Dzisiaj chciałbym przybliżyć Wam, program, który bardzo mi pomógł z moimi ułomnościami powylowymi.
Ten program to Dyslektyk 2. Co prawda ten program nie jest w zamierzeniu swoim pomocny dla takich osób jak
ja, lecz udało mi się wpełni go wykorzystać do swoich celów ☺.
Ale co to jest?
Dyslektyk 2
Program edukacyjny dla osób z dysleksją, rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. W skład
programu wchodzi szeroki zestaw ćwiczeń rozwijających analizatory słuchowy i wzrokowy oraz pamięć wzrokową i
słuchową. Specjalnie dobrane ćwiczenia wspomagają koncentrację uwagi oraz pamięć krótkotrwałą. Ponadto w
programie znajdują się cztery ćwiczenia sprawdzające znajomość ortografii. Ćwiczenia wybierane są przez
program automatycznie, na podstawie wcześniejszych wyników użytkownika. Dzięki temu w czasie pracy z
programem nie jest konieczna stała fachowa kontrola nad użytkownikiem, co ułatwia uzupełnienie zajęć
prowadzonych przez terapeutę systematyczną pracą w domu. Cechy programu: Rozwija pamięć i
spostrzegawczość. Atrakcyjna forma gier i zabaw powoduje, że użytkownik chętnie korzysta z tego programu.
Program "Dyslektyk" uzyskał rekomendację Warszawskiego Oddziału nr 1 polskiego Towarzystwa Dysleksji.
Data premiery: 2001-10-10
Język: polski
Platforma: Program PC
Strona twórcy http://www.bpp.com.pl
Wymagany procesor: 166 MHz
Wymagany RAM: 32 MB
Wymagane miejsce: 100 MB
Wymagany system: Windows 95/98/ME/XP
W sieci można kupić go standardowo za 60 zł, lecz nie będzie problemem żeby kupić go taniej.
Opis przedstawiony powyżej predestynuje raczej go do zabawek dla dzieci. Nie jest to prawda! Przez pół roku
używałem tego programu codziennie, a raczej już nie jestem dzieckiem.
Opis programu:

Tak wygląda strona główna programu. Jak widzicie ćwiczeń jest 12 (jest o wiele więcej wliczając w to różne
poziomy zaawansowania).
Po kolei będę opisywał ćwiczenia, które tam są zawarte. Będę także oceniał (subiektywnie) przydatność
poszczególnych ćwiczeń dla rehabilitacji (dobre, średnie, słabe).
Zaczynamy od lewej strony. Będę przechodził następnych ćwiczeń tak jak się czyta:
1. ocena dobre – podobne do Memory Blocks, lecz więcej opcji jest dostępnych,
2. ocena średnie – puzzle, często się nie będzie grało w to,
3. ocena dobre – szukasz takich samych par,
4. ocena słabe – ćwiczenie na ortografię,
5. ocena dobre – ćwiczy rozdzielność dźwięków,
6. ocena dobre – pamięć – podobne do Simon,
7. ocena dobre – pamięć słuchowa, dwa razy usłyszymy różne dźwięki, pytanie – czy są takie same czy
nie?
8. ocena dobre – kojarzenie dźwięków ze słowami (np.: ryk krowy z „krowa”)
9. ocena średnie - ortografia
10. ocena dobre - ortografia
11. ocena dobre - ortografia
12. ocena dobre – pisanie na klawiaturze.
Jak widzicie to naprawdę dobry program!
Pozdrawiam
Marek

