
Oprogramowanie do komunikacji
alternatywnej i wspomagającej



Wiem jak to 
powiedzieć

Plan dnia SZKOŁA
Pomoc dydaktyczna dla uczniów

szkół specjalnych
Zawiera 96 symboli umożliwiających 

planowanie dnia.
Plan dnia DO DOMU

Zestaw 132 symboli pozwalających
na planowanie codziennego dnia 

z dziećmi i młodzieżą.

BOX 

PLAN DNIAowanie 

Symbole wydrukowane są
na foliowanym kartonie kredowym 

z dołączonymi 
rzepami samoprzylepnymi,

umożliwiającym mocowanie 
na tablicy.

 
Budowanie wypowiedzi 

dwuelementowych

 
 

Budowanie wypowiedzi 
trzyelementowych

 
Budowanie wypowiedzi 

trzyelementowych

Program rozwijania 
umiejętności językowych 

użytkowników alternatywnych
 i wspomagających metod 
porozumiewania się (AAC)

Gotowa do pracy pomoc dydaktyczna 
w kartonowym pudełku.



Dostępne wersje: Basen, Plaża, Tak, Nie.
Komunikaty przedstawione są za pomocą 

symboli MÓWik.  Użytkownik dzięki  opaską 
może porozumiewać się w miejscu, gdzie nie można

 używać tabletu lub tablicy komunikacyjnej. 

SILIKONOWE OPASKI 
na rękę  

8 laminowanych kartoników 4 x 8,5 cm
 spiętych metalowym klipsem.

W każdej 16 krótkich komunikatów. 

MÓWiKarteczki

NAKLEJKI na drzwi 

E-TRAN
Pomoc do komunikacji 

wspomagającej i alternatywnej 
dla osób wskazujących symbole 

lub litery wzrokiem. To plansza 
z przeźroczystego pleksi 

o wymiarach 300x490x4 mm.
Do każdego E-tranu dołączone są 

rzepy samoprzylepne, 
umożliwiające 

umocowanie symboli lub liter 
na powierzchni e-tranu.

Zestaw składa się z 27 naklejek 

na drzwi w formacie A5 (148 x 210 mm), 

wydrukowanych na samoprzylepnym papierze, 

zabezpieczonym lakierem UV. 

 Każda naklejka zawiera nazwę, ilustrujący ją  

symbol oraz trzy mniejsze, podpisane 

symbole MÓWik opisujące czynności 

wykonywane w danym pomieszczeniu.



Każde zdanie napisane jest 
w formie słownej i symbolami MÓWik. 

Zdania w prosty i zrozumiały 
sposób mają przybliżyć uczniom 
głębię sakramentów świętych. 

MEMORY

MÓWik

Gra planszowa Memory
z zastosowaniem symboli MÓWik.
Pozwala na grę w dobieranie par

 (zdjęcie - zdjęcie, symbol - zdjęcie)
lub  grę w dobieranie skojarzeń

(symbol - skojarzenie).
Dostępne są cztery wersje gry:
Wiosna, Owoce, Jesień, Zima.

Kalendarz na biurko

PODRĘCZNIK 
"Sakramenty umacniają nas"

Kartonowy stojący kalendarz biurkowy 
do układania daty oraz zdań.

Z jednej strony kartoniki zawierają: dni tygodnia, 
numery dni miesiąca, miesiąc, pogoda, 
szczególne wydarzenie danego dnia. 

Z drugiej strony 
kartoniki układają się w 

zdania. Zdania są 
śmieszne i niekiedy 

absurdalne. Pobudzają 
wyobraźnię i są 

sposobem 
urozmaicenia terapii 
oraz zachęcenia do 

samodzielnego 
tworzenia wypowiedzi. 

Na podstawce 
znajdują się 

symbole 
służące 

do komentowania. 
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program działający 
w systemie Windows

 do edycji i drukowania 
®symboli MÓWik 

Gotowe do wydrukowania tablice, 
przygotowane przez naszych specjalistów, 

można pobrać z zakładki Do pobrania 
(niebieski kwadrat). Przykładowe tematy 

przygotowanych dla Państwa tablic: Basen, 
Choroba, Łazienka, Zabawa w kąpiel lalki i 

misia, Zielona szkoła, W górach i wiele innych.

Oprogramowanie MÓWikPRINT 
umożliwia budowanie tablic 

o dowolnej wielkości symboli:

Za jego pomocą  można w bardzo  
łatwy sposób układać symbole na 

stronie, zmieniać ich podpisy, wielkość, 
kolor oraz drukować. Program pozwala 
na wstawianie w tablice i drukowanie 
nie tylko symboli MÓWik, ale także 
innych obrazków, zdjęć itp poprzez 

funkcję kopiuj/wklej. 
Program zawiera pakiet 10 000 

symboli. 
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