
Milí klienti, rodičia, pedagógovia nižšie Vám uvádzame zoznam online 

portálov pre prácu s deťmi (nie len) so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. 

 V spolupráci viacerých mimovládnych organizácií a MŠVVaŠ SR vznikla webová 

stránka:„ http://www.ucimenadialku.sk/ 

o Je to nástroj oficiálnej komunikácie počas prerušeného vyučovania na školách a 

prerušenej prezenčnej výučby na vysokých školách v čase pandémie 

koronavírusu.   

 Pinfryhry -  https://www.pinfhry.sk/ - vzdelávací nástroj pre deti so ŠVVP – bezplatné 

 Aplikácia Včielka https://www.vcielka.online/app/ - výborná stránka zameraná na 

čítanie, písanie – doplňovačky, hry.  Je možné pridať si na svoje konto klientov 

s ktorými pracujete a zadávať im cvičenia v aplikácii. (6 týždňov zadarmo) 

 Viemeposlovensky - https://www.viemeposlovensky.sk/ - stránka zameraná na 

precvičovanie čítania (sú v nej prístupné texty na čítanie) i na písanie (precvičovanie 

pravopisu – doplňovačky na tvrdé a mäkké slabiky, dlhé a krátke, pravopis vybraných 

slov...) 

 Viemematiku - https://www.viemematiku.sk/ - stránka zameraná na učivo matematiky 

po ročníkoch (precvičovanie učiva) 

 Kozmix - https://www.kozmix.sk/pre-ucitelov/ - bezplatné do 15.5.2020 – (aktivačný 

kód skolazdomu) – nájdu sa i cvičenia pre nás SJ a M. 

 Aiteconline – https://www.aitec.sk/kniznica  

 VIKI - https://viki.iedu.sk/resources/browser/verejne - edukačný obsah pre ZŠ a MŠ 

(podľa ISCED) 

 Gramar.in – https://www.gramar.in/sk/ - úlohy zo SJ pre ZŠ 

 Matika.in – https://www.matika.in/sk/- úlohy z M pre ZŠ  

 Eduportál – https://www.eduportal.sk/ - precvičovanie matematiky, SJ – diktáty, 

básničky a pohybové hry pre MŠ.  

 Datakabinet - https://www.datakabinet.sk/sk/Vzdelavacie-

materialy.html?s=materi%c3%a1ly+pre+%c5%a1peci%c3%a1lnych+pedag%c3%b3g

ov – materiály i pre špeciálnych pedagógov 

 Welcome-idea.eu - https://welcome-idea.eu/#/home - materiál pre prácu s deťmi so 

ŠVVP v MŠ  

 Šikovný cvrček - http://www.sikovny-cvrcek.cz/pracovni-listy-predskolaci - pracovné 

listy pre predškolákov, inšpirácie na aktivity s deťmi predšk. veku 

 Facebooková skupina študentiek špec. pedagogiky  - názov skupiny - Študentky 

špeciálnej pedagogiky učia prvákov, prváčky a žiakov s DYS – sú tam videá 

i odporúčania pre prácu, prac. listy, môžete prispievať i vy.  
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 Veselé rozprávky - https://www.veselerozpravky.sk/ - databáza audio i video rozprávok 

a večerníčkov pre deti 

 Montemama - http://montemama.sk/ - e- shop, materiály na stiahnutie, montessori 

aktivity 

 Čo dokáže mama - https://www.codokazemama.sk/kategorie-produktov/hracky-na-

rozvoj-motoriky - inšpirácia na tvorbu didaktických hračiek 

 Montemother.sk - https://www.montemother.com/ - montessori aktivity podľa veku 

 Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením: #ZVLÁDNEME TO 

DOMA! ”Ponúkajú návody ako zvládnuť byť doma, aktivity s deťmi a užitočné linky 

– veľmi dobre spracované pre rodičov s deťmi so zdravotným znevýhodnením. 

https://www.platformarodin.sk/inklulinka/zvladnemetodoma/ 

 RTVS vysiela od stredy 18. 3. 2020 každý pracovný deň od 9.15 do 10.00 interaktívny 

vzdelávací program pre deti na 1. stupni ZŠ, v ktorom deti zábavnou formou učia vždy 

dvaja učitelia. Relácia vzniká v spolupráci RTVS a niekoľkých mimovládnych 

organizácií. 

 Program ImO (online hra) sa využíva na veľa MŠ a ZŠ. Výborne pomáha deťom: 

integrovaným, s poruchami učenia či správania, s problémami s učením. Na anglických 

slovíčkach si deti precvičujú techniky učenia, ktoré v škole denno-denne využívajú. V 

MŠ využívajú hlavne rozcvičku. S programom pracujú aj deti či pedagógovia bez 

znalostí anglického jazyka. Ako hrať hru a čo vám prinesie nájdete vo 

videách: http://imo.sr/#galeria. Stačí 10 – 15 minút denne (podľa ich vlastného 

uváženia).  

Kliknite na link http://hra.imo.sr/sign/, zaregistrujte sa a do 24 hodín máte aktivovaný 

prístup zdarma. 

 FB SKUPINA ŠTUDENTKY ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY UČIA PRVÁKOV, 

PRVÁČKY A ŽIAKOV S DYS  

O E-MAILkomunikujmespolu@gmail.com 

o Cieľom skupiny je pomáhať pri učení online začínajúcim školákom a 

školáčkam, ako aj deťom, ktoré majú ťažkosti v učení pre vývinové poruchy 

učenia. Skupina je zložená z aktívnych študentiek a študentov špeciálnej 

pedagogiky, ktorí sa takto rozhodli pomáhať v kritickom období deťom, ktoré 

to najviac potrebujú. 

 PODPORA RODINÁM S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA – 

SRDCE AUTIZMU 

o E-MAILabaautism123@gmail.com 

o Občianske združenie Srdce autizmu poskytuje podporu formou poradenstva a 

konzultácií, ako aj poskytovaním školení pre rodičov detí s PAS, výchovno-
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vzdelávacích programov a cieľov na rozvoj komunikácie, sociálnych zručností, 

hry a akademických zručností. 

 POMOC A PODPORA RODIČOM NEHOVORIACICH DETÍ – 

KOMUNIKUJME SPOLU  

o E-MAILkomunikujmespolu@gmail.com 

o Nezisková organizácia Komunikujme spolu ponúka možnosť konzultácií pre 

rodičov detí, ktoré nemôžu primerane komunikovať, s cieľom zlepšiť správanie, 

pozornosť, sebadôveru, zapájanie sa do aktivít triedy a spoločenskej interakcie. 
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