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Eva Koželuhová, Ondřej Koželuh,  
Michaela Šujancová

Děti a senioři v mateřské škole 

PUBLIKACE SE VĚNUJE PROBLEMATICE ROZVOJE 
MEZIGENERAČNÍCH VZTAHŮ U DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO 
VĚKU. Přináší poznatky o významu těchto vztahů 
jak pro dítě, tak pro seniory, a náměty, jak může 
mateřská škola rozvoj těchto vztahů podpořit. 
Velká část publikace je pak věnována příkladům 
tematických celků na téma stáří, které vycházejí  
z literatury pro děti. Jednoduchou formou přinášejí 
učitelkám mateřských škol inspiraci, jak toto téma 
v mateřské škole uchopit.
Knihu ocení pedagogové mateřských škol  
a prvních až druhých tříd školy základní, studenti 
učitelství pro MŠ.

Rozvoj mezigeneračních vztahů 

Eva Koželuhová  
(hlavní autorka) působí jako odborný asistent na katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické 
fakulty Univerzity Karlovy a na katedře pedagogiky Pedagogické fakulty Západočeské univerzity  
v Plzni. Přes dvacet let působila jako učitelka mateřské školy. Vystudovala magisterský studijní program 
Pedagogika předškolního věku a doktorský studijní program v oboru Pedagogika, oboje na Univerzitě 
Karlově. Ve své práci se zaměřuje kromě didaktiky předškolního vzdělávání na rozvoj čtenářské 
pregramotnosti – vede kurzy pro budoucí učitele na VŠ, spolupracuje jako lektor DVPP pro NPI.

978-80-262-2031-2, brož., 160 s., 315 Kč

Společnost často vnímá staré 
lidi s despektem, proto je naší 
snahou pomáhat dětem, které se 
třeba v rodině nepotkávají  
s nejstarší generací, nahlížet na 
stáří jinýma očima. Pravidelná 
setkávání generací na druhé straně 
i aktivuje každodenní život seniorů. 
Dochází zde k přenosu radosti, 
energie, inspiraci prožít něco 
nového a chuti předat dětem své 
zkušenosti. Vzájemně se učí úctě, 
ohleduplnosti a mezigeneračnímu 
přátelství.

Organizace Mezi námi, 
o.p.s., dlouhodobě podporuje 

mezigenerační setkávání  
v programu POVÍDEJ

Výchova 3–8
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Michael Novotný

Společně se hýbeme,  
ve školce si hrajeme

KNIHA OBSAHUJE MNOŽSTVÍ HER, KTERÉ LZE HRÁT  
S DĚTMI V RÁMCI POHYBOVÝCH CHVILEK V MATEŘSKÉ 
ŠKOLE, případně v nižších ročnících ve družině  
a ve volnočasových kroužcích s obecně herním  
a sportovním zaměřením.
Každá hra obsahuje jednoduchý popis činnosti 
a v doprovodu ikon pak usnadňuje orientaci pro 
čtenáře/učitele v tom, pro jak velkou skupinu dětí 
je hra určena, kolik je na její realizaci cca potřeba 
času, pomůcek, prostoru, jak velkou vyžaduje 
přípravu, jaké jsou její cíle a kterou oblast rozvíjí. 
Ke hrám jsou připojeny i poznámky, na co si dát 
při jejich realizacích pozor (na kluzkou podlahu, 
na malý prostor, na dostatečné množství hracího 
materiálu, na lichý počet hráčů atd.). Eliminuje 
tak případné problémy a úrazy, nabízí snadnou 
orientaci v knize a je čtenářům/učitelům velmi 
praktickou pomůckou při hře s dětmi.

Pohybové hry pro děti

Michael Novotný  
se ve své dvacetileté praxi věnuje především péči o předškolní děti, a to jako učitel MŠ a lektor 
kroužků environmentální výchovy, pohybové a dramatické výchovy. Publikoval několik knih se 
zaměřením na předškolní děti, je redaktorem webového portálu www.predskolaci.cz a přispívá 
do odborných periodik. V Portále vyšly jeho ŠVP 16 – Grafomotorická cvičení.

978-80-262-2032-9, brož., 120 s., 219 Kč
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Petra Vondrová   
působí jako pedagožka českého jazyka a výtvarné výchovy na různých stupních vzdělávání. Věnuje 
se i lektorování seminářů s výtvarným zaměřením pro vzdělávací instituce. Inspiraci k výtvarné 
tvorbě čerpá především z přírody i ze světa výtvarného umění. Nejraději tvoří s přírodními, textilními 
a odpadovými materiály. V nakladatelství Portál vydala knihy Výtvarné techniky pro děti (2001), 
Výtvarné náměty pro roční období (2005), Zábavné výtvarné lekce (2008), Výtvarné inspirace na celý 
rok (2011) a Třída plná barev (2021).

DALŠÍ KNIHY AUTORKY:

Třída plná barev

Výtvarné inspirace na 
celý rok

Petra Vondrová

Třída plná nápadů

KNIHA AKTIVIT PRO MŠ ZAMĚŘENÁ NA CELÝ ŠKOLNÍ 
ROK. Autorka nabízí učitelkám mateřských škol 
pestrou škálu různých aktivit: pohádky a básničky 
(s odkazy na literaturu), výtvarné a pohybové 
činnosti, hudební chvilky, recepty, procházky, 
činnosti v prostoru, v přírodě a na hřišti s důrazem 
na prožitkové učení. Jde o další z řady školních 
programů, který se komplexně věnuje náplni RVP  
a to tak, aby to bavilo děti i paní učitelky.

Celoroční projekt pro MŠ

978-80-262-2033-6, brož., 144 s., 249 Kč

Ilustrace Petra Šolcová
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Iveta Jandová

Už to vím!

PRACOVNÍ LISTY HRAVOU FORMOU PROCVIČUJÍ 
U DĚTÍ LOGICKÉ A PŘEDMATEMATICKÉ MYŠLENÍ. 
Taktéž se tu děti seznamují s jednoduchými 
matematickými operacemi (číselná řada, sčítání 
a odčítání). Vše se ale děje na základě hravého 
dokreslování, spojování, škrtání a hledání 
logických souvislostí. Děti se tak učí nacházet 
vztahy mezi předměty, dozvídají se, co je to počet, 
číselná řadu, a jak se váží jednotlivé číslice 
k počtu předmětů.

Rozvoj logického a matematického myšlení pro předškoláky

Iveta Jandová   
pracovala na prvním stupni jako učitelka i vychovatelka, vedla výtvarný kroužek dětí. Stejně tak učila 
i v mateřské škole. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Praze. A jako vedoucí se zúčastnila 
mnoha letních táborů. V Portále výtvarně doprovodila řadu pracovních sešitů Marcely Kotové 
Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají, Podzim ťuká na vrátky, připravte se zvířátka a Zima už je 
zase tady, sníh nám vlezl do zahrady.

978-80-262-2034-3, brož., 64 s., 169 Kč

DOPORUČUJEME:

Kdo se směje, nepláče

Domek plný úkolů




