CO MŮŽE POMOCI DĚTEM SE SPU – 2. STUPEŇ ZŠ
Čeština a cizí jazyky:
 www.helpforenglish.cz - výuka angličtiny zdarma, autor stránek je sám vyučující anglického
jazyka, lze se tedy spolehnout na správnost informací, nicméně je nutné dítěti s poruchou učení
zpočátku pomoci s orientací na těchto stránkách
 http://www.kaminet.cz - jednodušší výklad anglické mluvnice a na něj navázané velmi
jednoduché testy; pokud nedokáže dítě po projití výkladu zvládnout navazující test, hledejte
problém v neporozumění české mluvnici, často bývá zádrhel právě zde; je tu řada zajímavých
cvičení pro procvičování češtiny i angličtiny, také možnost zasílat vyhotovené testy e-mailem
(rodičům); součástí webu jsou i přehledné tabulky se základními gramatickými jevy
 http://www.jazyky-bez-barier.cz – tato aplikace pomáhá dětem i dospělým s dyslexií při výuce
angličtiny a dalších jazyků; lze ji používat na PC, ale i tabletech, mobilech či počítačích Apple;
program je ke stažení zdarma; jsou zde připraveny soubory s učivem, ale i spousta doplňujících
zajímavých souborů, kromě toho lze program aktivně doplňovat o nové soubory, čili v podstatě
o jakoukoliv novou výukovou látku
 http://www.dyslang.eu – různé herní aktivity zaměřené na procvičení angličtiny, jsou určeny
speciálně pro žáky se SPU
 http://www.mojecestina.cz/chybami-se-clovek-uci - zajímavý web plný nejrůznějších „chytáků“ a
častých chyb, následuje vysvětlení a mnoho příkladů, na nichž si každý může probrané pravidlo
lépe osvojit
 nakladatelství TOBIÁŠ – řada pracovních listů PAVUČINKA - materiály pro žáky se SPU, k dispozici
jsou i v interaktivní verzi pro školy
 nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – řada OPAKUJEME SI ČEŠTINU (materiály jsou odstupňovány podle
jednotlivých ročníků a zahrnují učivo celého druhého stupně základní školy)
 KNIHY od Kamily Balharové ŽIVOT RYTÍŘE + ASTRONOMIE BEZ DALEKOHLEDU - texty jsou určené
dětem se SPU prokládané zajímavými cvičeními
Matematika:
 http://matematika.cz-polopate – jednoduše vysvětlené základní matematické operace
 http://khanovaskola.cz – vysvětlení jednotlivých pojmů a postupů s příklady k řešení
 http://matematikahrou.cz – jednoduché příklady soutěžní formou
Ostatní předměty:
 http://www.testpark.cz – nejrůznější testy z jednotlivých vyučovacích předmětů; ihned je vidět,
zda zadaná odpověď byla správná, či nikoliv
 http://www.testy.nanic.cz – spousta testů a kvízů ze všech možných oblastí lidského vědění; lze
použít k trénování znalostí nebo jen tak pro zábavu
 http://www.slepemapy.cz – slepé mapy států celého světa, můžete hledat i města či pohoří
Trénink dalších dovedností:
 http://www.brainjogging.cz - program HAPPYNEURON Brain Jogging (paměť, pozornost a
koncentrace, rychlost zpracování informací, exekutivní funkce – plánování, organizování, řešení
problémů, emocionální seberegulace, vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči, prostorová
orientace a vnímání)
 http://www.dys2.org – „hry“ pro dospívající s poruchami učení, které trénují oslabené oblasti a
jsou volně dostupné v několika jazycích

 http://www.tablexia.cz – tuto aplikaci lze nahrát do tabletů přes GOOGLE PLAY, tato aplikace
nabízí několik velmi atraktivních her na rozvoj poznávacích funkcí, jež bývají u SPU tradičně
oslabené, vše je určeno pro dospívající se SPU
 publikace, např.:
 Cvičíme paměť (Pražská pedagogicko-psychologická poradna)
 Trénink paměti pro každý den (nakladatelství PORTÁL)
 Tipy, triky a techniky pro trénink mozku (nakladatelství PORTÁL)
 audioknihy i zdramatizovaná díla lze najít:
 na portálu YOUTUBE (stačí zadat autora a název knihy)
 na portálu českého rozhlasu nazvaném ČTENÁŘSKÝ DENÍK
 na webu pražské městské knihovny atd.
do vyhledávače stačí zadat příslušného autora, případně název knihy a slovo audiokniha
 http://www.dyscentrum.org – zde v sekci e-shop najdete celou řadu pomůcek
možností je nepřeberně, stačí zadat do vyhledávače požadovaný předmět a úkol, např. zeměpis
online hlavní města, a zobrazí se celá řada zajímavých odkazů
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