Kompenzační pomůcky
Pracovní sešity + listy
Dyslexie – texty a hry pro děti s dyslexií (M. Černá, I. Strnadová - Fragment) (1 ks)
Když dětem nejde čtení 1 (S. Emmerlingová - Portál) (1 ks)
Když dětem nejde čtení 3 (S. Emmerlingová - Portál) (1 ks)
Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I. (H. Treuová – Tobiáš)
(1 ks)
Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce II. (H. Treuová,
H. Johnová – Tobiáš) (1 ks)
Čteme se skřítkem Alfrédem - čtení s porozuměním a hry s jazykem (J. Bednářová –
Computer press) (1 ks)
Cvičné texty pro pomalejší čtenáře (Z. Martínek – Blug) (1 ks)
Základy čtení I. (Z. Michalová – Tobiáš) (1 ks)
Základy čtení II. (Z. Michalová – Tobiáš) (1 ks)
Zábavná cvičení pro rozvoj čtení (P. Svoboda – Portál) (1 ks)
Cvičení pro rozvoj čtení (P. Svoboda – Portál) (1 ks)
Učíme se číst s porozuměním (R. Šup – Edit) (1 ks)
Specifické poruchy učení – soubor pracovních listů (L. Černá, L. Tumpachová – Pražská
pedagogicko-psychologická poradna, s. r. o.) (1 ks)
Čtenářské tabulky (J. Novák – Tobiáš) (5 ks)
Pavučinka – pravopis (Tobiáš) (1 ks)
Psaní s hraním (J. Bednářová – Pedagogicko-psychologická poradna, Brno) (1 ks)
Cvičení pro dyslektiky I.-VI. (O. Zelinková – Dys) (1 ks)
Nápravná cvičení pro žáky se specifickými poruchami učení (V. Pokorná – Portál) (1 ks)
Metodické listy – Nápravná cvičení pro děti se specifickými poruchami učení –
grafomotorika, náprava problémů ve čtení, zraková percepce, sluchová percepce (L.
Hoyerová, M. Hurtová)
Interaktivní programy
Čtení jako hraní (euroDidact)
Čtení jako hraní 2 (euroDidact)
Vím, co čtu (euroDidact)
Pavučinka – Vyjmenovaná slova (Tobiáš)
TS Výuková pexesa (Terasoft)
TS Český jazyk 1, 2, 3, 4 (Terasoft)
Hry
Hrajeme si se sykavkami (www.dyshratky.cz) (3 ks)
Amos – čeština v kostce maxi (Pygmalion) (1 ks)
Slovní expres (Alexander) (1 ks)
Tvary, barvy, paměť (Alexander) (1 ks)
Paměť 3D (Alexander) (1 ks)
Písmenkobraní (Alexander) (1 ks)
Souhlásky a samohlásky (Alexander) (1 ks)
Klíč a nauč se víc (Alexander) (1 ks)
Pexeso pro uši (Alexander) (1 ks)
Navlékej, nečekej! (Alexander) (1 ks)

Pexetria (1 ks)– Z pohádky do pohádky, Zvířátka na statku, ABCD2, Znáš naše savce?, Znáš
naše stromy? (Betexa)
Dobble (Asmodee)
V kostce (Brain box) (1 ks) – Abeceda, Moje první obrázky, Zvířata, Matematika, Praha
Jiné
Bzučák (5 ks)
Čtecí záložka (10 ks)
MiniLük - cvičná deska (5 ks) (Mutabene)
MiniLük – sešit (1 ks) - Rozvíjení koncentrace – Rozcvičky 1, 2, Malá škola zraku a logiky 1
(2 ks), Zahřívání mozku 1, 2, Vidět a myslet – Co k sobě patří 2
Logico Piccolo – rámeček (5 ks)
Logico Piccolo – karty (1ks) – Čtení s porozuměním 1, 2, 3, Příběhy v obrázcích, Vyjmenovaná
slova 1, 2, Pravolevá orientace, Oko a ruka, Roční období, Domácí a lesní zvířata
Molitanová kostka pro rozvoj jemné motoriky (1 ks)
Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky (Aximo)
Šifrovací tabulky (Škola hrou)

