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èítanie písanie reè myslenie pamä
online programy pre rozvoj komunikaèných zruèností

Stimulácia
komunikaèných zruèností

Programy vyvinuté
odborníkmi

l
Pre deti (vhodné od 3 rokov)
l
Pre ¾udí so špeciálnopedagogickými potrebami
l
Pre dyslektikov, dysgrafikov,
dyskalkulikov...

l
Z oblasti logopédie a špeciálnej
pedagogiky
l
Obsahujú cvièenia pre samostatnú prácu, prácu s asistentom
a prácu s terapeutom

Uèenie hrou

Diagnostická a
rehabilitaèná pomôcka

l
Na poèítaèi / tablete / mobile
l
Nekomplikované, atraktívny
dizajn; postupné zvyšovanie
nároènosti cvièení
l
Nové cvièenia neustále vo vývoji

l
Rýchla a efektívna
l
Možnos detailných osobitných
nastavení

Jednoducho prístupné za nízke predplatné
l
Na všetkých zariadeniach cez mobilnú aplikáciu pri internetovom pripojení

1. www.fono3.com (alebo QR kód) facebook.com/fono.software
2. Registrujte sa a programy môžete skúša zadarmo poèas siedmich dní
3. Predplate si fono a trénujte s Vašimi demi pravidelne
BASIC 3,90 EUR / mesiac
(15h mesaène, jeden profil, jedno pripojenie k úètu)
PROFI 8,90 EUR / mesiac
(neobmedzené používanie, možnos vytvorenia rôznych profilov,
jedno pripojenie k úètu)

MULTI-3+ od 16,90 EUR / mesiac
(neobmedzené používanie, možnos vytvorenia rôznych profilov,
tri a viac pripojení k úètu)

EMITplus s.r.o. Colnícka 908/1e, 85110 Bratislava 02/63532631 emitplus@emitplus.sk

Èísla

Pamä pohybových sekvencií

Ukáž hlásku, ktorú obsahuje
pomenovanie obrázku

Ukáž hlásku, ktorou konèí
pomenovanie obrázku

Ukáž hlásku, ktorou zaèína
pomenovanie obrázku

Množstvo

Ukáž obrázok, ktorého
pomenovanie obsahuje hlásku

Abeceda

Obrázky

Èísla

Oneskorená spätná väzba

Zajakavos

Usporiadanie

Písmená

Hláska R

Obrázky

Èo tam nepatrí

Symboly

Ruka

Pamä pohybových sekvencií

Pamätanie èísel

Pamätanie slov

Pamätanie písmen

Pamätanie farieb

Pamätanie symbolov

Pamätanie obrázkov

Krátkodobá pamä

Pamä

Všetko nájdete na www.fono3.com

Myslenie
Nájdi rozdiely

Hláska L

Hlásky

„Papagáj“

Nehovoriaci

Reè

Ukáž obrázok, ktorého
pomenovanie konèí na hlásku

Ukáž obrázok, ktorého
pomenovanie zaèína na hlásku

Fonematické uvedomovanie

slov, viet

Fonematické uvedomovanie

Ukáž hlásku

slabík

Obkres¾ovanie vo¾ného textu

Vyh¾adávanie rovnakých
písmen

Vyh¾adávanie rovnakých slov

Obkres¾ovanie symbolov

Vyh¾adávanie rovnakých
symbolov

písmen

Základy kreslenia

Vyh¾adávanie rovnakých
obrázkov

Vyh¾adávanie rovnakých slabík

Grafomotorika

Písanie

Zaèiatoèné èítanie

Èítanie

online programy 2017

