
 

Tréning čítania, ktorý pomáha aj baví. 
Vhodný aj pre deti so ŠPU. 

Čitateľské zručnosti detí sa podľa prieskumov stále       
zhoršujú. Je čím ďalej tým náročnejšie udržať       
pozornosť žiakov v triede. Zároveň tiež pribúda detí,        
ktoré potrebujú individuálny prístup (žiaci so ŠPU,       
cudzinci, atď.) V prostredí inkluzívneho školstva je       
však plnenie tohto zadania veľmi náročné vzhľadom       
na obrovskú variabilitu potrieb a množstva      
jednotlivých detí. Využitie online aplikácie Včielka      
umožňuje tento problém efektívne riešiť. 

Atraktívnejšia výučba čítania v triede 

Interaktívne cvičenia, obrázky, zvuky, animácie a 
pochvaly - to všetko pomáha udržať pozornosť detí a 
učiť čítanie hravou formou.  

 

„Cvičenia na porozumenie čítanému sú jednoducho 
fenomenálne. Deti v triede veľmi bavia. Robím ich 
teraz s nimi niekoľkokrát týždenne.“ 

Mgr. Lenka Hubáčková 

Šetrí čas s prípravou a náklady na 
nákup a kopírovanie materiálov 

Cvičenia sú generované počítačom z databázy      
čítajúcej desaťtisíce slov, takže sa na rozdiel od        
papierových učebníc nestane, že sa zrazu minú       
vhodné materiály. Učiteľ môže operatívne     
niekoľkými kliknutiami spustiť cvičenia na akúkoľvek      

problematiku, ktorá práve robí deťom problémy bez       
toho, aby mal dopredu pripravené stohy papierov. 

„Svojím rozsahom pokrýva široké spektrum 
potenciálnych klientov - od začínajúcich čitateľov 
(budúcich školákov) až po dospelých, ktorí na sebe 
chcú ešte pracovať. Šírka ponuky aj štruktúra 
aplikácie potom poskytuje takmer nekonečné 
možnosti ako pre bežných užívateľov - deti, študentov 
aj dospelých, tak aj odborníkov, ktorí ju môžu využívať 
na svoju prácu.“ 

Mgr. Jitka Zemanová, špeciálny pedagóg 

Využitie Včielky pre žiakov so ŠPU 

Včielka je ideálnym pomocníkom aj na individuálnu       
prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia.       
Stačí s každým dieťaťom urobiť individuálnu      
diagnostiku a potom ich počas hodín „náprav” nechať        
samostatne precvičovať. Aplikácia Včielka (podobne     
ako špeciálny pedagóg) automaticky ušije na mieru       
vhodné cvičenia pre dané dieťa a naďalej sa „učí”, čo          
dieťaťu ide a nejde a podľa toho ďalej cvičenia         
prispôsobuje. 

Výsledky dieťaťa sú ukladané a je možné ich na         
diaľku sprístupniť rodičom alebo špeciálnym     
pedagógom. 
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