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Rozvoj techniky čtení

Podpora fonologického 
povědomí

Procvičování psaní

Porozumění čtenému



Technika čtení
33 cvičení

• od písmen po nejobtížnější slova v českém jazyce + pseudoslova
• 4 skupiny cvičení obtížnosti podle náročnosti na dekódování
• velká variabilita zobrazení, možnost individuálního nastavení

Fonologické 
povědomí

26 cvičení

• od vyprávění, naslouchání ke slovům
• od slov ke slabikám (rozpoznávání, určování, manipulace)
• od slabik k hláskám (rozpoznávání, určování, manipulace; analýza, syntéza, 

rozlišování délky samohlásek, znělosti, měkčení, sykavek…)

Procvičování 
psaní
9 cvičení

• doplňování písmen, diakritiky, měkčení
• spodoba znělosti, rozdělování slovních spojení, 
• diktát slov, slovních spojení, vět; doplňovací cvičení

Čtení s 
porozuměním
7 cvičení

• doslovné porozumění
• podpora vysuzování
• plánováno další rozšíření

Hříčky

8 cvičení

• procvičování fonologického povědomí, fonologické paměti, čtení
• zrakového vnímání, vizuomotorického propojení, …
• vše aktivizující zábavnou formou
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pro koho je Včelka

rodiče

zdarma k vyzkoušení

120 Kč / měsíc

990 Kč / rok

Škola

zdarma k vyzkoušení – 1 měsíc, 

zcela nezávazně

3 - 5 000 Kč / rok

ppp a spc

zdarma

knihovny

zdarma

logopedové

zdarma



1) Včelka pokrývá min. 5 let výuky čtení na ZŠ, od 1. do 5. třídy (při DYS 

až po SŠ)

2) Výuka čtení, která je skutečně interaktivní
– zábavná cvičení, výsledky, skóre, atp.

3) Výuka čtení, která se přizpůsobí žákovi
– individuální procvič., vlastní tempo i náročnost

4) Včelka je skutečně pro všechny žáky
- nejvíce pomáhá těm pozadu, zabaví ale naopak i ty napřed

5) Včelka funguje pro každého žáka zvlášť nebo pro celou třídu 

současně
- každý žák může mít svůj profil a procvičovat individuálně

- aplikace je ale přizpůsobena i pro učitele a ti mohou operativně během pár kliknutí na projektoru 

nebo interak, tabuli spustit cvičení na jakoukoliv probíranou problematiku

10 důvodů pro Včelku ve škole



6) Včelka nabízí vždy čerstvý a nový obsah
- obsah se průběžně zlepšuje a doplňuje = narůstá (již nyní desítky tisíc slov, vět a článků)

7) Včelka umožňuje propojení učitele, rodiče i speciálního pedagoga
- online fungování pomáhá spolupráci více stran

8) Včelka je vždy aktuální a to bez nutnosti instalace a bez zvl. požadav. 

na IT vybavení
- běží online v prohlížeči Google Chrome a k chodu potřebuje pouze připojení k internetu

- nově i na tabletech (i offline) – Android již nyní, iOS v říjnu 2016

9) Používání zvládne každý učitel
- máme návody, video návody i bezplatná školení

- bezplatný uživatelský support dostupný každý den

10) Včelku si může dovolit každá škola
- různé varianty licencí, možnost hrazení z grantů a EU fondů, možnost „složení se“ rodiči, atp.

10 důvodů pro Včelku ve škole



Děkuji moc, dostala jsem na Vás upozornění od spec. pedagožky paní Světlany 
Drábové, která nám pomáhá zvládat Vývojovou dysfázii a i z ní plynoucí 
poruchy učení. Moc nám pomáhá sluchové pexeso, syn má problémy s 
měkčením a délkou hlásek. 
Díky pravidelnému cvičení se to moc zlepšilo. Ještě jednou díky moc jste skvělí., 
Petra Karlovská

"Včelka je velice dobrá, strávili jsme spolu s vnukem hodně času čtením i 
hraním různých her, které jste na Včelku umístili.„ Kučerová

"Ano, fungovala Včelka podle mích představ. Máte Včelku dokonale 
vymyšlenou.„ Iris T.

"S Včelkou jsem byla velice spokojena. Naprosto splnila moje očekávání a 
hodně nám pomohla. Nejvíc jsem ocenila, že byla přesně šitá na míru naším 
požadavkům a motivovala dceru dělat další lekce.„ Čiháková

Včelka funguje podle mých představ, určitě dceru posunula ve čtení., Věra J.

Se včelkou se pořád ještě seznamujeme :-) Jinak jsme velice spokojeni, synovi 
pomáhá a je to skvělý nástroj ke zlepšení, zároveň není tak obtížné syna ke 
"studiu" za pomoci včelky, přimět., Blanka F.

Jsme spokojeni. Obě naše dcery pracují s programem rády., Václava B.

„Nejsme typickými uživateli Včelky. Používáme ji s 19-letým mentálně 
hendikepovaným synem na procvičování základních dovedností čtení. Už jsme 
se k tomu dlouho nedostali, protože v pingpongové sezóně se potkáváme až 
večer. Ale určitě se zase vrátíme :-) Pokud jde o hodnocení zkušeností, Včelka 
našemu účelu slouží dobře - F. je soutěživý, takže na něj dobře platí motivační 
prvky. Protože čtení budeme procvičovat celý život, máte v nás opravdu 
perspektivní klienty :-) Přeju hodně radosti z úspěchů Vašeho sympatického 
projektu.„ Lenka Z.

"...Jsem ráda, že pro děti s poruchou učení apod je něco jako Včelka a hlavně 
takto dostupné.„ Pavla V.

„Nedocenitelná pomoc pro malé školáky. Úkoly šité na míru pro každé dítě, 
cvičení jsou pro zábavná a přitom opravdu hodně přínosná. Řeší každý 
jednotlivý problém se čtením. Navíc poradna pro rodiče. Vynikající komunikace 
s rodiči. Opravdu moc děkuji za tuto službu. Rozhodně doporučuji všem 
rodičům.“ Olga
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Na čtení záleží.
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