Vzdělávací aplikace pro děti
Edudadoo
Edudadoo je ručně kreslený svět edíků, barevných ušatých tvorů, kteří si pro děti připravili
kopec her a sbírku originálních obrázků se zvuky. Nejvíc je ale baví zkoumat nové věci.
Česká aplikace pro předškoláky spojuje obrázky a zvuky v různých zábavných aktivitách
podporujících učení. Hlavní předností je snadné nahrávání vlastních fotek i zvuků – do
aplikace je možno přidat např. dědu, domácího mazlíčka či oblíbené hračky. Propojuje
virtuální svět s reálným a přináší možnost smysluplně využít moderní technologii jako
doplňkovou výukovou aktivitu.

Jdu do školy!
Vzdělávací aplikace, která pomáhá odpovědět na otázku: „Je dítě připraveno na
školu?“ Dozvíte se, jak dítě plní úkoly v oblastech, které jsou klíčové pro úspěšné zahájení
školní docházky. Cílem aplikace je zábavnou formou podpořit rozvoj kognitivních funkcí
dětí.

Tam a sem s myšákem
Výuková aplikace, která vznikla ve spolupráci s Pedagogicko – psychologickou poradnou
STEP a je určená dětem od 5 do 7 let. Hlavní hrdina myšák Adam provádí malého hráče
bohatým příběhem a zadává mu jednotlivé úkoly. Též mu dává zpětnou vazbu při plnění
zadání a případně rád ukáže, jak vyřešit úlohu správně. Ve hře je přes deset různorodých
úkolů zaměřených převážně na prostorovou orientaci, ale též na zrakové vnímání, paměť
apod.

Matemág
Jedná se o vzdělávací hru, ukazující matiku jako nástroj překonávání překážek a naplňování
představ. Děti v příběhu pomáhají hrdinům překonávat překážky na jejich dobrodružné cestě.
Nevědomky si tak vlastní motivací cvičí matematické myšlení.

Ochránce přírody
Ekologická hra, která ukáže dětem, jak je ochrana životního prostředí důležitá, jaké jsou v
současné době environmentální problémy, jaké jsou způsoby, jak chránit životní prostředí a
svět kolem nás. Děti se naučí milovat a respektovat přírodu.

Česká gramatika
Tato aplikace nabízí kompletní procvičování gramatiky od vyjmenovaných slov až ke
správnému určení slovních druhů. V aplikaci je k dispozici i učební plán, který si sestavíte
podle sebe a navíc se můžete zúčastnit i soutěží, ve kterých porovnáte své schopnosti
s ostatními.

Atlas ptáků pro děti
Výjimečný průvodce po království evropských ptáků, ideální pro všechny děti, které zajímá
okolní svět.

Mozkožrout
Dítě získává prostřednictvím hravého učení denně potravu pro svého Mozkožrouta.
Mozkožrout zatím obsahuje 4 moduly: Matematiku, Český jazyk, Anglický jazyk a
Přírodovědu/Biologii.

Státní vlajky
Aplikace obsahuje mluvící pexeso, ale důležitá je její výuka vlajek mnoha států světa.

Pokud vás zajímají další výukové aplikace, koukněte na tyto stránky:
http://tablety.upol.cz/

http://www.pmq-software.com/sw/cz/vyukove_hry_pro_deti/

