KNIHY KE STAŽENÍ, VZDĚLÁVACÍ HRY, APLIKACE, TIPY NA UČEBNICE
A PRACOVNÍ LISTY, UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY,
TIPY NA KNIHY PRO DĚTI,
TIPY NA KNIHY PRO UČITELE A RODIČE
KNIHY KE STAŽENÍ
http://www.zvukoveknihy.cz/
pohádky a pověsti pro menší školáky
http://www.rozhlas.cz/ctenarskydenik/portal/
klasická díla české a světové literatury ke stažení ve formátu MP3

http://mluveny.panacek.com/
http://www.audioknihy.wz.cz/odkaz_2.html - zde jsou přímé odkazy, kde si kniha jde
poslechnout, nebo zakoupit.
www.audioteka.cz
www.skolnicetba. Cz
http://www.kralovstvimluvenehoslova.cz/

VZDĚLÁVACÍ HRY, APLIKACE
www.kaminet.cz
čeština (např. procvičování vyjmenovaných slov), angličtina (procvičování slovní
zásoby, mluvnice, testy) a především: úkoly procvičující sluchové, zrakové vnímání,
zrakovou paměť, orientaci v čase a prostoru!
www.dys2.org
vzdělávací hry, registrace nutná

http://www.tablexia.cz
moderní vzdělávací aplikace na podporu rozvoje kognitivních schopností, určená
nejenom pro děti s dyslexií na druhém stupni základních škol. Měla by najít využití
jak ve školách k doplnění standardní výuky, tak v pedagogicko-psychologických
poradnách a dalších poradenských zařízeních určených pro žáky s výukovými
obtížemi, ke stažení zdarma.
http://www.coumim.cz/
- online aplikace určená pro mapování dovedností dětí, zaměřuje se na silné stránky

dítěte, je významným motivačním nástrojem, podporuje zdravé sebevědomí dětí

http://www.tobias-ucebnice.cz/?vyukove-programy-pavucinka,33
výukové programy Pavučinka - výukový program českého jazyka určený především
dysortografikům a slabým žákům
http://www.x-soft.cz/
Výukové programy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami
- tři výukové programy pro děti se specifickými poruchami učení - a nejen pro ně.
Programy ABC do školy a DysCom jsou určeny dětem s dyslexií a s dysortografií a
také dětem, které mají obtíže při osvojování dovedností jako je čtení a psaní a
při uplatňování gramatických pravidel i z jiných příčin než jsou specifické poruchy
učení.
Program Objevitel je určen dětem s dyskalkulií a také dětem, které mají obtíže
v matematice z důvodů jiných. Úkoly v jednotlivých cvičeních jsou vždy uspořádány
od nejjednodušších ke složitějším a cíleně krok za krokem vedou dítě k zvládnutí
daného jevu či dovednosti.
Programy jsou maximálně variabilní a široké a jsou dobrou pomůckou i pro děti
bez speciálních potřeb, které dlouhodobě nebo krátkodobě potřebují cílenou
výukovou podporu. Programy jsou ozvučeny a bohatě doplněny originálními obrázky,
které byly pro tento účel speciálně vytvořeny.
TIPY NA UČEBNICE A PRACOVNÍ LISTY
http://www.tobias-ucebnice.cz/?ucebnice-pracovni-sesity,4
Učebnice a pracovní listy – Tobiáš, učení s porozuměním

UŽITEČNÉ WEBOVÉ STRÁNKY
http://www.hyperaktivita.cz
http://www.edu.in.cz
- portál se věnuje systematické propagaci vzdělávání, přehled o všem, co se děje ve
školství, komentáře, studie, nejnovější poznatky

http://www.dyscentrum.org
DYS-centrum® Praha o.s., sdružení zabývající se problematikou specifických poruch
učení a chování

http://www.eshop-rychle.cz/dyscentrum/eshop/1-1-VYDALI-JSME
- přehled vydaných nápravných materiálů (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie), PC
programů

www.prolevaky.cz
www.obchodprolevaky.cz
www.levaruka.cz

TIPY NA KNIHY PRO DĚTI
Astronomie bez dalekohledu aneb dívejte se na nebe a pozorujte, dozvíte se
mnoho zajímavého, K. Balharová, Z. Prokš, Dyscentrum
- knížka vhodná pro starší žáky s dyslexií nebo poruchou pozornosti
Kniha pracuje s krátkými, ale přitom odbornými texty. Děti se mohou přesvědčit, že
práce s odborným textem může být zábavná. Díky této knize si děti mohou procvičit
zrakové a sluchové vnímání, paměť a pozornost při práci s textem. Vzhledem k
úpravě a krátkým textům je vhodná pro starší žáky s dyslexií nebo poruchou
pozornosti.
Text je doplněný mnoha herními úkoly zaměřenými na porozumění textu, pozornost,
orientaci a zrakové vnímání.
Život rytíře, K. Balharová, Computer Media, 2011
Kniha je zaměřena na starší děti se specifickými poruchami učení. Hlavními
postavami jsou statečný rytíř a jeho věrné páže, kteří na svých cestách zažívají
nejrůznější dobrodružství. Z jednotlivých příběhů vycházejí i úlohy, které mají za úkol
procvičit a ověřit schopnost dětí vnímat obsah přečteného textu. Autorkou knihy je
zkušená pedagožka působící řadu let v oblasti speciální pedagogiky.
TIPY NA KNIHY PRO UČITELE A RODIČE
Žáci potřebují přemýšlet, L. Krejčová, Portál 2013
Výchovné maličkosti, Průvodce výchovou dítěte do 12 let, V. Mertin, Portál
Rozumově nadané děti s dyslexií, Š. Portešová, Portál 2011
Specifické poruchy učení, dyslexie, dysgrafie dysortografie, L. Krejčová, Z.
Bodnárová, K. Balharová, K. Šemberová, Edika 2014
Rádce pro rodiče a učitele (100 tipů, které Vám napomohou v práci s dětmi i
dospívajícími a naznačí,kudy má smysl ubírat se při jejich vzdělávání i každodenní
výchově.)

