
 

 

PORADNIA PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNA DLA PRAGI 7 i 8 

Pracownia Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola 
IČO: 70827711 
Glowackého 6/555, 181 00  Praga 8 – Troja  
tel. 286 585 191, 286 882 368;  
e-mail: poradna8@ppppraha7a8.cz  

 

 
Z aplikacji edukacyjnej online Pszczółka korzystam w poradni       

pedagogiczno-psychologicznej. Na podstawie wyników pracy z klientami oraz uzyskanych        
pozytywnych doświadczeń podczas korzystania z aplikacji polecam ją pedagogom        
specjalnym, kwalifikowanym pedagogom, asystentom pedagogów, wychowawcom oraz       
rodzicom do wykorzystywania jej w pracy z dziećmi w klasach przygotowawczych, a także            
podczas zajęć z uczniami w ramach przyswajania umiejętności czytelniczych, świadomości          
fonemicznej oraz wspierania rozwoju umiejętności czytelniczych. Aplikacja sprawdza się w          
moim przypadku szczególnie podczas reedukacji uczniów ze specjalnymi wymaganiami         
edukacyjnymi.   
 Pszczółka jest wyjątkową, profesjonalną aplikacją zawierającą diagnostykę czytania        
oraz nawiązujące do niej wszystkie możliwe formy nauki czytania, łącznie ze           
zróżnicowanymi ćwiczeniami edukacyjnymi oraz urozmaiconymi metodami pracy (ćwiczenia       
wspierające i rozwijające świadomość fonemiczną oraz inne funkcje, m.in.: percepcji, uwagi,           
koncentracji, funkcji pamięciowego i wolicjonalnego dążenia do wykorzystania        
indywidualnego i zespołowego włącznie).  
 W szkole aplikacja ta umożliwia i wspiera indywidualizację, a także zróżnicowanie           
procesu wychowawczo-edukacyjnego. Natomiast w przypadku jednostki Pszczółka       
dostosowuje indywidualne tempo pracy dla prawidłowego rozwoju każdego czytelnika.  
 Walory techniczne aplikacji doskonale spełniają wymogi naszych czasów, wspierając         
przy tym motywację do nauki czytania. Aplikacja jednocześnie daje wyjątkową okazję           
nauczycielom, wychowawcom, pedagogom specjalnym i rodzicom umożliwiając im śledzenie         
postępów i osiągnięć dziecka, a co za tym idzie, reagowanie poprzez dostosowywanie, na             
przykład poprzez zwiększanie trudności zestawów ćwiczeń. Aplikacja równocześnie        
umożliwia poprzez proste kliknięcie generowanie odpowiedniej treści materiałów według         
zróżnicowanych podkategorii (np.: tylko słowa zawierające zmiękczenia w rodzaju bie, pie,          
mia, wie itp.).  
 Pszczółka jest uniwersalną aplikacją służącą do przyswajania i ćwiczenia czytania,          
przy czym jej zabawne, ale przede wszystkim profesjonalne opracowanie gwarantuje          
przystępność dla wszystkich rodzajów szkół, tak samo jak do systemu poradni czy warunków             
domowych. Dlatego też polecam aplikację Pszczółka do akredytacji.  
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