
TERRY GRAHN

KOMMUNIKAATIO-OHJELMAT

Nimi Kuvaus Plussia Miinuksia Hinta

Proloquo2Go Laaja kommunikaatio-ohjelma, 7000 sanaa ja 8000 symbolia. 

Aihiot ja ns pragmaattiset teemat arjen pohjalta. Ei ole 

'teemasanakirja'. Rinnakkain peruskategorioita (tervehdykset, 

esittelyt, kohteliaisuudet, kysymykset jne), laajennettu 

kokonaisuus (värit, paikat, kulkuneuvot, henkilöt), omat 

kategoriat (perhe, tutut, paikat, ystävät) sekä paikat (koti, 

yhteisö, koulu, työ). Lisäksi tässä on keskustelun alkuja. Näkymä: 

ruudukko tai listattuna. Ipodilla 1-16, ipadilla 1-64 kuvaa 

ruudulla. Verbien sijamuodot, substantiivien omistusmuodot ja 

monikot. Rinnakkain symbolit ja kirjoittaminen, joka muuttuu 

symbolikirjoitukseksi. Helppo kirjoittaa/rakentaa lauseita, 

tallentaa ne ja tehtä niistä symboleita tai mappeja/kategorioita.    

Paras ja kattavin kommunikointikansio, mikä toistaiseksi löytyy, 

kertahinta (ei kk-maksuja), helppo ohjelmointi, kategorioita voi 

muuttaa/lisätä miten haluaa ja omia kuvia lisätä. Ruudukon saa 

mielensä ja kykyjensä mukaisesti: yksi kuva per näyttö tai 1x1cm 

ja kaikkea siitä välistä. Perheellä voi olla 5 laitetta, kaikissa eri 

sisältö ja ulkonäkö - tai sama. Keskiyöllä voit saada 

tehdasasetukset takaisin, eli terapeuttina voit kokeilla eri 

sovelluksia tai testata lapsia ja silti laitteesi on aamulla 

käyttövalmiina myös muille. Ohjelmointi on suorataan nautinto. 

Värit eivät noudata blissiä, mutta ovat selkeitä. Kaikkia kokoja, 

värejä yms voi muuttaa. Editointia voi sallia tai kieltää. 

Puhettakin voi säätää, mutta vain kerran vuorokaudessa voi 

muuttaa AE:n BE:ksi tai päin vastoin. Varastoi tuoreimmat 

lauseet, eli voit valmistella fraasisi ennen lääkärissä käyntiä tms. 

Kieli vain englanti.  Jo vuodeksi 2011 luvattiin, että 

ruotsinnos (ja sitten suomennos) ovat tulossa.  

Kaikista taitaa olla vaikea saada printti.

Olen lupautunut ruotsin- ja suomenkielisten 

versioiden beeta-testaajaksi, aikataulu nyt täysin 

avoin. Luvattu vuodelle 2011, mutta edes ranskaksi 

tai saksaksi ohjelmaa ei löydy vielä teknisten 

ongelmien takia.

139,99 €

Voice4U Pienimuotoinen kommunikointiohjelma, 160 sanaa, 

aakkosellinen luettelo, valmiina 12 kategoriaa. Samantyyppisiä 

'ukkeleita' kuin valtion äänestämismainoksessa. Kategorioita voi 

tehdä lisää, samoin sanoja. Lisätä voi tuhansia kuvia, joten tästä 

saa aika ison kommunikointiapin. Helppo poimia netistä kuvia. 

Ruudukko on käytössä vain ipadissa, ei pienissä laitteissa. 

Helppokäyttöisyys, lisää kuvia saa netistä ja omista kuvista 

helpolla. Voi nauhoittaa ääntä itse. 

Ei puhesyntetisaattoria suomen/ruotsinkielillä. 

Sama sana voi kuulua vain yhteen kategoriaan, 

tähän on tulossa parannus. 

39,99 €

Sono Flex Hieman sukua proloquo2Go:lle, sen pikkusisko. Tikku-ukot, n. 

11000 stixiä, 50 tilannetta ja teemojen alkuja.

Ilmainen Lite-versio kokeilua varten. Laaja ruotsinnos luvattu 

lähiaikoina, Ilmestyi 08/-12. Firmalla on edustus Suomessa, eli 

suomennoskin syntynee (??).

Ei puhesyntetisaattoria suomen/ruotsinkielillä. 79,99 €

YKSINKERTAISIA KUVA(OPETUS)OHJELMIA

Cake Doodle Koko leivontaprosessi reseptistä valmiiseen, kuorrutettuun 

kakkuun. Luovuudelle ei rajaa. Hauskaa, konkreettista 

leipomista!

Mahtava leipomiskokemus! Tässä yhdistyy ADL (tarvikkeet, 

leikkaaminen, veivaaminen, kaataminen, odottelu) ja koristelu. 

Oman valokuvankin voi sijoittaa keskelle kakkua, minkä sitten 

voi lähettä s-postitse jollekin. Luovaa toimintaa, ihanaa niille, 

joille piirtäminen on vaivalloista tai mahdotonta. Kanamunien 

rikkominen ja litkujen kaataminen kivaa!

Jos fyysisiä rajoitteita, on tässä samoja ongelmia 

kun kaikissa hipaisuohjelmissa - kaikki menee päin 

honkia ajoittain… Toisaalta tällä saa tehdyksi 

sellaista, mitä ei muuten pystyisi tekemään, jos ei 

voi piirtää tai kirjaimen raapustaminen kestää 

tunnin.

0,79 €



Fruit Ninja Peli, jossa murskataan hedelmiä. Addiktoivaa, sanovat asiakkaat. Liikerata ja osumatarkkuus 

treenissä.

Yksinkertainen peli, siihen voi kyllästyä. ilmainen 

Lite-versio 

/ 2,39 €

Farm for Toddlers Pikkulasten kuvakirja. Paina, katsele ja kuuntele. Kiva. ilmainen

Animal feeding Fun Peli, jossa hipaisuliikettä harjoitellaan. Ruokaa 'heitetään' 

elämille. Eläimiä koskettamalla selviää niiden nimi.

Hauskaa pienille lapsille. Liikeradan harjoittelu: osuminen, 

voimankäyttö, kaari. Muistuttaa Papunetin porkkanan 

viskomispeliä.

Vaihtelua vain hankkimalla koko sarja, eli lisäosia. ilmainen

Animal stickers Valitse maisematausta ja sijoita siihen eläimiä, pilvia, pensaita - 

kuin tarravihkossa. Näin tehtyjä kuvia voi säästää omissa 

kansioissa ja lähettää s-postissa muille.

Kivaa ajanvietettä, palkitsevaa jos taiteen teko on fyysisesti 

haastavaa.

0,79 €

I hear ewe - Animal 

Sounds for 

Toddlers

Kulkuneuvojen (12) ja eläinten (24) ääniä. ilmainen

Tell Time - Little 

Matchups Game

Kellonaikojen opettelemiseen. Melko vaikeakin siis. Voi äänittää, jolla tavalla ohjelman saa siltä osin omalle kielelle.  ilmainen

Amazing Shape 

Puzzle

Palapelejä eri muodossa. Sanojen oppiminen monella 

maailmankielellä.

 ilmainen 

Lite / 0,79 

€

YKSINKERTAISIA (OPETUS)OHJELMIA, JOSSA OMA ÄÄNI TÄRKEÄ

Talking Tom Aikuistakin koukuttava tuoteperhe. Kissa toistaa sen, minkä 

sanot tai laulat. Se kehrää kun silität sitä. Voit 'tapella' sen 

kanssa. Se juo maitoa. Sillä voi tehdä videoclippejä.

Tämä voi houkutella lapsen ääntelehtimään kun lapsi saa suoraa 

palautetta. Vaikka ääni on mikkihiirimäinen, sitä jaksaa 

kuunnella. Vuorovaikutteisia ominaisuuksia.

Lisämyyntiä joka välissä, eri versioita ja laajempi 

tuoteperhe tarjolla.

ilmainen 

Articulation 

station

Englanninkielinen artikulaatioharjoitus, jossa äänteitä ja 

kertomuksia, nauhoitusmahdollisuus.

Hyvä kokonaisuus, englanniksi. Kallis. Lisäsanat ja äänteet maksavat erikseen. 

Vaikka lisäosa maksaa 2.99, on niitä monta, joten 

kokonaisuudesta tulee kallis.

ilmainen 

Lite, Pro-

versio 

39,99 €

YKSINKERTAISIA MUSIIKKIOHJELMIA

Pluto Learns Piano 

HD

Pianonsoiton opettelemiseen. Ilmaisversiossa Tuiki, tuiki 

tähtönen ja Joutsenlampi. Voit yrittää soittaa tahdissa 

painamalla hetkellisesti valaistuja koskettimia tai voit soittaa 

mitä vaan omaan tahtiin rinnakkain.

Musiikkiterapeutti ei oikein pysy tahdissa mukana, 

ellei soita omasta päästä. Reaktioaika johtaa siihen, 

että soitamme epävireisesti.

ilmainen

PIIRTÄMISOHJELMIA

Drawing Pad Koskettamalla ja raaputtamalla teet taideteoksia Kivaa katseltavaa, vähin voimin ja heikollakin motoriikalla saa 

paljon aikaan

1,59 €


