Trénink čtení, který pomáhá i baví.
Vhodný i pro děti s SPU.
Čtenářské dovednosti dětí se dle průzkumů stále
zhoršují. Je čím dál obtížnější udržet pozornost žáků ve
třídě. Zároveň také přibývá dětí, které potřebují
individuální přístup (žáci s SPU, cizinici atd.). V
prostředí inkluzivního školství je však plnění tohoto
zadání velmi obtížné vzhledem k obrovské variabilitě
potřeb a možností jednotlivých dětí. Využití online
aplikace Včelka umožňuje tento problém efektivně
řešit.

Atraktivnější výuka čtení ve třídě
Interaktivní cvičení, obrázky, zvuky, animace a
pochvaly - to vše pomáhá udržet pozornost dětí a učit
čtení hravou formou.

„Svým rozsahem pokrývá široké spektrum
potenciálních klientů – od začínajících čtenářů
(budoucích školáků) až po dospělé, kteří na sobě ještě
chtějí pracovat. Šířka nabídky i struktura aplikace pak
poskytuje téměř nekonečné možnosti jak pro běžné
uživatele – děti, studenty i dospělé, tak i odborníky,
kteří ji mohou využívat pro svou práci.“
Mgr. Jitka Zemanová, speciální pedagog

Využití Včelky pro žáky s SPU
Včelka je ideálním pomocníkem i pro individuální práci
s žáky se specifickými poruchami učení. Stačí s každým
dítětem udělat individuální diagnostiku a poté je
během hodin „náprav“ nechat samostatně
procvičovat. Aplikace Včelka (podobně jako speciální
pedagog) automaticky ušije na míru vhodná cvičení
pro dané dítě a nadále se „učí“, co dítěti jde a nejde a
podle toho dále cvičení přizpůsobuje.
Výsledky dítěte jsou ukládány a je možné je na dálku
zpřístupnit rodičům nebo speciálním pedagogům.

„Cvičení na porozumění čtenému jsou prostě
fenomenální. Děti ve třídě hrozně baví. Dělám je teď s
nimi několikrát týdně.“
Mgr. Lenka Hubáčková

Šetří čas s přípravou a náklady na
nákup a kopírování materiálů
Cvičení jsou generována počítačem z databáze čítající
desetitisíce slov, takže se na rozdíl od papírových
učebnic nestane, že najednou dojdou vhodné
materiály. Učitel může operativně během pár kliknutí
spustit cvičení na jakoukoliv problematiku, která právě
dělá dětem problémy, aniž by musel mít předem
připraveny stohy papírů.
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