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http://www.s3dk.com/FunPaintingGames.html 

 

 výber rôznych obrázkov 
 pridanie efektov v pozadí 
 možnosť tlače 

 

http://www.activitypad.com/online-games/color-me/ 

 

 výber rôznych obrázkov 
 výber rôznych farieb 
 možnosť gumovania 

 

http://www.coloring-page.com/christmas/santa-clause.html 

 

 jednoduché maľovanie len pomocou 
vedierka 
 výber rôznych obrázkov 

 

http://www.nahb.org/coloringbook/book.aspx 

 

 výber rôznych obrázkov 
 výber veľkosti štetca 
 možnosť tlače 
 možnosť poslať obrázok mailom 

http://www.s3dk.com/FunPaintingGames.html
http://www.activitypad.com/online-games/color-me/
http://www.coloring-page.com/christmas/santa-clause.html
http://www.nahb.org/coloringbook/book.aspx
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http://www.crayola.com/coloring_application/index.cfm?referrer=/index.cfm 

 

 výber veľkosti štetca, ceruzky 
 rôzne typy štetcov 
 výber z veľkého počtu farieb 
 malé pečiatky 
 možnosť tlače 

 

http://www.isoverse.com/colorbook/KCBselect.html 

   

 jednoduché maľovanie len 
pomocou vedierka 
 výber z rôznych kategórii 
a obrázkov 

 

http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-mainindex.html 

  

 výber z rôznych 
kategórii a obrázkov 
 vhodné aj na anglický 
jazyk 

 

http://www.coloring.com/pages/ 

  

 výber z rôznych kategórii 
a obrázkov 
 možnosť využiť 2 tlačidlá 
Print this Picture (vytlačiť 
obrázok) 
Color online (maľovať online) 
 možnosť poslať obrázok, 
napr. na Facebook 

 

 

http://www.crayola.com/coloring_application/index.cfm?referrer=/index.cfm
http://www.isoverse.com/colorbook/KCBselect.html
http://www.uptoten.com/kids/coloringpage-mainindex.html
http://www.coloring.com/pages/
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http://www.coloring4all.com/ 

  

 možnosť výberu 
z rôznych obrázkov 
 maľovanie podľa 
predlohy 

 

http://www.coloring4all.com/drawing_game_online.htm 

 

 výber veľkosti štetca 
 možnosť spriesvitnenia farby 
 výber z veľkého počtu farieb 
 malé pečiatky 
 výber obrázkov 

 

http://www.keacoloringbook.com/ 

 

 najprv kliknúť na tlačidlo Try it now! 
 výber rôznych obrázkov 
 veľký výber štetcov, farieb 
 možnosť odoslať mailom 
 možnosť uložiť obrázok 

 

http://scrapcoloring.com/texts/coloring-pages 

  

 výber z veľkého 
množstva obrázkov 
 možnosť tlače 
 zaujímavé textúry 
 výber rôznych farieb 

 

 

http://www.coloring4all.com/
http://www.coloring4all.com/drawing_game_online.htm
http://scrapcoloring.com/texts/coloring-pages
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http://www.myfreecolouringpages.com/online_coloring.htm 

  

 výber z veľkého 
množstva 
obrázkov 
z rôznych kategórii 

 

http://www.ukiland.com/ukiland/en/play/colours.html 

  

 veľmi jednoduché 
online maľovanie pre 
maličkých 
 možnosť tlače 
 možnosť poslať 
mailom 

 

http://www.mescoloriages.com/dessiner-en-ligne.php 

 

 možnosť využitia štetca, palety a 
vedierka 

 

http://ababasoft.com/how_to_draw/paint_brush_mi.html 

 

 jednoduché kreslenie pomocou štetca 
 možnosť výberu hrúbky štetca 
 možnosť odoslania obrázka 

 

http://www.thecolor.com/ 

 

 výber z rôznych kategórii obrázkov 
 jednoduché maľovanie pomocou 
štetca 

http://www.mescoloriages.com/dessiner-en-ligne.php
http://ababasoft.com/how_to_draw/paint_brush_mi.html
http://www.thecolor.com/
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http://www.smejo.info/ 

 

 veselé prostredie 
 využitie pečiatok 
 jednoduché kreslenie 
 využitie predlôh na kreslenie 

 

http://janoch.borec.cz/omal_online.html 

 

 niekoľko druhov kresliacich online 
programov 
 niektoré prepojené so vzdelávaním 
napr. matematika 
 výber z rôznych tém 

 

http://www.kids.albrightknox.org/games/pp.html 

 

 zábavné prostredie 
 možnosť doplniť textom, pečiatkami 
 výber pozadia 
 výber hrúbky ceruzky 
 zvukovo podfarbený 
 animácia 
 prefarbovanie objektov 
 možnosť odoslať 

 

http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm 

 

 Collage Machine - vytváranie koláží 
pomocou pečiatok a rôznych tvarov 

 

http://kids.tate.org.uk/games/street-art/ 

 

 Street Art - sprejovanie, maľovanie na 
stenu 
 výber skladby na počúvanie 
 všetky nástroje na maľovanie 
vyberáme z batôžka vľavo dole 

http://www.smejo.info/
http://janoch.borec.cz/omal_online.html
http://www.kids.albrightknox.org/games/pp.html
http://www.nga.gov/kids/zone/collagemachine.htm
http://kids.tate.org.uk/games/street-art/
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www.bomomo.com 

 

 vytváranie abstraktných bublinkových 
obrázkov 
 možnosť uloženia do priečinku v pc 

 

http://www.zefrank.com/scribbler/scribblertoo/ 

 

 vytváranie abstraktných obrázkov 
pomocou nitkového efektu 
 možnosť uloženia do priečinku v pc 
 výber štetcov, farieb a rôznych 
efektov 
 možnosť dokreslenia aj do obrázku 
vloženého z pc 

 

http://www.onemotion.com/flash/sketch-paint/ 

 

 vytváranie realistických obrázkov 
pomocou rôznych nástrojov 
 vhodný pre starších žiakov 

 

http://mugtug.com/sketchpad/ 

 

 vytváranie realistických obrázkov 
pomocou rôznych nástrojov 
 vhodný pre starších žiakov 

 

http://www.bomomo.com/
http://www.zefrank.com/scribbler/scribblertoo/
http://www.onemotion.com/flash/sketch-paint/
http://mugtug.com/sketchpad/
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http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm 

 

 tvorba umeleckých obrázkov 
 veľké množstvo rôznych štetcov 
 rôzne efekty kreslenia 
 možnosť uloženia obrázkov do pc 

 

http://www.sumopaint.com/home/ 

 

 najprv kliknúť na tlačidlo Open Sumo 
Paint 
 veľa, veľa možností 
 vhodný pre staršie deti 

 

http://kids.tate.org.uk/games/colour-colour/ 

 

 Colour, Colour - maľovanie obrazov 
podľa originálov 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nga.gov/kids/zone/brushster.htm
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http://tuxpaint.org/download/windows/ 

  

 program s jednoduchými 
ikonami a ovládaním 
  lokalizovaný do slovenského 
jazyka 
  vhodný pre najmenších 
žiakov 
  potrebné ovládanie práce 
s myškou (klik, dvojklik, 
ťahanie myškou) 
  potrebné doinštalovanie 
pečiatok 

 

http://drawing.gamemaker.nl/ 

  

 jednoduché ovládanie 
kresliacich nástrojov, tvarov, 
pečiatok a ďalších efektov 
 možnosť ukladania obrázkov 
do priečinka v PC 
 využitie pravého tlačidla 
myšky, klávesov Shift a Ctrl – 
vytvára iné efekty 
 možnosť vložiť obrázok zo 
súboru a dokresiť ho  

 

http://www.fileguru.com/Kea-Coloring-Book/download 

  

 Kea Coloring – jednoduchý 
kresliaci program pre 
najmladšiu vekovú kategóriu 
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http://simple-paint.en.softonic.com/_id=6 

  

 Simple Paint – program na 
hru s farbami a tvarmi 

 

http://www.dobreprogramy.sk/node/674/stahnout 

  

 Art  Rage - určený pre 
používanie spolu s tabletom 
(aj s myškou sa to dá) 
 program ponúkajúci reálne 
maliarske nástroje, určený 
pre starších žiakov 

 

http://mypaint.intilinux.com/?page_id=6 

  

 My Paint – náročnejší 
program na maľovanie 
určený pre staršie deti 
 ponúka mnoho kresliacich 
nástrojov 

 

http://www.accessart.org.uk/colour/start.swf


