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Сайт Нової української школи http://nus.org.ua/articles/
Освіторія https://osvitoria.media/
Сайт Освіта http://osvita.ua
Розвиток дитини https://childdevelop.com.ua/
Розумники http://rozumniki.net/
Форум педагогічних ідей «Урок» https://osvita.ua/publishing/urok/
Методичний портал http://metodportal.net/
Весела абетка http://abetka.ukrlife.org/
Казковий вечір http://kazkovy.com.ua/
Навчалочка http://liliteach.blogspot.com/p/blog-page_3927.html
Читанка http://chytanka.com.ua/
Острів знань http://ostriv.in.ua/
Освітній проект «На урок» https://naurok.com.ua/journal
Портал вчителя початкових класів «Урок» http://www.yrok.net.ua/
Вчитель вчителю, учням, батькам http://teacher.at.ua/
Освітній портал https://super.urok-ua.com/

Мобільні додатки.
Як оптимізувати навчальний процес та зробити його ще більш цікавим та
креативним?
Google Classroom
Безкоштовний сервіс для навчальних закладів, некомерційних організацій та
користувачів особистих акаунтів Google:
– дає можливість створювати курси, а також призначати й перевіряти завдання;
– економить час, спрощує організацію навчального процесу та комунікацію з учнями
чи студентами.
Google Презентації
Додаток дозволяє працювати з файлами на пристроях Android:
– створювати та редагувати презентації, відкривати до них доступ та працювати над
ними одночасно з іншими користувачами;
– працювати навіть без підключення до мережі інтернет;
– додавати коментарі та відповідати на них;
– додавати слайди, змінювати їх розташування, форматувати текст, вставляти фігури
і так далі;
Зміни зберігаються автоматично, а презентації можна демонструвати на
відеозустрічах.
Nearpod
Онлайн-платформа, що дає можливість створювати презентації до своїх занять
та ділитися ними з учнями просто під час уроку:
– для отримання доступу до презентації потрібно надіслати учням код, а вони з
допомогою мобільних телефонів приєднуються;
– слайди можна листати, задаючи свій темп та даючи учням різноманітні завдання;
– результати можна відслідковувати у режимі реального часу;
Nearpod не залежить від інших додатків, ним можна користуватися з будь-якої
платформи (iOs, Android, Windows Phone).
Kahoot!
За допомогою цього сервісу можна створювати онлайн-вікторини, тести чи
опитування:
– відповідати на питання можна з планшетів, ноутбуків, смартфонів;
– є можливість вставити фото- та віеофрагменти;
– для кожного тесту чи опитування можна встановити час, за який він має бути
виконаний;
– за правильні відповіді та оперативність можна нараховувати бали.
Для участі у тестуванні потрібно відкрити сервіс та ввести PIN-код, який надає той,
хто створив вікторину чи тест.

