
Készség- és képességfejlesztés a logopédiai és egyéb terápiákban 

az iOS rendszerű (iPAD) applikációk segítségével 

(Jankó István) 

 

 

I. Archiválás 
Az év elején a (szülők beleegyezésével) készített videó felvételek és kontrollként a terápia végeztével készített 

felvétel összehasonlítása.  

 Dual Player  

 

II. Fejlesztés 
A hangonként csoportosított automatizáló képek tárolása és használata. Saját készítésű feladatalapok 

megoldása. 

A fejlesztéshez használt applikációk csoportosítva: 

Olvasás, írás, számolás gyakorlását elősegítő applikációk: 

 Write ABC123( Kis és nagybetűk, számok írása, a számozás segíti a sorrendet.(angol) 

 Math is Fun ( szám és mennyiség egyeztetés, számolás, angol) 

 ABC Easy Writer (Csak nagybetűk , előre rajzol, ha szükséges. angol) 

 Smart Balloons ( íráselemek gyakorlása, angol) 

Hanggal: 

 Tap By Sound ( színes pöttyök villannak fel hang kíséretében, ezt kell újra lejátszani, angol) 

 Sound Pairs (kép és hang memória két témában, farm és cirkusz, angol)egy vagy két játékos előjátszik 

valamit az ujjával ezt kell utánozni, egyre nehezedő)  

 Finger Master ( különböző hangszerek hangján  

 Speak Up Too ( hanggal vezérelt figurák, dinamika fejlesztésre, hang kialakításra) 

 What Sound? (kisebbeknek, kép és hang egyeztetés) 

 Animal Sound (kisebbeknek) 

Csoportos: 

 Futaba I.és II. ( Kis és nagyobb iskolásoknak közös játék, tanulás, saját feladatírásra van lehetőség) 

 DobbleHD ( Több játékos, figyelemfejlesztő játék, meg kell találni azt a képet a saját mezőmben, ami 

van a közös mezőben is, csak egy ilyen kép van.) 

Kirakók: 

 Build a Toy 2 ( Játékok kirakása Puzzle, 7-8 darab) 

 Shape Puzzle ( 10 témakör, témakörönként  7-8 kirakó) 

 Közlekedési eszközök kirakója 

 Abby Puzzle( 6 kategóriában, kategóriánként 12-14 kirakó) 

 Jigsaw Puzzles 123 (8 téma, témánként 8 kirakó) 

A kirakók képei és témái felhasználhatók az automatizáló feladatokban.  



 

Szerialitás: 

 Sort It Out 1 ( tárgyak rendezése húzással, 12 kategóriában, az applikáció használható a artikulációs 

terápiában) 

 Sort It Out 2 ( az első rész folytatása, 12 kategóriában tárgyak rendezése) 

 Families 1 és 2 ( Tárgyak kategorizálása, „melyik illik a többihez?”)  

 Series 1 ( 15 témában kell dőrendi sorrendbe tenni a tárgyakat.) 

 Series 3 ( 15 kategória, idő és logikai sorrendbe kell állítani a tárgyakat) 

 Complette series 1( 15 kategória logikai sorrend) 

 Learning Patters ( Sort kel kiegészíteni, betű, szám, jelek, színek, állatok, bogarak,gyümölcsök, ) 

 Sequences ( sorozatok) 

Gondolkodás, figyelemfejlesztés: 

 Analogy (analógiás gondolkodás, iskolásoknak) 

 Logic Puzzle ( kisebeknek) 

 Cognition trainer (figyelem és gondolkodás fejlesztő applikáció) 

 Einstein Hd (logika, memória, számolás,vizualitás) 

 Thinkin’ Things ( összetett gondolkodást, memóriát fejlesztő applikáció) 

 Brain Games ( memória, emlékezet fejlesztő applikáció) 

 High IQ Kids ( kisebbeknek képegyeztető, könnyebbtől a nehéz feladatig) 

 Gues The Find ( tér és síkbeli egyeztetés ) 

 Fit Brains Kid (kisebbeknek ) 

 DiscMaster ( tér és sík ) 

 Cube Master ( tér és sík) 

Figyelem: 

 Little Finder (egy vagy két játékos, magyar hanggal felvehető a képek nevei, a kimondás után a 

leggyorsabban kell rányomni a képre. 

 Speed Swipe (irányok, a zöld nyíl, akkor arra kell húzni az ujjat, amelyik a helyes irány, ha piros, akkor 

az ellenkező irányba, időre megy) 

 Differences 1-2-3-4 ( Két kép közt a különbséget kell megtalálni. Nehezítési lehetőség van.) 

 Memory training (Képek jelennek meg egy ideig, majd eltűnnek, ezután sok kép közül kell kiválasztani 

azt, amelyiket látott. Egyre nehezedő) 

 Memory Challenge ( Színek jelennek meg egymás után 2,3 4 stb. mindig ugyanúgy kezdődik. 

Ugyanabban a sorrendben kell megnyomni a színeket, ahogy látta) 

 Secret Builders ( A meseképen meg kell keresni az elbújt tárgyakat, amelyek a kép mellett vannak.) 

Mátrix: 

 Mátrix game 1-2-3. ( Mátrixokat kell kitölteni, forma, szín, tárgy stb.  

 Magic Matrix ( kicsit játékosabb, szín, forma stb egyeztetés és mátrixba helyezése) 

Vizuális: 

 Visual memory ( vizuális memória fejlesztése, Négyzetek színesednek ki, utánozni kell, hogy melyik 

villant fel.) 

  



Grafomotoros, szenzomotoros: 

 Coloring pages 

 Doodle face( saját feladatlapot lehet vele kitölteni. 

 Labyrinth (golyókat kell egy útvesztőben a célba juttatni. 

Szójátékok: 

 Szókirakós 1-2 (nettel működik) 

 Opposites 1-2 (Ellentétek gyakorlása, angol) 

 

III. Kapcsolattartás 
 a szülők email címére küldhető a az órán készült fotók, videók, feladatlapok, stb. 


