
osobní trenér čtení, domácí i školní využití
www.vcelka.cz



Překážka vzdělávání

Zrazování

Stigma

Kariérní omezení



odborníci, 
PPP

běžné tištěné 
materiály

pravidelnost

materiály
šité na 
míru

http://www.levebee.com/alfa/en/


• Včelka pracuje s dítětem podobně jako 
učitel nebo speciální pedagog 

• Průběžně přizpůsobuje cvičení na míru 
čtenáři - ač je napřed, nebo pozadu

• Vhodné využití na tabletech ve třídě i na 
hodinách náprav

• Propojení dítěte, učitele i speciálního 
pedagoga

Vyhodnocení 
čtenáře

Uzpůsobení 
cvičení

Zábavné 
procvičování

Včelka - digitální osobní trenér čtení

http://www.levebee.com/alfa/en/


Skupinová výuka 
ve škole

Individuální výuka 
ve škole i doma



Technika čtení

Fonologie

Psaní

Čtenářská gramotnost



Přes 100 typů interaktivních cvičení



zábavná nevyčerpatelná nastavitelná

Přes 100 typů interaktivních cvičení



Technika čtení
34 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
10 cvičení

• Počáteční rozvoj psaného projevu se zaměřením na přesnost (doplňování písmen, 
diakritiky, měkčení, spodoba znělosti, rozdělování slovních spojení, diktát slov, 
slovních spojení, vět, doplňovací cvičení)

Čtení s 
porozuměním
24 cvičení

• Porozumění větám, souvětí, textům a práce s nimi
• Podpora čtenářských rovin – zejména získávání a zpracování informací, vysuzování, 

hodnocení, metakognice
• Podpora jazykových rovin (jazykový cit a slovní zásoba)

Hříčky

9 cvičení

• Procvičování fonologického povědomí, fonologické paměti, čtení
zrakového vnímání, vizuomotorického propojení, …

• Vše aktivizující zábavnou formou



live

http://development.vcelka.cz.uvds199.active24.cz/prave-ted
http://development.vcelka.cz.uvds199.active24.cz/prave-ted
https://www.vcelka.cz/prave-ted


• Pomáhá učiteli udělat hodinu atraktivnější

• Šetří čas s přípravou

• Funguje bez instalace přímo v prohlížeči

• Snadno se ji naučí používat každý učitel

• Je stále lepší bez nutnosti aktualizací



4 segmenty

lidé



www.vcelka.cz
www.vcelka.cz/skoly

Na čtení záleží.


