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rádi bychom Vám představili novou nabídku Vydavatelství Taktik určenou pro mateřské školy, v rámci 
níž jsme pro školní rok 2022/2023 připravili celkem 36 novinek.

Seznamte se s našimi pracovními sešity, zábavnými i edukačními knihami a tituly se samolepkami, 
které pomáhají předškolním dětem budovat základy početních představ, logického úsudku, grafo
motoriku, slovní zásobu, dovednost kreslit i hudební vnímání.

Zásadní novinkou je naše řada pracovních sešitů Mína a Maxík, která se zaměřuje na přípravu dětí na 
školní prostředí pomocí veselých cvičení, které kromě dovedností budují i vztah dětí k přírodě a světu 
kolem nich.

Další velkou novinkou je náš ucelený moderní systém učení MINI akademie. Skládá se ze tří kom
plexních balíčků pro dvouleté, tříleté a čtyřleté děti, které je vedou od prvních pokusů o kresbu až 
k plnění složitějších úkolů, jejichž součástí je například porozumění významům slov, základním počet
ním úkonům, osvojení denního režimu i pravidel slušného chování apod.

Nově také v naší nabídce uvádíme unikátní zpěvník s omalovánkami, díky kterému děti objeví úžasný 
svět hudby a vybudují si k tomuto umění vztah na celý život.

Nepřehlédněte osvědčené řady Hravé poznávání, Hravá matematika, Hravá pastelka a Hvězdička. 
Naše knihy se samolepkami Vás jistě zaujmou způsobem, jímž propojují hru s fantazií a poučením 
v jednom. Letní dobrodružství si děti jistě užijí i s naším Prázdninovým deníkem.

Pokud Vás nějaký titul zaujal, bezplatně si jej můžete vyzkoušet a přesvědčit se, že Vaši výuku oboha
tí. Přepravu ukázek uhradíme. Využijte přiložený formulář pro objednávku bezplatných ukázek, nebo 
naše stránky www.etaktik.cz, případně požádejte obchodního zástupce o výstavku titulů. Tituly si 
také můžete prolistovat na www.etaktik.cz.

Školám rádi poskytujeme řadu výhod i bonusů. To, jaké výhody jsou možné, Vám napovědí piktogramy 
(viz zadní stranu) uvedené v katalogu u všech našich produktů.

Na www.etaktik.cz/webinare také sledujte naši bohatou nabídku témat bezplatných webinářů. 
Těšíme se na setkání!

Názory učitelů jsou pro nás důležité. Pouze díky nim můžeme naše publikace inovovat, dělat zají
mavějšími a tvořit nové tituly na míru českým pedagogům. Neváhejte nám tedy dát zpětnou vazbu. 
Těšíme se na Vaše nápady i postřehy a zároveň děkujeme za Vaši podporu a spolupráci. Motivujete 
nás se neustále zlepšovat!

Vydavatelství Taktik

KONTAKT
TAKTIK International, s.r.o.
Argentinská 36
170 00  Praha 7

taktik@etaktik.cz
www.etaktik.cz+420 226 256 081

Obchodní zástupce:

VÁŽENÍ UČITELÉ,
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MOJE PRVNÍ PÍSNIČKY
ZPĚVNÍK S OMALOVÁNKAMI PRO MŠ
Může jít o zdánlivě běžnou publikaci, avšak když se s ní blíže seznámíte, zjistíte, že je výjimečná 
svým novým uchopením hudební tvorby. Zpěvník s omalovánkami obsahuje pečlivě vybrané písně 
a činnosti, při nichž děti objeví, že hudba je skvělá zábava. Předškoláci se díky ní postupně seznámí 
s hudebními základy a po osvojení písní získají kvalitnější dovednosti v oblasti hudebního vzdělání.

20 celobarevných stran A4

• Tradiční i moderní výběr: Obsahuje devatenáct písní 
patřících nejen k našemu lidovému bohatství.

• Rozhýbání prstíků: Každá písnička obsahuje ilustraci, 
kterou si dítě dobarví.

• Rozšíření slovní zásoby: Děti si s učitelem o písni 
povídají a seznamují se tak s novými výrazy.

• Rozvíjení fantazie: U každé písně je pokyn 
k pohybovému zpracování či užití rytmického 
nástroje.

• Zábavná hudební příprava: Knížka dětem umožní 
snadnější nástup do první třídy.

novinka

od 55 Kč

10+1

Děti si uvědomí, že písnička není jen pobrukování, nýbrž souhra rytmiky, hry na různé nástroje, 
zpěvu a pohybu. U některých písní je pokyn k pohybovému zpracování, u jiných k užití 
rytmického nástroje či dalším zábavným aktivitám. Zpěvníček dětem usnadní nástup do školy.
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MÍNA A MAXÍK PŮJDOU DO ŠKOLY
Mína a Maxík půjdou za rok do školy. Ukážou všem holčičkám a klukům, co by měli 
umět. Tento ucelený program pro předškolní přípravu zahrnuje čtyři zábavné pracov
ní sešity – každý pro jedno roční období –, které by děti měly zvládnout za jeden rok.

Pracovní sešity byly sestaveny na základě praktických zkušeností učitelů 
s předškolní výukou a s cílem napomáhat optimálnímu rozvoji osobnosti 
každého dítěte. Kapitoly obsahují vždy několik možností, jak jednoduše 
a prakticky dané téma s dětmi procvičit.

pracovní sešit

pracovní sešit

32 + 8 
barevných stran A4

od 75 Kč
skladem

novinka

10+1

MÍNA A MAXÍK PŮJDOU 
DO ŠKOLY 1 – PODZIM
v souladu s RVP PV
Obsahuje řadu úkolů pro rozvoj 
předmatematických představ, zrakového 
vnímání a procvičování paměti. Předškoláci 
si vyzkouší základní grafomotorické 
cviky, zopakují si tvary a barvy, budou se 
učit vyprávět, rozvíjet jemnou i hrubou 
motoriku, začnou sluchově rozlišovat 
hlásky.

32 + 8 
barevných stran A4

od 75 Kč

10+1

MÍNA A MAXÍK PŮJDOU DO ŠKOLY 2 – ZIMA
v souladu s RVP PV
Rozvíjí znalost číslic a písmen. Upevňuje předmatematické představy. 
Nabízí trénink vizuomotorických dovedností. Hravou formou 
přibližuje dětem zimní období s jeho tradicemi. Cílí na paměťové 
a řečové dovednosti i nácvik složitějších grafomotorických cviků.

skladem
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MÍNA A MAXÍK 
PŮJDOU DO ŠKOLY 4 
– LÉTO
v souladu s RVP PV
Obsahuje souhrn opakování, 
cvičení a předloh k nácviku 
grafomotoriky. Je zaměřen 
na rozvoj předmatematických 
představ a znalostí o lidském 
těle. Nově si děti vyzkouší 
sebehodnocení. Připomenou 
si základy bezpečného chování 
o prázdninách. Letní sešit je 
rovněž soustředěn na rozvoj 
řečových dovedností. Děti 
s jeho pomocí získají představu 
o školním prostředí, které je čeká.

pracovní sešit

pracovní sešit

32 + 8 
barevných stran A4

10+1

10+1

MÍNA A MAXÍK PŮJDOU DO ŠKOLY 3 – JARO
v souladu s RVP PV
Uzavírá seznámení se základní znakovou soustavou. Soustřeďuje se 
na orientaci v prostoru a v čase. Děti díky němu pokračují v získávání 
dovedností ve složitějších grafomotorických prvcích a jsou vedeny 
ke správnému chápání sluchových vjemů. Přibližuje dětem průběh 
jarního období a podporuje jejich zájem o okolní svět, přírodu 
a ekologii.

od 75 Kč
skladem

18 barevných stran A4 
+ samolepky + vystřihovánka

od 06/2022

MÍNA A MAXÍK PŮJDOU DO ŠKOLY
– METODICKÁ PŘÍRUČKA 1–4
v souladu s RVP PV
Nabízí pedagogům pomoc při plánování vzdělávacích aktivit pro 
všestranný rozvoj dětí předškolního věku. Na každé straně příručky 
je v úvodu motivace, popis činností vztahujících se k dané straně 
pracovního sešitu a návrhy na doplňkové aktivity související 
s tématem stránky.
Děti si budují vztah k přírodě poznáváním ročních období a při 
plnění úkolů si procvičují hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku 
a oromotoriku. Zdokonalují si sluchové a zrakové vnímání i řečové 
dovednosti, časoprostorovou orientaci a předmatematické 
představy. cca 150 barevných stran A4

169 Kč

od 08/2022

Začněte s přípravou na školu už ve školce:
• Pracovní sešit naučí základy rozvíjené později ve školní výuce.
• Přechod ke školnímu režimu a uvažování je pro dítě díky němu jednodušší.
• Kapitoly obsahují vždy několik zábavných úkolů a tipů, jak témata procvičit.
• Spousta veselých cvičení a námětů ukáže dětem svět kolem nás.
• Cvičení doprovází spousta ilustrací a zábavných hříček.

od 75 Kč
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MINI AKADEMIE

ÚROVEŇ A 
– balíček pro děti od 2 let

Ucelený moderní systém učení, který sestavili odborníci na předškolní 
vzdělávání. Srozumitelný obsah vede dítě od prvních pokusů kresby 
až k nezávislému řešení různých aktivit. Skládá se ze tří učebních ba
líčků pro 3 věkové skupiny: pro dvouleté, tříleté a čtyřleté děti. 

6 KNIH S AKTIVITAMI
• Seznamují děti s novými činnostmi.
• Každá kniha obsahuje úkoly 

seřazené od nejjednodušších ke 
složitějším.

• Obsahují jednoduchý návod 
pro rodiče, jak daný úkol dítěti 
vysvětlit, a také diplom pro dítě, 
které zvládlo dané úkoly.

• 6 × 12 barevných stran 
225 × 225 mm

4 PRACOVNÍ SEŠITY
• Pomáhají upevňovat znalosti 

a navazují na činnosti, které 
si dítě osvojilo v knihách 
s aktivitami.

• Součástí každého sešitu je arch 
se 40 samolepkami, návod pro 
rodiče a diplom pro dítě, které 
úkoly splnilo.

• 4 × 16 barevných stran 
225 × 225 mm

10+1

od 299 Kč

novinka

Každý balíček obsahuje ještě podrobný návod, jak pracovat s celým systémem 
MINI akademie.
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ÚROVEŇ B 
– balíček pro děti od 3 let

10+1

6 KNIH S AKTIVITAMI + 
4 PRACOVNÍ SEŠITY
• 6 × 12 barevných stran + 

4 × 16 barevných stran 
225 × 225 mm 

• Součástí každého sešitu je arch 
se 40 samolepkami, návod pro 
rodiče a diplom pro dítě, které 
úkoly splnilo.

od 299 Kč
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ÚROVEŇ C 
– balíček pro děti od 4 let

10+1

6 KNIH S AKTIVITAMI + 
4 PRACOVNÍ SEŠITY
• 6 × 12 barevných stran + 

4 × 16 barevných stran 
225 × 225 mm 

• Součástí každého sešitu je arch 
se 40 samolepkami, návod pro 
rodiče a diplom pro dítě, které 
úkoly splnilo.

od 299 Kč



HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 2
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
ze všeobecného rozhledu
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24 barevných stran A4

24 barevných stran A4

24 barevných stran A4

24 barevných stran A4

24 barevných stran A4

24 barevných stran A4

HRAVÉ SEŠITY
Pracovní sešity pro mateřské školy jsou zpracovány hravým způsobem tak, aby podpořily dětskou 
vnímavost a tvořivost. Aby dětem pomohly k bezproblémovému nástupu na základní školu, rozvíjejí 
jejich grafomotorické schopnosti. Tematicky jsou vytvořeny podle cyklu ročních období a každé cvi
čení je doplněno básničkou.

HRAVÉ SEŠITY PRO 4–5LETÉ DĚTI:

HRAVÉ SEŠITY PRO 5–6LETÉ DĚTI:

od 39 Kč

od 39 Kč

od 39 Kč

od 39 Kč

od 39 Kč

od 39 Kč

10+1

�

10+1

�

10+1

�

10+1

�

10+1

�

10+1

�

HRAVÁ MATEMATIKA 1
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
z matematiky

HRAVÁ MATEMATIKA 2
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
z matematiky

HRAVÁ PASTELKA 1
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HRAVÁ PASTELKA 2
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
pro nácvik grafomotoriky

HRAVÉ POZNÁVÁNÍ 1
v souladu s RVP PV
Pracovní sešit 
ze všeobecného rozhledu



10 www.etaktik.cz

HVĚZDIČKA 1, 2, 3
v souladu s RVP PV

• Kreslením grafomotorických prvků se u dítěte 
upevňuje vizuálněmotorická koordinace pohybu 
ruky, zápěstí a prstů, která je vhodnou a nenásilnou 
přípravou pro nácvik psaní.

• Úlohy v pracovním sešitu podporují schopnost 
uvažovat, samostatně se rozvíjet, obohacují slovní 
zásobu, myšlení, fantazii, představu o rozměrech 
a tvarech, množství předmětů i jejich umístění.

HVĚZDIČKY

100 barevných stran A4

Edice Hvězdička představuje sadu pracovních sešitů s grafomotorickými cvičeními zaměřenými na 
rozvoj jemné motoriky. Pracovní sešity jsou vhodné pro domácí využití rodiči nebo pro společnou 
práci dětí v mateřské škole. Jednotlivé pracovní sešity jsou sestaveny podle stoupající náročnos
ti grafomotorických dovedností. Úlohy v pracovních sešitech vycházejí z požadavků na předškolní 
vzdělávání.

129 Kč

99 Kč

novinka

PRÁZDNINOVÝ DENÍK

Diář na měsíc červenec a srpen, do kterého si děti 
spolu s dospělými zapisují své prázdninové plány 
a zážitky, lepí vstupenky, kreslí obrázky, monitorují 
počasí anebo si vytvářejí přehled ochutnaných 
zmrzlin a navštívených koupališť. A když nepřeje 
počasí, najdou děti v deníku také tipy na to, jak 
zahnat nudu, nebo prázdninovou písničku.

56 barevných stran A4



• 148 + 128 celobarevných stran A4
• Vhodné pro děti od 3 let

290 Kč
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HLEDEJ A NAJDI

TVOŘIVÉ AKTIVITY

Hrdinou příběhu je malý Honzík, pejsek Ben a zlobivý kocour Felix, kteří jedou na prázdniny. Cestou 
se seznámí s významnými osobnostmi našich dějin, poznají místní zvyklosti, dobroty i pohádkové po
stavy. Děti plní různé úkoly, hledají detaily ve velkém celku, procvičují soustředění, pozornost i paměť.

Kniha nabízí množství inspirace pro hravé vzdělávání, rozvoj praktických a kognitivních zručností, 
jemné motoriky, přirozené zvědavosti, fantazie, chuti objevovat, a to nenuceným a zábavným způso
bem. Je perfektním doplňkem vyučování v mateřských školách.

• 16 stran na pevném a odolném kartonu
• formát 220 × 305 mm

249 Kč
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KNIHY SE SAMOLEPKAMI
Knihy se samolepkami dětem přinášejí radost, zabaví je a naučí spoustu užitečných věcí! Veselé bar
vy, roztomilé zpracování obrázků, spousta veselých samolepek a snadné lepení. S každou nalepenou 
stránkou si děti rozhýbou prstíky, poznají nové tvary i obrázky, procvičí si pozornost i soustředění 
a naučí se samostatnosti.

NALEPUJ A VYBARVUJ/OBKRESLUJ

POZNÁVEJ A NALEPUJ

• Formát: 225 × 225 mm
• 16 celobarevných stran + 40 

samolepek
• Vhodné pro děti od 2 let

• Formát: 225 × 225 mm
• 16 celobarevných stran 

+ 40 samolepek
• Vhodné pro děti 

od 2 let

79 Kč

89 Kč

Nalepuj a vybarvuj: 
To je můj kamarád

Poznávej a nalepuj: 
Co chutná zvířátkům

Nalepuj a vybarvuj: 
Jak si hrají zvířátka?

Poznávej a nalepuj: 
Čtyři roční období

Poznávej a nalepuj: 
Kde žijí zvířátka?

Nalepuj a obkresluj: 
Co mlsají zvířátka?

Poznávej a nalepuj: 
Jak zvířátka mluví

Učíme se poznávat BARVY: 
Zvířátka na farmě

Poznávej a nalepuj: 
Jdeme do postýlky

Nalepuj a obkresluj: 
Veselá zvířátka

140 
samolepek

V každé 
knize 40 

samolepek

V každé knize 40 samolepek 79 Kč 79 Kč

Spousta legrace se zvířátky, která vydrží dětem opravdu dlou
ho. Poznají, co mají zvířátka ráda, jak to funguje v přírodě, a zá
roveň zapojí svoji fantazii.

Děti se zabaví a naučí se poznávat barvy a zvířátka. Zjistí, co mají zví
řátka ráda. Pochopí, co to je roční období.
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Knihy zavedou děti do různých prostředí. Ocitnou se se zvířátky v zoo, na farmě, budou pomáhat na 
stavbě a nebo řídit rušnou dopravu.

Dětmi milovaná hra se samolepkami. Krásně barevná pozadí se scénkami, které musí dítě dotvořit 
dle své fantazie. Rozvíjejí představivost a prostorové vnímání.

NALEPUJ

KNIHY S 3D SAMOLEPKAMI

Samolepková kniha 
Nalepuj: ZOO

Samolepková kniha 
Nalepuj: STAVBA

Samolepková kniha 
Nalepuj: FARMA

Samolepková kniha 
Nalepuj: DOPRAVA

• Formát: A4
• 8 celobarevných stran 

+ 45–66 samolepek
• Vhodné pro děti 

od 2 let

79 Kč

• Formát: A4 (po otevření A3)
• Vhodné pro děti od 2 let

179 Kč

Veselé safari 
s 3D samolepkami

Veselá farma 
s 3D samolepkami

Čarovný les 
s 3D samolepkami

Znovu nalepitelné a omyvatelné

ZOO
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Krásně ilustrované knihy seznámí děti s příběhy z každodenního života a pomohou jim poznat svět 
kolem nás. Prožijí několik dní s holčičkou Emou, která je ve stejném věku. Nenásilnou formou se 
naučí, jak se chovat v určitých životních situacích. Na názorných situacích je dětem ukázáno, co je 
správné a co naopak špatné, co se dělat nemá.

Knihy vedou předškoláky k lásce nejen ke čtení a knihám obecně, ale i k rodnému jazyku. Pomáhají 
rozvíjet slovní zásobu, myšlení, řeč i fantazii. Také děti učí, jak se orientovat v prostoru.

ZVÍDAVÁ EMA

K přípravě knih nás inspiro
valy rady a doporučení uči
telek z mateřských škol, kte
ré denně řeší mnoho situací 
a odpovídají na nepřeberné 
množství zvídavých otázek.

KNIHA 
ZDARMA 

& 
POŠTOVNÉ 

ZDARMA

• 16 celobarevných stran 
formátu 240 × 170 mm

• Vhodné pro děti od 
3 let

119 Kč

VHODNÉ TAKÉ PRO RODIČE

ZDARMA 
k publikaci 

audionahrávka 
celého 

příběhu!

Ema jde do školky: „Ty jsi Ema, viď?“ Nová paní učitelka vezme Emu za ruku a jdou do herny: „Eliška 
už se tě nemůže dočkat.“ Hurá! Eliška! zaraduje se Ema. Potěší ji, že paní učitelka ví, že je Eliška její 
nejlepší kamarádka.

Kompletní edice 
ve výhodném balíčku!
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Nejmenší umělci mohou nyní kreslit, tvořit a snít ve velkém. S pracovním sešitem lze díky praktické 
rukojeti a tvrdé podložce pracovat kdekoliv – ve školce i venku, třeba na procházce. Každá ze stran 
se dá vytrhnout na památku. Aktivity efektivně rozvíjejí jemnou motoriku, koordinaci „ruka–oko“, 
grafo motoriku a koncentraci. Zadání jsou jazykově neutrální, což vytváří prostor pro rozvoj logického 
myšlení a představivosti.

Neobyčejný pracovní sešit pro začínající malíře. Obrázky k omalování s okrajovými konturami pomá
hají nejmenším dětem rozvíjet jemnou motoriku. Každý obrázek je umístněn na samostatné straně – 
jiné obrázky tak nerozptylují pozornost dítěte. Jednotlivé strany je možné odtrhnout díky perforaci. 
Jeden sešit může dělat radost více dětem. Vybarvování ulehčuje předloha.

BIG BLOCK

HAPPY EDICE

3× Big Block 
ve výhodném balíčku!

Kompletní edice 
ve výhodném 

Happy balíčku 2+!

• 50 barevných stran formátu A3
• Vhodné pro děti od 3 let

290 Kč
780 Kč

• 25 barevných stran formátu A4
• Vhodné pro děti od 2 let

349 Kč

190 Kč



INFOGRAFIKA

Děkujeme za Váš zájem a přejeme mnoho úspěchů.

Elektronické řešení produktu ke stažení po přihlášení do Vašeho účtu na našem webu.  

U každého produktu naleznete piktogramy, které vysvětlují, jaké bonusy dostanete při jejich zakoupení.

K nákupu každých 10 kusů publikací jednoho titulu dostanete navíc jeden výtisk zdarma.

Škola má možnost si každý titul před zakoupením bezplatně vyzkoušet. Ukázkové ma
teriály si můžete zdarma objednat v našem eshopu, stačí jen zaškrtnout příslušné pole 
v objednávce.11
Pokud si objednáte 10 kusů publikací jednoho titulu, dostanete navíc jeden výtisk daného 
titulu pro učitele zdarma. Zároveň dosáhnete na sníženou cenu za jeden kus. Zvýhodně
nou cenu získáte také při nákupu balíčků.22
Při nákupu prostřednictvím našeho eshopu nabízíme ty nejvýhodnější ceny, doplněné 
o všechny bonusy a výhody, proto je vždy nejlepší objednávat přímo u nás v eshopu. 
Stejné výhody i ceny Vám také nabídnou obchodní zástupci Vydavatelství Taktik. Dopra
va zboží pro školy je u nás zdarma.33

VĚDĚLI JSTE, ŽE...?

10+1

�

taktik@etaktik.cz

+420 226 256 081

www.etaktik.cz


