
Práce s dětmi s poruchami autistického spektra 
 

1. 

Metodika pro inkluzi znevýhodněných dětí : podpora komunikace 

artefiletickou hrou. Část II, Specifika pro vybrané skupiny znevýhodněných 

dětí - zdravotní postižení / Anežka Šoubová -- cze -- Obsahuje bibliografické 

odkazy: 8 

 

In: Arteterapie : časopis České arteterapeutické asociace se zaměřením na 

arteterapii, artefiletiku, muzikoterapii a dramaterapii -- ISSN 1214-4460 -- Roč. 

2016, č. 40 (2016), s. 119-134. 

 

Specifika komunikace s ohledem na různé typy postižení (tělesné postižení, 

mentální postižení, autismus, poruchy chování, zrakové postižení, sluchové 

postižení) a náměty na aktivity a hry podporující komunikaci dítěte s daným 

typem postižení ve skupině. Aktivity jsou určeny pro různé věkové skupiny a 

stupně vzdělávání od mateřské školy po střední školu. 

 

integrace žáka ; komunikace ; skupina ; vrstevnická skupina ; mateřská škola ; 

základní škola ; střední škola ; metodika ; artefiletika ; hra ; tělesně postižený ; 

mentálně postižený ; porucha chování ; autismus ; sluchově postižený ; zrakově 

postižený 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454222 

 

2. 

Ivona Březinová: Myšlenky mi naskakují při psaní / Ivona Březinová; [Autor 

interview] Michaela Zindelová; [Fotografie] Jan Šilpoch – cze 

 

In: Můžeš : noviny o svépomoci zdravotně postižených -- ISSN 1213-8908 -- 

Roč. 24, č. 12 (2016), s. 25-27. 

 

Rozhovor se spisovatelkou Ivonou Březinovou. Ve své tvorbě pro děti se 

nevyhýbá tématům jakými jsou zdravotní postižení, autismus, onemocnění 

Alzheimerovou chorobou nebo šikana. 

postižený ; handicap ; autismus ; šikanování ; dítě ; literatura pro děti a mládež ; 

dětská kniha ; dětská četba ; dětské čtenářství ; zdravotní postižení ; 

Alzheimerova choroba 

 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454504 
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3. 

Hudba a poruchy autistického spektra  / Jiří Mazurek -- cze -- Obsahuje 

bibliografické odkazy 

 

In: Hudební výchova : časopis pro hudební a obecně estetickou výchovu školní a 

mimoškolní -- ISSN 1210-3683 -- Roč. 24, č. 1 (2016), s. 19-21. 

 

Příspěvek se věnuje důležitosti a přínosu působení hudby na jedince s poruchou 

autistického spektra a naznačuje možnosti využití hudebně pohybových činností v 

hodinách hudební výchovy. Hudební aktivity ovlivňují různé oblasti vývoje 

včetně komunikace, sociální a emocionální stránky osobnosti a pohybové složky. 
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pedagogika ; hudebně pohybová výchova ; porucha autistického spektra 
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http://katalog.npmk.cz/documents/454099 
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