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I. APLIKACJA DESKTOPOWA 

1. Konta dzieci 

1.1 Dodawanie konta dziecka 

Aby wykonać tę czynność, należy wybrać ikonę Dodaj konto dziecka,  

widoczną w prawym górnym rogu ekranu.  

W przypadku, gdy użytkownik nie dodał jeszcze żadnego konta, poniżej napisu:  

Nie utworzono jeszcze żadnego konta dziecka będzie widoczny także dodatkowy link: Dodaj konto 

dziecka. 

 

W oknie Dodawanie konta dziecka należy wypełnić wszystkie wymagane pola.  
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1.2 Edycja danych dziecka 

Na ekranie głównym, w kolumnie Edytuj, należy kliknąć ikonę przy imieniu dziecka, którego dane  

mają być zmienione. Pojawi się wówczas okno edycji, które umożliwia modyfikację lub uzupełnienie 

treści w każdym z wcześniej wypełnionych pól.  

 
Po zaktualizowaniu treści należy kliknąć przycisk Zapisz.  
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1.3 Usuwanie konta dziecka 

Na ekranie głównym, w kolumnie Usuń, należy kliknąć ikonę obok konta, które ma zostać usunięte.  

Pojawi się wówczas okno umożliwiające przeprowadzenie tej operacji.  

UWAGA: usuniętego konta nie można odzyskać. 
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Jeśli użytkownik jest pewny, że chce usunąć dany profil, klika ikonę Tak, usuń.  

 

1.4 Ćwiczenia i wyniki dziecka, zdjęcia, notatki 

Kartę ćwiczeń i wyników danej osoby uruchamia się, klikając wiersz zawierający imię i nazwisko dziecka. 

1.4.1 Zakładka Ćwiczenia i wyniki  

W zakładce Ćwiczenia i wyniki można sprawdzić postępy dziecka, obejrzeć każde z ćwiczeń, które zostało 

ukończone, a także dodać notatkę do danego ćwiczenia lub wygenerować raport z wynikami dziecka.  
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1.4.1.1 Dodaj notatkę 

Aby dodać notatkę, należy kliknąć przycisk Dodaj notatkę, znajdujący się obok danego ćwiczenia. 

Następnie można wyedytować treść adnotacji i zaakceptować ją za pomocą przycisku Zapisz notatkę.  

 

Aby otworzyć notatkę zapisaną pod ćwiczeniem, należy kliknąć jej nazwę.  

Klikając przycisk Usuń po otworzeniu notatki, można ją usunąć. 

1.4.1.2 Generowanie raportu – raport z wynikami dziecka,  

pobieranie raportu w formacie PDF 

Po kliknięciu przycisku Generuj raport należy zaznaczyć zrealizowane zagadnienia,  

które powinny znaleźć się w raporcie, a następnie dokonać wyboru spośród poniższych opcji:  

• Uwzględnij w raporcie notatki z ćwiczeń, 

• Uwzględnij w raporcie zdjęcia z ćwiczeń. 
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W kolejnym etapie należy kliknąć przycisk Pobierz raport (PDF), a w oknie, które się otworzy, wybrać 

katalog, w którym zostanie zapisany raport. Na zakończenie użytkownik zaznacza ikonę Zapisz.  
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1.4.2 Zakładka Informacje o dziecku 

W zakładce tej użytkownik może wpisać dodatkowe informacje o dziecku, np. imię jego ulubionego 

Mówtaka, kontakt do opiekunów, charakterystyczne zachowania itd. Aby mógł to zrobić, powinien 

kliknąć pole Edytuj, wpisać treść notatki, a następnie zatwierdzić ją przyciskiem Zapisz.  
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1.4.2.1 Zmień Mówtaka 

Mówtaki to 10 postaci, która asystują dzieciom przy pracy z programem.  

Udzielają pozytywnej informacji zwrotnej po poprawnym wykonaniu ćwiczenia. 

Mówtaka można wymienić, klikając na ekranie przycisk Zmień Mówtaka.  

Zmiany można również dokonać z poziomu lekcji, korzystając z rozwijanego menu.  

 

Klikając przycisk Poznaj Mówtaki, użytkownik uruchamia krótką animację, w której każda z postaci 

przedstawia się. 
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1.4.3 Zakładka Diagnoza 

Zakładka ta pozwala na uruchomienie diagnozy logopedycznej dla konkretnego dziecka.  

Dokładna instrukcja przeprowadzania diagnozy znajduje się w Przewodniku metodycznym, w Instrukcji 

przeprowadzania przesiewowego badania mowy oraz w niniejszej Instrukcji w rozdziale Diagnoza.  

1.4.4 Zakładka Ustawienia preferencji 

Na tym ekranie można dostosować wygląd i sposób funkcjonowania ekranów do indywidualnych 

potrzeb dziecka lub zmienić Mówtaka. 

Opcje możliwe do zmiany to: 

• tło, 

• ikona akceptacji ćwiczenia, 

• dźwięki informacji zwrotnych i animacji, 

• animacje informacji zwrotnych, 

• kontrast – cztery rodzaje.  

 

Aby dokonać zmiany, należy kliknąć przycisk Zmień ustawienia, a po wprowadzeniu  

modyfikacji – ikonę Zapisz ustawienia. 
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2. Ćwiczenia  

UWAGA: ćwiczenia wykonywane z poziomu tej zakładki nie będą miały zapisanych wyników, 

nie zostaną również przypisane do konta dziecka. 

 

Zakładka ta zawiera ćwiczenia i zabawy logopedyczne podzielone na następujące moduły  

terapeutyczno-diagnostyczne: 

• moduły do badania mowy: Artykulacja i Trudne grupy spółgłoskowe,  

• moduł Odbiór i nadawanie mowy, 

• moduł do terapii głosek: „r”, „l”,  

• moduły do terapii głosek trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego), 

• moduł do terapii różnicowania głosek, 

• moduł do terapii mowy bezdźwięcznej, 

• moduł do badania i analizy słuchu fonemowego, 

• moduł do terapii jąkania, 

• moduł Zabawy logopedyczne. 
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Ćwiczenia można uruchomić na dwa sposoby: 

1. Z ekranu głównego: po kliknięciu zakładki Ćwiczenia w menu po lewej stronie ekranu. 

 

2. W zakładce Konta dzieci: po wybraniu danego dziecka uruchomi się część Ćwiczenia i wyniki, w której 
dziecko może pracować z ćwiczeniami. 
 

2.1 Typy ćwiczeń w modułach terapii głosek (szereg ciszący, szereg syczący, szereg szumiący,  

różnicowanie głosek szeregów, głoska „r”)  

Każdy z modułów do terapii składa się z ćwiczeń określonego niżej dalej typu.  

W zależności od głoski lub jej położenia poszczególne typy ćwiczeń są wykorzystywane z różną 

częstotliwością. Niektóre połączone są z minigrami, których działanie omówione zostanie w kolejnym 

podrozdziale.  

W zależności od typu ćwiczenia Mówtak pojawia się automatycznie po jego rozwiązaniu  

lub też po zaakceptowaniu zadania przez terapeutę.  

2.1.1 Ćwiczenie wprowadzające 

Aby rozwiązać ćwiczenie wprowadzające, należy klikać kolejno wybrane elementy na ilustracji. 

Spowoduje to możliwość odsłuchania i przeczytania wyrazów nazywających dane obiekty.  

Każdy wyraz zawiera głoskę ćwiczoną w konkretnym dziale. Na obrazku znajduje się też wybrany 
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wcześniej Mówtak, który po kliknięciu zachęca dziecko do pracy nad wymową. Ćwiczenie to nie jest 

punktowane i zaliczane, jego celem jest wprowadzenie głoski, którą dziecko będzie ćwiczyć na kolejnych 

ekranach.  

 

2.1.2 Odsłuchaj – nagraj – odsłuchaj 

          

 

Aby nagrać wyraz lub głoskę, należy najpierw odsłuchać ją po kliknięciu ikony trójkąta.  

Następnie dziecko nagrywa własną realizację po kliknięciu ikony mikrofonu.  

Po nagraniu należy odsłuchać własnej wersji klikając ikonę głośnika. Nagranie zapisuje się w wynikach 

dziecka. W niektórych przypadkach obok panelu nagrywania–odsłuchu umieszczona jest ikona dymku – 

jej kliknięcie sprawi, że na ekranie pojawi się zapis odsłuchiwanego wyrazu, zestawu dwuwyrazowego 

bądź zdania. 
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UWAGA: plik dźwiękowy zostanie nadpisany, jeśli ponownie uruchomi się mikrofon przed powrotem do 

spisu treści. Aby zapisać więcej niż jeden plik, należy po zrobieniu nagrania wyjść do spisu treści, 

następnie powrócić do ćwiczenia i ponownie wykonać nagranie. Kolejne nagranie pojawi się wtedy 

również w wynikach. 
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Jeśli moduł ten nie jest połączony z innym ćwiczeniem lub jest powiązany z minigrą, o prawidłowym 

wykonaniu zadania decyduje logopeda, poprzez kliknięcie ikony akceptacji obok wyrazu.  

Po zaakceptowaniu wszystkich wyrazów w danym ćwiczeniu odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

 

2.1.3 Układnie wyrazu z rozsypanki literowej 

Aby rozwiązać to ćwiczenie, należy odsłuchać nagranie wyrazu, klikając ikonę trójkąta w górnej 

środkowej części ekranu, a następnie zaznaczyć litery odpowiadające głoskom usłyszanego wyrazu.  

Jeśli głoska zapisywana jest za pomocą dwu- lub trzyznaku, linie pomiędzy literami składającymi się na 

ten znak są przerywane, a litery zawsze znajdują się obok siebie.  

Po kliknięciu prawidłowej litery, podświetli się ona na zielono i rozlegnie się dźwięk akceptacji.  

Jeśli kliknięta litera nie znajduje się w wyrazie, podświetli się na czerwono i będzie temu  

towarzyszył dźwięk błędu. Aby poprawić odpowiedź, należy kliknąć literę jeszcze raz.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się obrazek przedstawiający obiekt,  

którego nazwa została odgadnięta, oraz animacja z postacią przewodnią (Mówtakiem).  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli prawidłowe odpowiedzi.  

Kliknięcie ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem liter w rozsypance. 
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18 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 
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2.1.4 Zaznaczanie obrazków z głoską 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy odsłuchać wyrazów odpowiadających obrazkom, poprzez 

kliknięcie ikony trójkąta ponad nimi, a następnie zaznaczyć te ilustracje, które przestawiają wyrazy 

zawierające daną głoskę. Prawidłowe odpowiedzi podświetlą się na zielono i towarzyszyć im będzie dźwięk 

akceptacji. Błędne odpowiedzi zaznaczą się na czerwono i odegra się dźwięk błędu. Aby poprawić 

odpowiedź, należy kliknąć obrazek raz jeszcze. Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia odtworzy się 

animacja z Mówtakiem. Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli prawidłowe 

odpowiedzi. Kliknięcie ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków. 
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2.1.5 Domino 

Aby rozwiązać ćwiczenie typu domino, należy dopasować obrazki do słów znajdujących się na kafelkach i 

ułożyć je na planszy po prawej stronie ekranu. Kliknięcie w fotografię/ilustrację i przytrzymanie kafelka 

pozwala na przeniesienie go na planszę. Kliknięcie obrazka znajdującego się po lewej stronie ekranu 

powoduje jego obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Pojedyncze kliknięcie w słowo 

odtwarza nagranie słowa zapisanego literami. Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się animacja 

z Mówtakiem. Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu pokaże prawidłowe odpowiedzi. 

Zaznaczenie ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem kafelków. 
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2.1.6 Dopasowywanie obrazka 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy do każdego odsłuchanego i/lub nagranego wyrazu przypisać 

odpowiadający mu obrazek. W zależności od ćwiczenia, należy przeciągać obrazek lub jego element  

w odpowiednie miejsce albo też wybrać prawidłowy obrazek z pary lub spośród elementów 

wylosowanych za pomocą ikony przedstawiającej kość do gry.  

Prawidłowe odpowiedzi podświetlą się na zielono i towarzyszyć im będzie dźwięk akceptacji.  

Błędne odpowiedzi zaznaczą się na czerwono i odegra się dźwięk błędu.  

Aby poprawić odpowiedź, należy przeciągnąć obrazek w inne miejsce.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu spowoduje wyświetlenie prawidłowych odpowiedzi. 

Wybór ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków.  
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2.1.7 Łączenie elementów 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy połączyć elementy (obrazki, dźwięki lub zapisane zdania)  

w pary lub zestawy po trzy. W tym celu należy przeciągnąć linię pomiędzy wybranymi elementami, 

zaczynając i kończąc na niebieskiej kropce. Prawidłowe połączenia będą miały kolor zielony.  

Jeśli połączenie będzie błędne, podświetli się na czerwono. Aby je usunąć, należy je kliknąć. Po 

prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się animacja z Mówtakiem. Kliknięcie ikony oka w prawym 

dolnym rogu ekranu spowoduje wyświetlenie prawidłowych odpowiedzi. Zaznaczenie ikony Reset 

uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków. 
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2.1.8 Wykreślanka 

Aby rozwiązać ćwiczenie typu wykreślanka, należy wysłuchać wyrazów znajdujących się  

nad obrazkami po lewej stronie ekranu i zapisać je w polu pod obrazkiem.  

Następnie po prawej stronie ekranu należy klikać po kolei litery wchodzące w skład danego słowa.  

Jeśli odpowiedź jest poprawna, litery podświetlą się na zielono, tworząc wyraz,  

a obrazek także oznaczy się kolorem zielonym. Odegra się też odpowiedni dźwięk.  

Nieprawidłowo wybrane litery, nietworzące wyrazu, można odznaczyć poprzez ich ponowne kliknięcie.  

Słowa mogą pojawić się w pionie i poziomie.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu pokaże prawidłowe odpowiedzi.  

Użycie ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków i liter w wykreślance. 
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2.1.9 Głoska w izolacji ze zdjęciem 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy kliknąć ikonę trójkąta poniżej zdjęcia i odsłuchać wzorcowego 

nagrania. Ilekroć w ćwiczeniu widoczne jest zdjęcie dziecka, istnieje możliwość wyboru fotografii 

dziewczynki lub chłopca za pomocą ikon po prawej stronie. Następnie należy kliknąć lewym przyciskiem 

myszy ikonę mikrofonu i nagrać wypowiedź dziecka. Nagrywanie zakończy się automatycznie. W celu 

odsłuchania go, należy zaznaczyć niebieską ikonę głośniczka obok mikrofonu. Aby wykonać zdjęcie dziecka 

podczas realizacji określonej głoski, należy kliknąć ikonę aparatu pod ramką, w której pokazuje się twarz 

dziecka, a następnie symbol dyskietki, by zapisać zdjęcie. Kliknięcie ikony obok ikony dyskietki umożliwia 

wykonanie zdjęcia ponownie. Aby zatwierdzić prawidłowo rozwiązane ćwiczenie, należy kliknąć ikonę 

akceptacji ćwiczenia po prawej stronie ekranu. Pojawi się wówczas animacja z Mówtakiem. Kliknięcie 

ikony Reset uruchomi zadanie od początku i pozwoli na zrobienie kolejnego zdjęcia. 
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2.1.10 Głoska w izolacji z animacją 

Aby rozwiązać ćwiczenie, należy kliknąć przycisk Start, a następnie wymówić daną głoskę do mikrofonu. 

Spowoduje to odtworzenie animacji. Aby zatwierdzić prawidłowo rozwiązane ćwiczenie, należy kliknąć 

ikonę akceptacji po prawej stronie ekranu. Pojawi się wówczas animacja z postacią przewodnią – 

Mówtakiem. Kliknięcie ikony Reset uruchomi zadanie od początku.  
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2.1.11 Wybór usłyszanego wyrazu 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy najpierw odsłuchać nagranie, a następnie wybrać usłyszany 

wyraz z listy. Prawidłowe odpowiedzi podświetlą się na zielono i towarzyszyć im będzie dźwięk akceptacji, 

a błędne zaznaczą się na czerwono, odegra się też dźwięk błędu. Aby poprawić swoją odpowiedź, należy 

kliknąć inny wyraz. Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się obrazek przedstawiający obiekt, 

którego nazwa została odgadnięta, oraz animacja z Mówtakiem. Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym 

rogu ekranu wyświetli prawidłowe odpowiedzi. Wybór ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z 

losowym układem odpowiedzi.  
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2.1.12 Wybór usłyszanego zdania 
Aby rozwiązać ćwiczenie, należy odsłuchać nagrania, a następnie zaznaczyć tekst usłyszanego zdania  

na rozwijanej liście. Prawidłowe odpowiedzi podświetlą się na zielono i towarzyszyć im będzie dźwięk 

akceptacji, zaś nieprawidłowe zaznaczają się na czerwono i odgrywa się wraz z nimi dźwięk błędu.  

Aby poprawić odpowiedź, należy wybrać inne zdanie z listy.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu pokaże prawidłowe odpowiedzi.  

Wybór ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków.  
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2.1.13 Memory 

Aby rozwiązać ćwiczenie memory, należy odszukać wszystkie pary słowo – obrazek.  

Kliknięcie karty lewym przyciskiem myszy spowoduje jej odwrócenie.  

Jeśli wskaże się prawidłową parę kart, pozostaną one odkryte.  

W innym przypadku, zakryją się ponownie.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia wszystkie karty ukażą się odkryte parami 

i odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli prawidłowe odpowiedzi.  

Zaznaczenie ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem obrazków.  

UWAGA: w odróżnieniu od minigry memory ćwiczenie typu memory zlicza punkty, a rozwiązanie 

zapisuje się wynikach. 
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2.1.14 Utrwalanie głoski w tekście 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy odsłuchać tekst wiersza w pierwszej zakładce, a następnie 

wybrać obrazek, który najlepiej odzwierciedla jego treść. Następnie, w kolejnej zakładce, dziecko 

nagrywa własną wersję utworu. O prawidłowym wykonaniu decyduje logopeda, który klika ikonę 

akceptacji. Po zaakceptowaniu zadania odtwarza się animacja z Mówtakiem.  
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2.1.15 Wypowiedź spontaniczna 

Aby rozwiązać to ćwiczenie, należy nagrać swobodną wypowiedź na temat sceny przedstawionej  

na ilustracji. O prawidłowym wykonaniu decyduje logopeda, który klika ikonę akceptacji.  

Po zaakceptowaniu zadania odtworzy się animacja z Mówtakiem.  
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2.1.16 Uzupełnianie tabeli poprzez przeciąganie wyrazów 

Aby rozwiązać ćwiczenie tego typu, należy klikać wyrazy znajdujące się po prawej stronie ekranu  

i przeciągać je w odpowiednie miejsca w tabeli zgodnie z opisem. Jeśli odpowiedź będzie prawidłowa, 

podświetli się na zielono i towarzyszyć jej będzie dźwięk akceptacji.  

Błędne odpowiedzi zaznaczają się na czerwono i odgrywa się dźwięk błędu. Aby poprawić swoją 

odpowiedź, należy przenieść wyraz z powrotem na listę lub do właściwej części tabeli.  

Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia odtworzy się animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli prawidłowe odpowiedzi.  

Wybór ikony Reset uruchomi zadanie od początku, z losowym układem wyrazów.  
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2.1.17 Rebus 

Aby rozwiązać rebus, należy wpisać rozwiązanie do kratek znajdujących się poniżej obrazków.  

W jednej kratce może być jedna litera. Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się obrazek 

przedstawiający obiekt, którego nazwa została odgadnięta, oraz animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu wyświetli prawidłowe odpowiedzi.  

Wybór ikony Reset uruchomi zadanie od początku.  
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2.2 Typy minigier 

Minigry to zabawy połączone z ćwiczeniami logopedycznymi typu odsłuchaj – nagraj – odsłuchaj. 

Większość z nich występuje w kilku wariantach. Nie są one zliczane w wynikach, zatem można je 

rozwiązać zarówno przed wykonaniem ćwiczenia, jak i po nim.  

UWAGA: stan minigry się nie zapisuje. Jeśli gra będzie przerwana, ponowne odtworzenie zadania 

sprawi, że zostanie zresetowana i zmieni się jej wariant. 

2.2.1 Układanie obrazka 

Na ekranie znajduje się obrazek podzielony na części (kwadraty lub prostokąty). Należy ułożyć go, 

przytrzymując lewym przyciskiem myszy kolejne części i przenosząc je w wybrane miejsca.  

Jeśli dziecko umieści element w prawidłowym miejscu, odegra się dźwięk akceptacji i pojawi się  

zielona ramka, a fragmentu nie będzie już można przesunąć.  

Jeśli wybrane miejsce okaże się nieprawidłowe, rozlegnie się dźwięk błędu i pojawi się czerwona ramka. 

Po poprawnym ułożeniu obrazka odtworzy się animacja.  
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2.2.2 Wyszukiwanie elementów na rysunku 

Na ekranie znajduje się rysunek, na którym są ukryte określone obrazki, wtopione w tło.  

Należy je odnaleźć i kliknąć. Spowoduje to odegranie się dźwięku akceptacji  

oraz podświetlenie obrazka na liście po prawej stronie rysunku.  
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2.2.3 Układanie puzzli 

Na ekranie znajdują się rozsypane puzzle, które należy ułożyć zgodnie z podpowiedzią znajdującą się  

pod nimi. Puzzle przenosi się za pomocą myszki, kliknięcie powoduje obrócenie się  

danego elementu o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Po poprawnym ułożeniu obrazka 

odtworzy się animacja.  
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2.2.4 Kolorowanka 

Obrazek trzeba pokolorować zgodnie z numeracją. W tym celu należy najpierw kliknąć odpowiednią 

puszkę z farbą po lewej stronie ilustracji, a następnie element rysunku oznaczony tą samą cyfrą. Błędy 

można poprawić, klikając najpierw ikonę gumki, a następnie nieprawidłowo pokolorowany element. 

Można również pominąć gumkowanie i od razu użyć prawidłowego koloru na wybranym elemencie.  

Pokolorowanie obrazka w całości sprawi, że zmieni się on w krótką animację. 
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2.2.5 Wyszukiwanie różnic 

Na ekranie znajdują się dwa obrazki różniące się pięcioma szczegółami. Należy wyszukać te szczegóły  

i kliknąć je na obrazku po prawej stronie. Odnalezienie każdego elementu spowoduje podświetlenie się 

na zielono punktu pomiędzy ilustracjami. 
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2.2.6 Memory 

Na ekranie znajdują się rozsypane karty, które należy kolejno odkrywać tak, aby stworzyć pary  

(np. obiekt i kształt). Jeśli gracz wskaże prawidłową parę kart, pozostaną one odkryte.  

W innym przypadku zakryją się ponownie.  

Po prawidłowym rozwiązaniu zadania na ekranie pojawią się wszystkie pary. 
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2.2.7 Zdrapka 

Na ekranie widoczna jest ukryta ilustracja/fotografia. Aby ją odkryć, należy wybrać jedną z trzech 

dostępnych monet i za pomocą myszki kliknąć i przesuwać nią po ukrytym obszarze. Po odsłonięciu całej 

ilustracji zamieni się ona w krótką animację. Pod ilustracją/fotografią mieści się gapa edytowalna. Można 

wpisać nazwę obiektu ukrytego pod zdrapką, ale nie jest to obowiązkowe. Nazwa pojawi się 

automatycznie po ukończeniu zdrapki. 
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2.2.8 Kolorowanka – dopasowanie dźwięku do obrazka 

Na ekranie widoczne są obrazki, a pod nimi kolory i przypisane do nich nagrania. Aby je pokolorować, 

należy wybrać kolor, po kliknięciu którego odegra się dźwięk, a następnie wskazać pasujący do nagrania 

obrazek. Wybranie prawidłowego obrazka sprawi, że oznaczy się on kolorem zielonym, wypełni kolorem 

i zmieni się w krótką animację. Po wybraniu nieprawidłowego obrazka zostanie on oznaczony kolorem 

czerwonym i rozlegnie się dźwięk błędu, wybór ten można zmienić, klikając w inny obrazek. 
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47 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

2.2.9 Przeciąganie cieni 

Na ekranie widoczne są obrazki oraz pasujące do nich cienie. Aby połączyć cień z obrazkiem, należy przy 

użyciu myszki kliknąć i przesunąć go w pożądane miejsce. Prawidłowo połączona para zostanie 

oznaczona kolorem zielonym i odtworzy się dźwięk poprawnej odpowiedzi. Nieprawidłowe dopasowanie 

spowoduje wyświetlenie się czerwonego krzyżyka i odegranie dźwięku błędu. Źle umieszczony cień 

można zastąpić prawidłowym. Można go również przesunąć z powrotem do pozostałych cieni lub 

połączyć go z innym obrazkiem. 
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2.2.10 Przeciąganie obiektów 

Na ekranie widoczna jest ilustracja z pustymi miejscami oraz elementy, którymi można ją uzupełnić. Aby 

to zrobić, należy za pomocą myszki kliknąć i przesunąć element w wybrane miejsce na obrazku. Po 

nieprawidłowym dopasowaniu rozlegnie się dźwięk błędu, a element wróci na swoje miejsce. Po 

umieszczeniu elementu w prawidłowym miejscu usłyszymy dźwięk poprawnej odpowiedzi. Poprawnie 

uzupełniona cała ilustracja zostanie oznaczona zieloną ramką i zamieni się w krótką animację. 
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2.2.11 Klikaj kropki 

Gra polega na powtórzeniu przez gracza wyświetlonej sekwencji poprzez klikanie kolejno w odpowiednie 

kropki. Do wyboru są dwa poziomy trudności. W obu przypadkach użytkownik ma trzy szanse oraz 

trzydzieści sekund do wykorzystania, w ciągu których można zdobyć maksymalnie sześć punktów. Błędny 

wybór odbiera szansę. Na poziomie 1. kolejna szansa polega na kontynuowaniu prawidłowo już 

zaznaczonej sekwencji, a na poziomie 2. każda szansa to zaznaczanie sekwencji od nowa. Gra kończy się 

po wykorzystaniu wszystkich szans, upłynięciu całego czasu lub wybraniu poprawnej kolejności kropek. 

Po poprawnym wykonaniu zadania w miejscu kropek pojawia się brakujący element ilustracji, a całość 

zamienia się w krótką animację. 
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2.2.12 Labirynt 

Gra polega na zebraniu jak największej liczby określonych przedmiotów (np. owoców), należy unikać przy 

tym pułapek (np. pustych worków). Zetknięcie się z taką pułapką powoduje utratę jednego punktu energii 

i przeniesienie postaci na miejsce startu. Aby tego uniknąć, gracz ma możliwość teleportowania się w inne 

miejsca na planszy przy pomocy tuneli czasoprzestrzennych (ikona ze znakiem zapytania). 

Aby rozpocząć grę, należy kliknąć przycisk Start. Sterowanie odbywa się za pomocą strzałek na 

klawiaturze lub przycisków – strzałek widocznych po lewej i prawej stronie ekranu. Gra kończy się po 

zebraniu wszystkich przedmiotów lub utracie całej energii, pojawi się wtedy ekran podsumowujący z 

uzyskanym wynikiem. 
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2.2.13 Strzelnica 

Z widocznych na ekranie ilustracji należy wybierać te, które w swojej nazwie zawierają konkretną głoskę 

lub głoski podane w poleceniu. Prawidłowy element oznaczy się na zielono, a nieprawidłowy – na 

czerwono. W obu przypadkach odegra się odpowiedni dźwięk. Aby przejść dalej lub wstecz, należy użyć 

przycisków – strzałek umieszczonych pod ilustracjami. Kropki pomiędzy nimi wskazują, na którym 

ekranie gry użytkownik się aktualnie znajduje. 
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UWAGA: ten typ gry może wystąpić także w formie odrębnego ćwiczenia, którego wynik będzie 

zapisywany. 



 

58 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

2.3 Typy gier 

Gry to ćwiczenia w formie zabawy. Uczeń zdobywa wiedzę i powtarza swoje umiejętności. Postępy tych 

zadań są zliczane w wynikach. 

2.3.1 Koło fortuny 

Użytkownik ma do wyboru trzy poziomy trudności. Im wyższy poziom wybierze, tym więcej zadań będzie 

musiał wykonać. Aby rozpocząć grę, należy kliknąć przycisk Start przy wybranym poziomie. Pojawi się 

ekran z kołem z przyciskami oraz plansza. Na planszy będą wyświetlać się – w zależności od wyboru, 

uwzględniającego umiejętności dzieci – obrazki lub słowa. Aby dokonać wyboru, należy wskazać 

odpowiednią zakładkę w prawym górnym rogu. Wybór ten można zmienić w dowolnym momencie 

trwania gry. Plansza wypełnia się po kliknięciu przycisku ze strzałkami widocznego pośrodku koła 

fortuny. Na kole losuje się słowo, które należy odsłuchać, a następnie wybrać pasujący do niego 

obrazek/fotografię lub wyraz. Prawidłowy wybór oznaczy się kolorem zielonym i odegra się dźwięk 

poprawnej odpowiedzi. Błąd zostanie oznaczony kolorem czerwonym i rozlegnie się dźwięk złej 

odpowiedzi. Gracz ma możliwość wykonania trzech błędów, po każdym straci jedno serduszko energii. 

Gra kończy się po udzieleniu wszystkich prawidłowych odpowiedzi lub po wyczerpaniu energii, pojawi 

się wtedy ekran podsumowujący z uzyskanym wynikiem. 

 



 

59 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

 

 



 

60 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

 

 



 

61 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 
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2.3.2 Gra typu „Nurek” 

Gra polega na zebraniu przez nurka jak największej liczby muszli z perłami. Za każdą muszlę użytkownik 

zdobywa punkty. Dodatkowe punkty dodawane są po udzieleniu poprawnej odpowiedzi na zagadkę, 

która pojawi się po zetknięciu się nurka z żółwiem. Nurek zyskuje wtedy ochronę i przez kilka kolejnych 

sekund jest odporny na napotkane meduzy. Zła odpowiedź powoduje utratę energii. Gdy nurek straci 

osłonę i natrafi na meduzę, również pojawi się zagadka. Poprawna odpowiedź powoduje możliwość 

płynięcia dalej, a błędna – utratę energii.  

Aby rozpocząć grę, należy kliknąć przycisk Start. Sterowanie odbywa się za pomocą strzałek na 

klawiaturze lub przycisków – strzałek widocznych po lewej i prawej stronie ekranu. Odpowiedzi w 

zagadkach wybiera się za pomocą myszki lub strzałek na klawiaturze, wybór przy użyciu klawiatury 

należy zatwierdzić klawiszem Enter. W trakcie zdobywania punktów zwiększa się poziom gry, a wraz z 

nim prędkość przepływających elementów. Gra kończy się po uzyskaniu 100 punktów lub utracie całej 

energii, pojawi się wtedy ekran podsumowujący z uzyskanym wynikiem. 
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2.3.3 Gra „Siłacz” (zwana potocznie: „Wisielec”) 

Na ekranie widoczne są przyciski z literami alfabetu, a także pole z hasłem, kategoria hasła i postać 

atlety. U dołu znajdują się numer aktualnie wyświetlanego przykładu, liczba zdobytych punktów oraz 

punkty energii. 

Gra polega na odgadnięciu hasła dotyczącego wyświetlanej kategorii. Dla ułatwienia kilka liter jest już 

uzupełnionych. Użytkownik musi kliknąć w wybraną literę na ekranie lub wybrać ją z klawiatury. 

Prawidłowo wybrana litera zostanie umieszczona w odgadywanym słowie. Nietrafiony strzał spowoduje 

utratę jednego punktu energii, a z każdym kolejnym błędem siłacz będzie słabnął. Po odgadnięciu hasła 

gracz otrzymuje 10 punktów i ma możliwość przejścia do kolejnego przykładu poprzez kliknięcie 

przycisku Graj dalej. Gra kończy się po rozwiązaniu wszystkich przykładów lub utracie całej energii, 

pojawi się wtedy ekran podsumowujący z uzyskanym wynikiem. 

 



 

66 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

 

 



 

67 
 

Spis Treści 

Copyright © Nowa Era Sp. z o.o. 

 

 

2.3.4 „Jednoręki bandyta” 

Aby rozpocząć grę, należy kliknąć przycisk Start. Na ekranie pokażą się dwa ukryte obszary oraz 

dźwignia, za pomocą której losowane są elementy układanki. Użytkownik ma za zadanie wybrać spośród 

wylosowanych trzech elementów te pasujące do zdjęcia po lewej stronie. Każde zdjęcie ma przypisany 

przycisk z dźwiękiem, który go opisuje. Na jego podstawie można dodatkowo uzupełnić pole u dołu i jeśli 

będzie wpisane prawidłowo, to oznaczy się na zielono, a jeśli nieprawidłowo – na czerwono. Po każdym 

wyborze wylosowanej części zdjęcia należy pociągnąć za dźwignię ponownie. Prawidłowo wybrana część 

oznaczy się kolorem zielonym i zostanie zablokowana do momentu ułożenia całej układanki lub 

wyczerpania wszystkich punktów energii. Błędnie wybrana część zostanie oznaczona kolorem 

czerwonym i użytkownik straci jeden punkt energii. 

Po ułożeniu całego obrazka gracz otrzymuje 10 punktów i ma możliwość przejścia do kolejnego przykładu 

poprzez kliknięcie przycisku Graj dalej. Gra kończy się po rozwiązaniu wszystkich przykładów lub utracie 

całej energii, pojawi się wtedy ekran podsumowujący z uzyskanym wynikiem. 
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2.4 Zabawy logopedyczne 

2.4.1 Gimnastyka warg i języka 

2.4.1.1 Ćwiczenie oddechowe – tort ze świeczkami 

Zabawa ta zawiera pełnoekranową animację przedstawiającą tort ze świeczkami.  

Po kliknięciu ikony Start dziecko dmucha do mikrofonu tak, aby zgasić wszystkie świeczki.  

 

Po zaliczeniu zadania przez logopedę za pomocą ikony akceptacji na ekranie pojawi się animacja  

z Mówtakiem, który gratuluje dziecku sukcesu. 
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2.4.1.2 Ćwiczenia artykulacyjne – memory 

Jest to połączenie popularnej gry memory z ćwiczeniami motoryki narządów mowy takimi jak: 

• liczenie zębów, 

• kropki, 

• kreski, 

• konik, 

• mycie zębów, 

• oblizywanie warg. 

Dziecko odnajduje pary obrazków, a następnie wykonuje ćwiczenia przedstawione na kartach.  

Po wykonaniu zadania na ekranie pojawi się Mówtak.  
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2.4.1.3 Remont u smoka – oglądaj, słuchaj i ćwicz ze smokiem 

Gra polega na obejrzeniu krótkiej animacji przedstawiającej smoka, który robi remont w swojej jaskini. 

Animacji towarzyszy zabawny wierszyk komentujący działania bohatera. Wraz z kolejnymi czynnościami 

smoka na ekranie pojawiają się opisy ćwiczeń artykulacyjnych. Animację i wierszyk można w dowolnym 

momencie zatrzymać tak, by dać dziecku czas na wykonanie zadania. Opisy ćwiczeń można ukrywać 

poprzez zaznaczenie ikony dymku tuż obok paska postępu, a tym samym używać animacji jako bajki  

do słuchania i oglądania. 
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2.4.2 Wymowa głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie wyrazów 

Gra pozwala na nagrywanie głosu dziecka i porównywanie fal dźwiękowych ze wzorem.  

Każdy ekran, mający od jednej do trzech zakładek, odpowiada innej głosce i miejscu jej realizacji. 

Możliwe jest zaprezentowanie graficznej reprezentacji fali dźwiękowej lub intonacji – zmiany trybu 

wyświetlania dokonuje się poprzez kliknięcie odpowiedniej ikony po prawej stronie ekranu.  

Aby nagrać wyraz lub głoskę, należy najpierw odsłuchać ją po kliknięciu ikony trójkąta.  

Następnie dziecko rejestruje własną realizację przy pomocy mikrofonu.  

Po zakończeniu należy odsłuchać nagraną wersję (służy do tego ikona głośnika).  

Każde nagranie zapisuje się w wynikach dziecka.  

UWAGA: nagranie zostanie nadpisane, jeśli mikrofon będzie uruchomiony ponownie przed powrotem 

do spisu treści.  

Aby zapisać więcej niż jedno nagranie, należy po ukończeniu rejestracji dźwięku wrócić do spisu treści, 

następnie wejść z powrotem do ćwiczenia. Kolejne nagranie pojawi się wtedy również w wynikach. 
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2.4.3 Buzioszyfr z labiogramami 

Gra polega na ułożeniu słowa z dostępnych labiogramów. Najpierw należy odtworzyć nagranie poprzez 

kliknięcie strzałki po lewej stronie ekranu. Następnie zadaniem dziecka jest przeciągnięcie labiogramów 

w odpowiedniej kolejności w wyznaczone miejsca. Po prawidłowym rozwiązaniu ćwiczenia pojawi się 

animacja z Mówtakiem. Kliknięcie ikony oka w prawym dolnym rogu ekranu pokaże prawidłowe 

odpowiedzi. Wybór ikony Reset ponownie uruchomi zadanie.  
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2.5 Moduły badania mowy: Artykulacja i trudne grupy spółgłoskowe 

Każdy ekran (niezależnie od omawianej głoski) prezentuje ilustrację obiektu, którego nazwę należy 

wypowiedzieć i nagrać, podobnie jak w ćwiczeniach typu odsłuchaj – nagraj – odsłuchaj.  

Aby zarejestrować wyraz, należy najpierw go odsłuchać (służy do tego ikona trójkąta).  

Następnie dziecko nagrywa własną realizację po kliknięciu ikony mikrofonu i odsłuchuje ją. Dźwięk 

zapisuje się w wynikach. Na ekranie jest także umieszczona ikona dymku, której kliknięcie powoduje 

pojawienie się zapisu literowego wyrazu. Po zaliczeniu zadania przez logopedę za pomocą ikony akceptacji 

na ekranie odtworzy się animacja z Mówtakiem. Kliknięcie ikony Reset ponownie uruchomi zadanie. 

UWAGA: nagranie zostanie nadpisane, jeśli powtórzymy je kilkakrotnie w jednej sesji. Aby zapisać 

więcej niż jeden plik dźwiękowy, należy po nagraniu go wyjść do spisu treści, wrócić do ćwiczenia. 

Kolejne nagranie pojawi się wtedy również w wynikach. 
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2.6 Moduł: Odbiór i nadawanie mowy 

Moduł ten stanowi zbiór częściowo animowanych ilustracji, z których każda występuje na 3 poziomach 

trudności, różniących się liczbą szczegółów. Zadanie polega na stworzeniu przez dziecko swobodnej 

wypowiedzi na temat ilustracji. Klikanie kolejnych elementów obrazka sprawi, że zaczną się one 

animować, co może zainspirować dziecko do dalszej wypowiedzi i pobudzić jego wyobraźnię. 
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Po zaliczeniu zadania przez logopedę za pomocą ikony akceptacji na ekranie odtworzy się  

animacja z Mówtakiem.  

Kliknięcie ikony Reset uruchomi zadanie ponownie. 
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3. Diagnoza 

Moduł diagnostyczny stanowi unikalny komponent programu.  

Terapeuta znajdzie w nim narzędzie do przesiewowego badania mowy,  

jednego z najczęściej wykonywanych badań logopedycznych. 

Terapeuta rozpoczyna badanie, samodzielnie wybierając wiek dziecka oraz elementy składowe badania 

(Badanie narządów mowy, Kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy, Odbiór i nadawanie mowy).  

 

Wynik badania nie będzie automatycznie przypisany do konkretnej osoby.  

Daje to możliwość szybkiego przeprowadzenia badania oraz przejścia od razu do następnej próby  

z kolejnym dzieckiem – po kliknięciu przycisku Rozpocznij kolejne badanie.  

Pojawi się wówczas komunikat informujący o utracie możliwości powrotu do wyniku.  

Po zatwierdzeniu (ikona Tak, rezygnuję z tego wyniku) terapeuta może przejść do kolejnego badania. 
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Jeśli terapeuta uzna za konieczne zapisanie wyniku badania, również ma taką możliwość – może to 

zrobić, klikając przycisk Zapisz wynik i utwórz konto dziecka. Należy wówczas wypełnić pole 

obowiązkowe, wpisując imię dziecka w polu, które podświetli się na czerwono. 
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W obu przypadkach terapeuta może wpisać dodatkowe informacje w rubryce Uwagi, zaznaczyć rodzaj 
zaburzenia oraz informację, że dziecko wymaga terapii logopedycznej, a następnie zapisać na dysku i/lub 
pobrać raport PDF dla konkretnego dziecka.  

W raporcie będą widoczne wszystkie dane wprowadzone w trakcie badania.  
Jest tam również miejsce na podpis logopedy przeprowadzającego badanie. 

Zapisanie raportu w postaci pliku PDF jest wskazane dla gromadzenia dokumentacji.  
Wydrukowany i podpisany raport może też być przekazany rodzicom lub opiekunom dziecka. 

Terapeuta ma także możliwość pobrania i wydrukowania formularzy zapisu fonetycznego badanego 
słownictwa, jeśli chce prowadzić takie notatki w trakcie badania. 

Terapeuta może wybrać moduł przesiewowego badania mowy poprzez konto konkretnego dziecka, 
otwierając zakładkę „Diagnoza” u góry ekranu. 

 

Na początku należy wybrać jeden z zaprezentowanych powyżej sposobów przeprowadzenia 
przesiewowego badania mowy.  

Następnie trzeba kliknąć odpowiedni przedział wiekowy, dostosowany do poziomu badanego.  
Elementy składowe badania: Badanie narządów mowy, Kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy oraz  
Odbiór i nadawanie mowy, można wybierać niezależnie od siebie.  

Z tego ekranu da się również pobrać, a następnie zapisać pliki formularzy do zapisu fonetycznego,  
jeśli logopeda chce prowadzić takie notatki w trakcie badania.  
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Po wybraniu odpowiednich elementów, należy kliknąć przycisk Rozpocznij badanie, co uruchomi kolejny 
ekran. 

 

Elementy składowe badania: 

Badanie narządów mowy – badanie narządów mowy, ich budowy i funkcjonowania (jeśli zostało 

wybrane). Tu logopeda ma możliwość rozwinięcia listy wyboru i zaznaczenia na niej cech: języka, 

podniebienia miękkiego, warg, zgryzu oraz podniebienia twardego. Poniżej znajduje się panel do oceny 

słuchu: fizjologicznego, fonetycznego i fonemowego. Kolejny panel dotyczy oceny oddechu: statycznego 

lub dynamicznego. Poniżej można ocenić głos, mowę oraz połykanie.  

Żadne z pól nie jest obowiązkowe, jeśli więc logopeda nie chce lub nie może badać dziecka  

w określonym zakresie, pozostawia puste miejsce.  

W raporcie końcowym pokaże się wówczas zapis: „nie oceniano”. 

 

Kwestionariusz obrazkowo-wyrazowy. Na ekranie pojawią się obrazki przedstawiające wyrazy dobrane 

do wieku badanego i pozwalające na sprawdzenie realizacji głosek, zgodnie ze schematem 

zamieszczonym w Przesiewowym badaniu mowy. Po kliknięciu ikony oka w prawej dolnej części ekranu, 

pojawi się zapisane słowo z możliwością odsłuchania go. Logopeda przeprowadzający badanie ocenia 

poprawność artykulacji i zaznacza wybrany symbol słoneczka po prawej stronie obrazka.  
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Symbole celowo nie są oznaczone w żaden łatwo dający się rozszyfrować sposób, tak by nie tworzyć  

w dziecku poczucia nieadekwatności lub nie sugerować oceniającego charakteru badania. 

Należy zapamiętać schemat odpowiedzi:  

• górne słoneczko (pełne) oznacza, że artykulacja jest prawidłowa,  

• dolne (puste), że jest nieprawidłowa.  

Kliknięcie słoneczka zmienia jego kolor na żółty. W raporcie wynik będzie zapisany  w sposób słowny. 

 

Odbiór i nadawanie mowy. W celu przeprowadzenia tej części badania logopeda wybiera ilustrację 

mieszczącą się w jednym z czterech kręgów tematycznych (ilustracje sytuacyjne występują w aplikacji  

na trzech poziomach, odpowiednio dobranych do danej kategorii wiekowej):  

• „W kuchni”,  

• „W parku”,  

• „Na ulicy”,  

• „W sklepie”. 
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4. Inne materiały 

W zakładce Inne materiały znajduje się szereg materiałów dodatkowych pogrupowanych tematycznie: 

Poradniki i instrukcje, Karty pracy, Czytanie, Dla terapeuty, Dla dziecka, Dla rodzica. 
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5. Kreator komiksów 

Kreator komiksów to narzędzie pozwalające na samodzielne przygotowanie historyjki w postaci komiksu. Aby je 

uruchomić, należy otworzyć zakładkę Kreator komiksów, znajdującą się w menu po lewej stronie ekranu głównego, 

a następnie kliknąć przycisk Uruchom Kreator komiksów. Pojawi się nowe okno z aplikacją KREATOR KOMIKSÓW. 

 

5.1 Tło 
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Aby wybrać tło dla komiksu, należy kliknąć ramkę przeznaczoną do edycji.  

W przykładzie poniżej zaznaczono pierwszą ramkę.  

 

Tło wybiera się z górnego paska menu – po kliknięciu zostanie ono wstawione do wybranej wcześniej 

ramki. Można je przesuwać w ramce tak, aby ustawić wybrany fragment ilustracji.  
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5.2 Postać 

Aby wstawić postać do komiksu, należy:  

1. kliknąć ramkę przeznaczoną do edycji (w przykładzie zaprezentowanym poniżej zaznaczono 

pierwszą ramkę), 

2. wybrać postać z górnego paska menu – zostanie ona umieszczona w ramce, 

3. przesunąć postać w docelowe miejsce, przytrzymując ją lewym przyciskiem myszy.  

 

Możliwe jest skalowanie postaci – jej powiększanie/pomniejszanie. W tym celu należy przytrzymać 

lewym przyciskiem myszy jeden z szarych kwadracików wokół postaci i przeciągnąć go w dowolnym 

kierunku. 

Manewrowanie postacią umożliwiają ikony i strzałki: 

• ikona buźki – zmiana emocji na twarzy, 

• ikona człowieka – zmiana ustawienia rąk, 

• strzałki w lewo i w prawo – obrót sylwetki, 

• ikona trójkątów – odbicie lustrzane, 

• ikona kosza – usunięcie postaci. 
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5.3 Dymek i chmurka 

Aby wstawić do komiksu dymek i chmurkę, należy: 

1. kliknąć ramkę do edycji (w przykładzie umieszczonym poniżej zaznaczono pierwszą ramkę), 

2. wybrać rodzaj dymku/chmurki z górnego paska menu – wybrany obiekt zostanie  

umieszczony w ramce, 

3. przesunąć dymek/chmurkę w docelowe miejsce, przytrzymując lewym przyciskiem myszy, 

4. kliknąć ikonę ołówka, aby umieścić tekst w dymku lub w chmurce.  

 

Skalowanie dymku/chmurki – powiększanie lub pomniejszanie – odbywa się za pomocą lewego 

przycisku myszy, należy przytrzymać nim jeden z szarych kwadracików wokół dymku/chmurki  

i przeciągnąć go w dowolnym kierunku. 

Ikona kosza umożliwia usunięcie wstawionego obiektu.  

5.4 Zapisz 

Opcja ta służy do zapisania komiksu w postaci pliku PDF na dysku.  

W oknie, które się pojawi po kliknięciu ikony Zapisz, należy wybrać katalog,  

w którym zostanie zapisany komiks. Wybór zatwierdza się przyciskiem Zapisz.  
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5.5 Nowy komiks 

Jeśli użytkownik nie zapisał jeszcze poprzedniego komiksu, powinien najpierw użyć opcji Zapisz.  

 

Aby rozpocząć pracę nad nowym komiksem, należy kliknąć ikonę Nowy komiks, umieszczoną po prawej 

stronie ekranu. W odpowiedzi na pytanie: „Czy na pewno chcesz stworzyć nowy komiks? Utracisz 

niezapisaną pracę”, należy kliknąć Tak. 
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6. Pomoc 

Sekcja zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji. 

7. Mój profil 

7.1 Tworzenie kopii zapasowej 

Utworzona kopia zapasowa będzie zawierać następujące dane: 

• informacje o dzieciach, 

• dane terapii poszczególnych osób wraz z wynikami i zapisanymi plikami. 

Aby stworzyć kopię zapasową, należy kliknąć ikonę Utwórz kopię zapasową, a następnie wybrać katalog, 

w którym zostanie zapisany plik. Na zakończenie użytkownik klika przycisk OK. 
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7.2 Przywracanie kopii zapasowej 

Na początku należy kliknąć ikonę Przywróć z kopii zapasowej i wybrać odpowiedni plik kopii zapasowej. 

Kiedy pojawi się komunikat z pytaniem: „Czy na pewno chcesz kontynuować przywracanie danych z kopii 

zapasowej?”, użytkownik powinien kliknąć Tak.  
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7.3 Usuwanie profilu 

 

 

  

UWAGA: usuniętego profilu nie będzie można odzyskać.  

Likwidując swój profil, użytkownik kasuje również: 

• informacje o dzieciach, 

• dane terapii poszczególnych osób wraz z wynikami i zapisanymi plikami. 
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Do usunięcia profilu użytkownika służy przycisk Usuń mój profil.  

W komunikacie, który się pojawi po jego kliknięciu, należy wybrać przycisk Tak, usuń.  

 

7.4 Automatyczne wylogowanie 

Ze względów bezpieczeństwa automatyczne wylogowanie użytkownika aplikacji następuje  

po 30 minutach braku aktywności. 
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II. APLIKACJA MOBILNA 

1. Ćwiczenia 

Sekcja ta zawiera ćwiczenia i zabawy logopedyczne podzielone na moduły terapeutyczno-diagnostyczne: 

• moduły do badania mowy: Artykulacja i Trudne grupy spółgłoskowe,  

• moduł Odbiór i nadawanie mowy, 

• moduł do terapii głosek: „r”, „l”,  

• moduły do terapii głosek trzech szeregów (ciszącego, syczącego i szumiącego), 

• moduł do terapii różnicowania głosek, 

• moduł do terapii mowy bezdźwięcznej, 

• moduł do badania i analizy słuchu fonemowego, 

• moduł do terapii jąkania, 

• moduł Zabawy logopedyczne. 

 

Ćwiczenia i ich typy są identyczne jak w aplikacji desktopowej.  
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2. Zmień Mówtaka 

Mówtaki to 10 postaci, które asystują dzieciom przy pracy z programem.  

Udzielają pozytywnej informacji zwrotnej po poprawnym wykonaniu ćwiczenia. 

Mówtaka można wymienić, klikając na ekranie przycisk Zmień Mówtaka.  

Tymczasowej zmiany można również dokonać z poziomu lekcji, korzystając z rozwijanego menu.  

Klikając przycisk Poznaj Mówtaki, użytkownik uruchamia krótką animację,  

w której każda z postaci przedstawia się.  
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3. Ustawienia preferencji 

Na tym ekranie można dostosować wygląd i sposób funkcjonowania ekranów  

do indywidualnych potrzeb dziecka lub zmienić Mówtaka. 

Opcje możliwe do zmiany to: 

• tło, 

• ikona akceptacji ćwiczenia, 

• dźwięki informacji zwrotnych i animacji, 

• animacje informacji zwrotnych (Mówtaki), 

• kontrast – cztery rodzaje. 

Aby dokonać zmiany, należy kliknąć przycisk Ustawienia preferencji, a po wprowadzeniu zmian – ikonę 

Zapisz ustawienia. 
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