
 

 

 

 

 
Pracovní sešity KuliFerda a jeho svět 

• jsou určeny k procvičování konkrétních dovedností, schopností a znalostí dětí v domácím prostředí 

• učí děti cílevědomě pracovat a hravou formou je motivují k zvládání jednotlivých úkolů 

• obsahují praktickou nápovědu a doporučení pro rodiče vč. rozšiřujících aktivit 

 

Koncepce pracovních sešitů 

• jsou odborné koncipované a současně jednoduché 

• jsou metodicky propracované se zaměřením na 
vzdělávací cíle 

• vedou děti již od předškolního věku k vytváření 
kompetencí 

• obsahují ověřené úkoly, příklady a aktivity 

• jsou zpracované zkušenými učitelkami a odborníky z 
praxe 

• jsou srozumitelné a nezahlcují odbornými výrazy 

• mají vysokou výtvarnou úroveň a dostupnou formu 

 

 Forma pracovních sešitů  

• pracovní listy v praktickém formátu 
o poskytují dítěti dostatek prostoru pro práci 
o neomezují aktivity a nerozptylují pozornost 
o umožňují rozvíjet kreativitu i poskytovat 

zábavu 
 

• rozsah 16 až 24 stran  
o nabízí optimální objem aktivit v dané 

problematice či tématu 
o podporuje pozitivní motivaci dosažitelností 

splnění úkolů 
o umožňuje rozdělení témat a jejich řazení do 

více sešitů 
 

• výtvarná a grafická úroveň  
o jednoduché a milé ilustrace vhodné danému 

věku dítěte 
o obrázky poskytují inspiraci a rozvíjejí 

kreativitu 
o přehledná struktura a navigace 

 

Vybíráme pro Vás následující ediční řady:  

Pro rozvoj školní zralosti u dětí v MŠ 

Kompletní sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro rozvoj školní zralosti a práci s dětmi s potenciálním rozvojem 

SPU. Všechny aktivity lze jednoduše zařadit při domácím procvičování. Při práci se sešity je možno sledovat individuální pokroky 

dítěte a případě posilovat oblasti, ve kterých má předškolák ještě rezervy. 

Pro žáky s SPU na 1. stupni ZŠ 

Kompletní sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro reedukaci specifických poruch učení u žáků na 1. stupni ZŠ. 

Všechny aktivity lze jednoduše zařadit při domácím procvičování. Při práci se sešity je možno sledovat individuální pokroky dítěte 

a případě posilovat oblasti, ve kterých má školák ještě rezervy. 

Pracujeme s předškolákem s ADHD  

Sada pracovních sešitů je praktickou pomůckou pro práci s předškolákem s ADHD. Rodiče předškoláků získají účinnou pomoc ve 

formě popisu konkrétních životních situací a osvědčených návrhů jejich řešení. Každý text je doprovázen pracovním listem pro 

dítě, jeho prostřednictvím se hravou formou učí orientovat v dané situaci. Sešity poskytují rodičům ověřená řešení důležitých 

situací v životě předškoláka a umožňují tak trénovat a prohlubovat konkrétní dovednosti předškoláka. V srpnu vychází nová 

ediční řada „Pracujeme se školákem s ADHD“. 

 

Více informací o pracovních sešitech, včetně kompletního portfolia, naleznete na webu pracovnisesity.raabe.cz 
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