
Speciální didaktické pomůcky pro výuku čtení a psaní

Psaní mě baví 
Pravopisné křižovatky - VS
Český jazyk -Pravopis 3 VS
Desková hra-Procvičujeme VS
Pravopisné křižovatky- Stavba slova
Pravopisné křižovatky- VS
Zábavná cvičení pro rozvoj čtení
Cvičení pro rozvoj čtení
Kde je chyba 
Mačkadlo pro rozlišování tvrdých a měkkých slabik
Násady na tužky 

Speciální didaktické pomůcky pro výuku čtení

Cvičení pro dyslektiky 1-6
Dyslektická čítanka pro 2.-3. ročník
ČJ pro 2. ročník – prac.sešit 1,2
Textilní písmena
Písmenková skládačka 1
Skládačka se slovy 2
Skládání slov 1
Učíme se psát psací písmo
Sada 4 stíratelných fixů
LP Čtení s porozuměním 1,2
Skrytá slova 5 
Skrytá slova  
Scrabble twist 
Psí úkoly PL
Interaktivní učebnice ČJ – 1. - 5. díl
Karty k výuce čtení
Doteková písmena velká
Magnetická písmena tiskací
Slova – předlohy k plastelíně
Skrytá slova 1,2,3,4,5
Dyslektická čítanka pro 4.-5. ročník
Čtení s porozuměním a hry s jazykem
Význam slov 
Interaktivní uč.ČJ-Hláskosloví
Dřevěná písmenková stavebnice
Hra-Slovní expres
Mistr slova
Zábavné cvičení – rozvoj čtení 
Čtu a vím o čem
Opožděný vývoj řeči - dysfázie
Krátké texty pro čtenáře I., II.
Metody pro rozvoj čtenářské gramotnosti
Malý vědec
Čtenářské tabulky 



Smělá pěnkava
Bistrá kobila
Velká encyklopedie rybářství
Rybníky, řeky a jezera
Srandičky
Slovní expres
Zahřívání mozku
Scrabble
Domino – Čj pro malé cizince PS 1
Domino – Čj pro malé cizince PS 2
Domino – Čj pro malé cizince metodika 1,2
Domino – Čj pro malé cizince učebnice 1,2

Didaktické manipulační pomůcky pro rozvoj čtení,čj, matematiky  

Základní počty-strukturované karty
Písmena – předlohy k plastelíně
Plastelína 2x malé balení
Slova -předlohy k plastelíně
Matika do kapsy – sada 3 kapes
Kartičky – školní režim
Kartičky týdenní režim
Naučné karty škola
Tabule – denní režim

Speciální didaktické pomůcky pro výuku matematiky

Převody jednotek s kolíčky
Převody jednotek včetně vztahů
Matematické doplňovačky 4-velká násobilka
Znázornění zlomků
kalkulačka
LP – balíček geometrie
Matematika do kapsy- Počítáme z hlavy 3 (Malá násobilka a dělení)
Počítáme z hlavy 2 (Sčítání a odčítání do 100)
Mami, tati, já těm zlomkům nerozumím
Supermatematik
 LP Matematika-závorky
Matika do kapsy-Počítáme z hlavy 3 
Matika do kapsy – sada 3 kapes
Hravé počítání 
Zlomky – razítka 
Zlomkové věže 
Rozvíjíme početní představy 1,2 
Zajímavá matematika pro prvňáky
Puzzle-dvojice čísla
Matematická sada 
Binga-násobení a dělení 

Výukový software
Aplikace Včelka
Český jazyk – Pravopis hrou školní multilicence



Matematika zajímavě aritmetika – školní multilicence
Výukový program TS ČJ 4
Český jazyk 5 (opakování mluvnice a literatury)
Český jazyk 1 (pravopis)
Český jazyk 2 (jazykové rozbory)
S Matematika hrou 3 - jednolicence
TS Český jazyk 3 Diktáty-jednolicence
22 her -logika, postřeh, počty, písmena
Fyzika zajímavě – animace
Videokamera a střihačský program 
Software na rozvoj komunikačních schopností  -Čtení jako hraní
Abc do školy
Dis com
Méďa počítá 
Méďa čte
Méďa a obrázky
Brepta – rozvoj komunikačních dovedností šk.multilicence

Pomůcky pro rozvoj myšlení, paměti, pozornosti   

Labyrint osmička
Skládání slov 3
Doplňování do vět -pod.jm., příd, jm., slovesa
Domečky – slovní druhy
Přeházená písmena
Scrabble
Pozornost 
Shody a rozdíly 
Čtenářské tabulky 
Líná osmička 
Studna
Labyrint džungle,Labyrint s kuličkou
Matematické číslice
LP Prostorové vnímání Pravolevá orientace
LP Předčtenářské dovednosti1–Vizuelní vnímání
LP Předčtenářské dovednosti2-Prostorové vnímání
LP Předčtenářské dovednosti3-Obrazové vnímání
LP Začínáme číst 1-3  
LP Zlomky
LP-Obvod a obsah
LP – Zlomky 2
LP - Desetinnná čísla
Doplňovačky VS 1,2
Doplňovačky -Pravopis podstatných jmen
Vzory podstatných jmen s kolíčky
Čáry máry 1,2
IQ XOXO 
Minitangram 
Pozornost 
Ypsilonie
V Kostce! Matematika
Dobble chrono



Pamět 3D
Mluvím správně
Meteorologická stanice
Zábavné experimenty pro děti
Obsahové vnímání – vzájemnosti a odlišnosti
Dětská 3D skládačka
Čtení s porozuměním
Čtení s porozuměním
Ovocný salát – hra 
Slovní druhy s kolíčky
Domeček slovní druhy 
Sada kolíčků 6x
Domečky – vzory podst.jmen 
Hra Ypsilonie

Speciální učební materiály na rozvoj smyslového vnímání   

Sluchové vnímání – Tobiáš
Pavučinka Sluchové vnímání - Tobiáš
Voňavé lahvičky 
Shody a rozdíly
Sluchové vnímání
Pavučinka Sluchové vnímání
Mozkovna Logic 1,2
Mozkovna Logické hádanky
LP Čtení s porozuměním-Ústa plná bohů
LP  Čtení s porozuměním-Tabulky,Mapy
Hmatové lišty
Zvukové krabičky 
Pyramida váhy 
Lineární puzzle
Myslím prostorově
Taktilní kotouče
Míč overball 2x 

Pomůcky pro rozvoj řeč.funkcí, nácvik jaz.kompetencí ve všech jaz.rovinách  

Interaktivní učebnice ČJ 1.-5. (Pravopis,Hláskosloví,Tvoření slov,Tvarosloví,Skladba)
Kufřík 1. pomoci v Čj

Pomůcky usnadňující tvoření a rozvíjení řeči    

ČJ – PS pro 6. roč. 
Dyslektická čítanka pro 6.-7. r.

Manipulační pomůcky pro rozvoj grafomotoriky  

Sada tabulek s pomocnou linkou
Desky se vzorečky 1,2
Bílé pastelky
Násadky na tužky a pastelky



Labyrint s kuličkou šnek
Tyčová třídírna
Dřevěný hlavolam kostka
Hmatová hra 10 dílů
Základní tvary na desce
Šněrovací obrázky
Desky se vzorečky 2
Grafomotorické tabulky- sada 3
Psaní a mazání – čísla
Jak rozvíjet kreslení a psaní
Šimonovy prac.listy 5. díl
Čáry máry 1,2
Co si tužky povídaly
Orientace v prostoru a čase

Speciální pomůcky pro vyvození a upevnění správného úchopu  

Násadky na tužky a pastelky
Pastelky trojhranné KORES 

Manipulační pomůcky pro podporu pozornosti

Tangle junior
Ring kroužek
míček ježek 6cm,8cm
Masážní míček 
Míčky s trny 2x
Smart lžíce
Míček ježek
Pěnový míček  12 cm 2x
Rehabilitační fazole
Dobble-Hledá se Dory
Pexetrio-Znáš lidská povolání

Pracovní sešity pro výuku naukových předmětů   

Co do řady nepatří What does not…
Jumbled letters 1 
Dráha, rychlost, čas
Astronomie bez dalekohledu

Pracovní materiály pro rozvoj koncentrace pozornosti  

Hrátky s fixou jednotahy
Sada 4 fixů
Double 
Zrakové vnímání 2, optická diferenciace
Jak přežít s hyperaktivitou a poruchami pozornosti
Relaxace nejen pro děti s ADHD
Rozvíjení pozornosti-rozcvičky 1



Didaktické manipulační pomůcky  

Labyrint džungle
Labyrint s hvězdičkou

Pomůcky pro rozvoj řečových funkcí, nácvik jazykových kompetencí 

Vlak- VS, měsíce
Doplňování vět-předložky
Skrytá slova 2,3
Co do řady nepatří pro školáky
Přeházená písmena 1,2,3
Doplňovačky – tvrdé a měkké souhlásky, předpony
Doplňování vět s kolíčky
Sloní druhy s kolíčky
Vhodné chování
Snímky emoce
Sada maňásků
Rámeček LP
LP – slovní druhy 1,2
Karty – slušné chování
Skládání slov 1,2,3
Obrázková abeceda
Domino – 4 podoby písmen
Přeházená písmena 1,2,3
Co do řady slov nepatří pro školáky
Skrytá písmena 1, 2, 3, 4
Neúplná slova 1, 2, 3, 4
Plastelína
Sada kolíčků 3x
Stíratelný fix 4x 
Základy písmen
Učíme se psát číslice
Krabičky o- škola 2x
Kuliferda – zrakové vnímání II.
Rozvoj zrakového vnímání
Kuliferda – sluchové vnímání
Skládačka se slovy
LP Abeceda bez čtení 1,2  
Rámeček LP

Pomůcky na podporu sluchového vnímání

Zvuky kolem nás
Zvuky farmy
Bzučák 
Zvukové boxy Memo
Sluchové vnímání
Oromotorická cvičení
Pozice obrázků



Směry – třídící tabulky

Didaktické manip. pom. pro rozvoj čtení, dílčích funkcí, Čj, Mat  

LP Moje první výpravy
LP Můj domov
LP Barvy v mém okolí
Spodoba hlásek - kartičky
LP Příběhy v obrázcích
LP -Postorové vnímání Sleduj a přesuň
LP-Oko a ruka – Stopy a obrysy
Tlp rámeček
LP-Oko a ruka – Skrývačky
LP-Oko a ruka – Skládej a porovnávej
LP Příběhy v obrázcích
LP Kombinuj a doplň
Pexetrio-Znáš dinosaury?
Pexetrio – Z pohádky do pohádky
Pexetrio - Abeceda
Pexetrio . Znáš měsíce v roce

Pracovní sešity pro rozvoj dílčích funkcí  
LP – Rozšíření slovní zásoby
Pravopis
Soubor prac.listů s komplexními úkoly
Co si tužky povídaly 2
Orientace v prostoru a čase

Názorné manipulační pomůcky pro rozvoj dílčích funkcí  

Zoologický kvíz 
Tělo člověka kvíz
Asociace – asociace

Encyklopedie, atlasy, odborné slovníky 

Česko – Otázky a odpovědi
Scrabble-Twist
Tik tak Bum
V kostce Vynálezy

Alternativní učebnice ,mapy, encyklopedie, atlasy a odborné slovníky 

Školní atlas čes. dějin
ČR sešitový atlas pro ZŠ
Dějiny 20. století – děj.atlas
Slepé mapy Z - sešit
Dějepis do kapsy
Vlastivědné mapy
Naše vlast – člověk a svět



Obrazy z nejnovějších českých dějin - PL
Putování po Evropě
Školní tabulky 4.-5. třída
ČR – mapa kraje ( A3 fólie)
Evropa – mapa politická
ČR – mapa A2
Procvičujeme Čj 5. roč.
Poradím si s M - PS
Pravopisníček 4.- 5. třída
Lidé a čas PS 4. - 5. tř.
Lidé kolem nás PS 4. - 5. tř.
Matematika 5. roč - PS
Zábavná školákova encyklopedie
Slovník  ilustrovanýAJ - ČJ
Slovník ilustrovaný NJ-ČJ
Slovník literárních pojmů
Čítanka 5. roč
Atlas Člověk a jeho svět
Školní atlas čes. dějin
ČR sešitový atlas pro ZŠ
Dějiny 20. století – děj.atlas
Slepé mapy Z - sešit
Zábavná školákova encyklopedie
Slovník literárních pojmů
Atlas Člověk a jeho svět
Hra scrabble
Hra slovolam
Česko – otázky a odpovědi

Speciální učebnice pro výuku žáků s mentálním postižením

ČJ – 5.,6. roč. (uč. + PS)
Geometrie 6. roč.
Mat 5. roč. (uč. + PS)
Obecný přírodopis 6. roč (PS)

Upravené pracovní listy  
Pravolevá orientace
Nápadník pro žáky se SPUCH 
Psaní mě baví
Rozlišování b-d-p
Rozlišování dy,ty,ny
Krátké a dlouhé samohlásky
Od blechy po slona
Počítáme s vitamíny
Nesmyslné obrázky
PL a jazykové hry ve výuce Čj
Ropratem – program pro rozvoj pracovního tempa
PL k nápravě výv. poruch učení
Pravopisné křižovatky
Soubor PL zaměřených na rozvoj čten. gramotnosti v literatuře



Pomůcky pro relaxaci  

vaky na sezení, polštáře, koberec, sedací souprava

Pomůcky pro senzomotorickou stimulaci   

Velká molitanová stavebnice

Speciální didakt. pom. pro rozvoj jemné motoriky a vizuom. koordinace  

Mechanická laboratoř
Bilanční miska

Listy na výrobu denních režimů a rozvrhů   
Tabule pro týdenní režim
Tabule pro denní režim

Pomůcky pro organizaci času, prostoru a postupu práce 

Kartičky denní režim
Tabule pro denní režim
Tabule pro týdenní režim

Přehledy učiva  

Slovní druhy – nástěnný obraz
Podstatná jména - vzory
Přídavná jména - vzory
Záložky – stupňování příd.jmen, vzory příd. Jmen, rozlišujeme 10 sl.druhů,u sloves určujeme…
Sevt 

Názorné didaktické manipulační pomůcky pro výuku naukových předmětů  

V kostce! Svět
V kostce! Česká republika
Zápalky - dřívka
Geometrické tvary v prostoru


