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NOVINKA

Patricia Babtie, Jane Emerson

Dítě s dyskalkulií
ve škole
PŘEKLAD MARIE TĚTHALOVÁ

Dítě s dyskalkulií má problém s tím, správně přečíst
čísla, neví si rady se základními matematickými
operacemi. Autorky vysvětlují podstatu problému
a nabízejí tipy, jak dětem se speciﬁckou poruchou
počítání pomoci. V knize najdeme vzorové úlohy
a také různé strategie, které mohou být v práci
s touto poruchou užitečné. Metody práce s dětmi
s dyskalkulií využijí i učitelé, kteří pracují s dětmi
s dalšími poruchami učení.
978-80-262-1304-8 | brož. | 152 s. | asi 299 Kč

JANE
EMERSON

K tématu:

je ředitelkou centra pro
poruchy učení a zkušenou
učitelkou, která pracuje
s dětmi s SPU.
PATRICIA BABTIE
je zkušená učitelka, pracuje
s dětmi s SPU.
Je chytré, šikovné stejně
jako jeho spolužáci, ale
s čísly a příklady si opravdu
neví rady. Tak by se dal popsat
problém dítěte s dyskalkulií.
Dyskalkulické obtíže zasahující
základní početní dovednosti,
tedy zpravidla jednoduché
až primitivně vypadající
počtářské dovednosti, nejsou
zaviněny nedostatečným, ale
ani sníženým nadáním dítěte.
V populaci se podle různých
zdrojů vyskytuje 5–6 % osob
s dyskalkulií.
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Speciální pedagogika
NOVINKA

Alison M. Thompson

Mé dítě má ADHD
Jak s ním přežít
PŘEKLAD MONIKA KITTOVÁ

Život
Ž
Ži
vo s dítětem s ADHD je náročný. Své o tom ví
vo
auto
au
to
autorka
knihy, která popisuje prvních 18 let života
sv
své
vé syna Daniela. Píše o tom, jak pro něj hledala
svého
tu pravou školu, jak se dopracovávala k diagnóze…
tu
o životě, který připomíná horskou dráhu. Nejde
ale o klasický deník matky, Alison svým svědectvím
a
ukazuje ostatním rodičům, o co by se měli zajímat,
pokud mají dítě s poruchou pozornosti spojenou
s hyperaktivitou.
978-80-262-1316-1 | brož. | 128 s. | asi 229 Kč

K tématu:

ALISON M.
THOMPSON

založila organizaci nazvanou
ADHD Kids. S dětmi s ADHD
má osobní i profesní
zkušenost. Své zkušenosti
sdílí s rodiči i učiteli těchto
dětí.
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Autorka se netají
tím, že pro ni soužití
s dítětem s ADHD bylo a je
stále náročné, ale snaží se
svou zkušenost zobecnit
a dodat odvahu rodičům,
vychovatelům a učitelům dětí
s touto poruchou. I když se
nám může zdát, že dítě s ADHD
je ztělesněné peklo, neměli
bychom zapomenout na to,
že to je dítě, o které se máme
starat, učit je a vychovávat,
a především ho mít rádi. Její
kniha je něco jako rodičovská
příručka pro přežití.

