
Zoznam liniek s rozprávkami na čítanie, počúvanie, či pozeranie v ukrajinskom jazyku

V zmysle udalostí, ktoré sa pre nás v posledných dňoch stali bežnou realitou sa mnohí z nás
cítia bezmocní a zároveň majú potrebu nejakým spôsobom pomôcť. Pomôcť ľuďom
utekajúcim z krajiny, v ktorej je práve vojna, pomôcť maminkám a deťom zvládnuť túto
situáciu najlepšie ako sa dá.

Práve pomoc deťom a všetkým tým, ktorí sa o deti utekajúce pred vojnovým konfliktom
starajú sme vytvorili zoznam liniek na voľne dostupné ukrajinské rozprávky, ebooky,
audioknihy, tlačiteľné pexeso, či vzdelávací obsah pre malých, či veľkých školákov.

Pri tvorbe obsahu sme využili zoznam zo stránky Unicef, Ukrajinského vydavateľstva Starý
Lev/Видавництво Старого Лева, informáciu zo Združenia poľských knihovníkov SPB a
tipov, ktoré nám poslali naši kamaráti, ktorým sa tento nápad zdal užitočný.

Ukrajinské vydavateľstvo Starý Lev sprístupnilo zadarmo niektoré e-knihy, aby pomohli
rozptýliť pozornosť malých detí pri čítaní: http://bitly.ws/oQDE
Ponúkame tiež na zhliadnutie desiatok videí, v ktorých ukrajinský autori čítajú deťom úryvky
zo svojich kníh: http://bitly.ws/oQP6

Vydavateľstvo Morning poskytuje detské knihy v elektronickom formáte zadarmo. Obsah
sa dá stiahnuť a čítať bez prístupu na internet. Web BaraBooka:
http://www.barabooka.com.ua/yak-dopomagati-dityam-u-zamknenomu-prostori/

V telegramovom kanáli Pavlush a Yalush je možné stiahnuť si audio príbehy, ktoré budú
rovnako dostupné aj bez internetu: https://t.me/pavlushaiyava

Ďalší kanál telegramu s názvom Audiokazky Аудіоказки audiokazakami v ukrajinčine, na
ktorom sa dajú audio príbehy sťahovať a počúvať bez internetového pripojenia
https://t.me/kazky_ukr

Vydavateľstvo Yakaboo otvorilo bezplatný prístup k audio a e-knihám v mobilnej aplikácii:
https://bit.ly/3CcZG92

Megogo otvorilo bezplatný prístup ku karikatúram, filmom a audioknihám
https://bit.ly/35KLwjg

Portál s digitálnym obsahom KuboMedia.sk ponúka niekoľko ukrajinských rozprávok s
krásnymi ilustráciami na čítanie. Na portáli je potrebná registrácia, ktorá je tiež bezplatná:
https://app.kuboknihy.sk/

Združenie poľských knihovníkov SPB ponúka na svojej stránke detské knihy v
ukrajinskom jazyku na stiahnutie zadarmo: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=24160&prev=1

Rozprávky na stiahnutie môžu rodičia, či učitelia a ľudia z pomáhajúcich profesií nájsť aj na
web stránke Bibliokid https://www.bibliokid.if.ua/
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Animované rozprávky zadarmo si môžu pozerať cez portál Kinoguru
https://kinoguru.be/multfilmy/

Český Obchudek Vendula ponúka česko-ukrajinské a slovensko-ukrajinské pexeso a
omaľovánky zadarmo na stiahnutie
https://www.obchudekvendula.cz/Zdarma-c15_0_1.htm?fbclid=IwAR1P6lE0c7bXfssT3nK6E
6dVGfvNmIommJBbf5f4zdg9iPesN-UO_BWRPO8

Audioknihy v ukrajinčine pre deti je možné nájsť aj na 4read portáli: https://4read.org/dytlit/

Vzdelávací obsah

Ukrajinské deti sa môžu zaregistrovať na online vyučovanie, ktoré tvoria ukrajinskí učitelia:
http://schooltogo.online/?fbclid=IwAR0YgqokvRXcokF1cbh6L2TaUTHf8J3Z-L2kCFgIIYmfarh
tDGFy04P1CFw

Nová ukrajinská škola zorganizovala sériu informatívnych online stretnutí s učiteľmi. Plán
stretnutí je denne aktualizovaný https://bit.ly/3sDR87P
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