně 
výslovnosti a vyjadřovacích schopností 
mladších dětí. Hravé rozšiřující úkoly       
z oblasti grafomotoriky, zrakového rozlišo-
vání, početních představ i logických úvah 
jsou vhodné nejen pro předškoláky. 

Ester Stará – speciální pedagog, logoped, koordinátor inkluze na ZŠ, dětské knihy zaměřené na rozvoj 
komunikačních dovedností, pohádky, příběhy pro mladší školáky, patronka kreativní soutěže Zlaté dítě při 
knižní ceně Zlatá stuha, spoluprauje s českými školami v zahraničí
www.esterstara.webnode.cz
esterstara@gmail.com

Robi a Otka dětem pomohou rozvázat jejich 
někdy neposlušné jazyky a provedou je 
logopedickou knížkou se spoustu veselých 
ilustrací. K nim stačí přiložit elektronickou 
tužku od Albi a začne se přehrávat čtený 
text. K dispozici je i plno dalších interaktiv-
ních módů, které dětem zábavnou formou 
pomáhají rozvíjet vyjadřovací schopnosti 
a naučit se správně vyslovovat problematic-
ké hlásky a jevy. 

Tato mluvící knížka pomůže dětem rozvázat 
jejich někdy neposlušné jazyky. Najdete 
v ní nejen myšky, ale i kouzelníka a plno 
dalších roztomilých ilustrací. K nim stačí 
přiložit elektronickou tužku od Albi a začne 
se přehrávat čtený text. Kdispozici také 
spousta dalších interaktivních módů, které 
dětem zábavnou a veselou formou pomáhají 
naučit se správně vyslovovat hlásky K, G, H, 
CH, Ď, Ť, Ň, Č, Š, Ž, C, S a Z, ale například 
i slabiky bě, pě a vě. 

Jak se naučit správně číst a psát všechna 
písmenka v abecedě? S touhle knížkou 
hravě! Pomocí zábavných úkolů, jako je 
obtahování písmenek, hádání počáteč-
ních písmen jednotlivých slov, vybarvová-
ní, vyprávění, přestane být abeceda pro 
děti záhadou a stane se jejich kamarád-
kou. Další aktivity nenásilně pomáhají 
procvičovat grafomotoriku, vyjadřování, 
postřeh, nebo třeba počítání. 

Knížka určená pro děti předškolního 
a mladšího školního věku má za cíl zábav-
nou formou rozvíjet slovní zásobu a jazy-
kový cit. Děti se pomocí zajímavých úkolů, 
básniček, doplňovaček, příběhů a hádanek 
podpořených živými ilustracemi učí hrát si 
s jazykem, co nejpřesněji vyjadřovat myš-
lenky a city a objevovat bohatství řeči. 

Jedééém, ale taky letíme a plujeme! 
V patách nám je cestovatelka moucha 
Elka. Fotí všechno, co vidí. Naskoč s ní 
do náklaďáku, ponorky nebo třeba rakety 
a objevuj překvapivá tajemství i ukryté 
poklady. Bláznivou jízdu si klidně zopakuj 
i na přiložené mapě!

Knížka nenásilně a zábavnou formou 
podněcuje mluvní apetit, rozvíjí vyjadřovací 
schopnosti, slovní zásobu a jazykový cit 
dítěte. Děti se prostřednictvím rozmanitých 
konverzačních témat a netradičních úkolů 
učí utřídit si a zformulovat myšlenky, hrát si 
s jazykem a správně se vyjadřovat. Kniha 
vybízí k mluvení i svou grafickou podobou. 
Publikace je určena jak dětem a jejich rodi-
čům, tak i logopedům a učitelům.

Páníček Láďa venčí svého psa Fouska. 
Věří, že jeho mazlíček dokáže najít a přinést 
hozený klacík. Fousek ovšem nachází jiné 
poklady. Napínavý příběh z každodenního 
života pejskařů pro úplně nejmenší čtenáře. 

Kniha vám představí nejznámější pohádky 
v podobě malovaného čtení. Ale pozor! 
Slova budete vybírat ze dvou variant 
obrázků, takže se nenechte zmást. Kde 
zasadil dědek řepu? Na poli, nebo na 
pískovišti? Co sebrali loupežníci nebohým 
pocestným? Cennosti, nebo hračky?         
I když kdo ví, možná vás i druhá, neob-
vyklá varianta příběhů pobaví. Stejně jako 
nesmysly, které se vloudily do velkých 
ilustrací.

Šedík je nejmladší ze tří koťat, a všichni ho 
odstrkují. Když navíc máma Míla jednoho 
dne nečekaně odejde, musí si Šedík hledat 
vlastní pelíšek. Najde ho na půdě a spolu 
s ním i novou kamarádku – rok ztracenou 
čepici Bubi. Zažije s ní spoustu napínavých 
dobrodružství. 
Tato kniha je svým obsahem i zpracováním 
šitá na míru začínajícím čtenářům a díky 
speciálnímu typu písma usnadňuje čtení 
těm, kdo se potýkají s dyslexií.

Na čtenáře čekají verše halloweenské, pi-
rátské, ba dokonce palačinkové. Seznámí 
se s lekavou babičkou, zavítá na sraz ze-
leniny, naučí se, jak správně stolovat a jak 
péct buchty z kedluben. Pro děti od 6 let.

Průvodce po známých i neznámých pří-
slovích doprovozených krátkým výstižným 
komiksem. Knížka, kterou si oblíbí nejen 
děti, jimž pomůže porozumět jazyku 
a rozšířit si slovní zásobu, ale vlastně každý, 
kdo má rád češtinu, její malebnost a zákruty. 
Tahle kniha není učebnice, a přesto se při 
jejím čtení a prohlížení poučíte, ale hlavně 
pobavíte. Koneckonců smích je kořením 
života, ne?



Originální kniha se sadou tužek KOH-I-
-NOOR pro děti všech věkových kategorií 
seznámí čtenáře poetického příběhu         
s nejrůznějšími technikami kresby.
Významnou roli v příběhu sehrává samot-
ný čtenář. Je vtažen do děje, spoluilustruje 
jednotlivé momenty, hledá další řešení. 
Rozvíjí vlastní kreativitu a zároveň si vy-
zkouší různé techniky kresby, např. frotáž 
či plynulé stínování. Cíleně při tom využívá 
celou škálu tvrdosti tužek.
Chrochtík a Kvilkalka na cestě za blýska-
vým prasátkem je nadčasová a srozumitel-
ná pohádka s poselstvím, ve které nechybí 
humor, napětí ani láska. Výpravné poetic-
ké ilustrace plné zvířátek jsou ozvláštněny 
komiksovými bublinami a podpořeny dyna-
mickou grafickou úpravou. Strukturovanost 
textu a odlišení jednotlivých rolí přivede 
ke čtení i začínající čtenáře, probudí chuť 
ke čtení. 

Pocity jsou naší součástí. Víme o nich, 
více či méně jim podléháme. Pomáhají 
nám zorientovat se ve světě, ovlivňují 
naše chování. Ne vždy ale přesně rozu-
míme tomu, co nám sdělují. První krok 
na cestě k jejich poznání je dovolit si je 
mít, přijmout je. KNIHA POCITŮ je určena 
dětem od osmi let bez ohledu na to, jestli 
jsou na své pocity odborníci, nebo jim spíš 
nerozumí a snadno se v nich ztrácí. Ve 
třinácti kapitolách budou moct prozkoumat 
klid, překvapení, radost a štěstí, smutek, 
strach, odvahu, stud, hněv, závist a žárli-
vost, znechucení, nudu, zájem a lásku. 

Kniha Největší přánívznikla ve spolupráci 
s organizací Člověk v tísni s jasným zámě-
rem - seznámit děti s vybranými globálními 
tématy a podnítit diskusi o současném 
světě. Učitelé a každý, kdo se s dětmi 
vydá za hranice příběhu, ocení také me-
todiku s odborně zpracovanými aktivitami 
navazujícími na etapy koníkova putování, 
která je volně ke stažení na 
www.varianty.cz/nejvetsiprani. 

Veršovaný příběh z hmyzí říše Ó, ó, ó, 
vajíčko! je vyprávěním o velké lásce 
a odhodlání. Houseňák Pepík putuje za 
svou vyvolenou a nic ho nezastaví. Inspi-
rací pro jednotlivé postavy byli skuteční 
brouci, včely, larvy a zejména motýli, 
protože jejich životy jsou často velice dra-
matické a plné překvapivých skutečností.

Další doporučená literatura pro práci s dětmi s OMJ:
● Škodová: Domino – Český jazyk pro malé cizince
● Svobodová: Učím se česky
● Albi: Kouzelné čtení (edice s elektronickou tužkou)
● obrázkové slovníky
● učebnice prvouky

Užitečné odkazy: 
● Národní pedagogický institut – https://www.npi.cz/
● Meta, ops. – https://meta-ops.eu/
● Rosteme s knihou – https://www.rostemesknihou.cz/ –   
   knihy on-line, audio 
● ukrajinské pohádky – https://kazky.org.ua/
● http://www.zlatastuha.cz


