
TD Snap Core First

Tréninkové karty



Toto jsou vaše tréninkové karty TD Snap Core First. Pomohou vám začít používat zařízení v běžném životě a 
seznámí vás s některými základními úpravami. 
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QR kódy

Používáme QR kódy, abyste měli rychlý přístup k informacím, jako jsou videa, aniž byste 
museli zadávat webové adresy. Naskenujte QR kód pomocí fotoaparátu na smart phone pro 
zobrazení propojených informací.

Uživatelé systému Android
Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro čtení QR kódů z obchodu 
Google Play. Vyhledejte „Skener QR kódů“ nebo „Čtečka QR 
kódů“ pro nalezení možností.

Uživatelé systému Windows
Stáhněte si bezplatnou aplikaci pro čtení QR kódů z obchodu 
Windows. Vyhledejte „Skener QR kódů“ nebo „Čtečka QR kódů“ 
pro nalezení možností.

Uživatelé systému iOSs
Pokud máte systém iOS 11, otevřete fotoaparát telefonu a 
namiřte jej na QR kód. Klepněte na oznámení, které se zobrazí.
 
Pokud jste systém neaktualizovali na iOS 11, stáhněte si aplikaci 
pro skenování QR kódů. V App Store je mnoho bezplatných 
aplikací.

Často kladené dotazy

Ztíží AAK rozvoj řeči? 
Ne. Ve skutečnosti existuje desetiletí výzkumu, který uvádí, že 
AAK nezasahuje do používání nebo rozvoje přirozené řeči.

Je AAK užitečná pro jedince, kteří mají nějakou poruchu 
řeči?
Ano. AAK podporuje jedince s poruchou řeči, aby dosáhl svého 
plného potenciálu při samostatné konverzaci se známými i 
neznámými komunikačními partnery. 

Existuje řešení, pokud má jedinec tělesné postižení a 
nedokáže se dotknout komunikačního zařízení?
Ano. Uživatel může provádět výběr na zařízení AAK různými 
způsoby. Často se to nazývá způsob ovládání. Jedinci, kteří 
se nedokážou dotknout komunikačního zařízení, mohou jako 
primární způsob výběru použít pohled očí, pohyb hlavy, myš nebo 
skenování.

Může být někdo příliš mladý nebo postižený na to, aby 
používal AAK?
Ne. Nikdy nejste příliš mladí nebo postižení na to, abyste zlepšili 
komunikaci.

AAK pozitivně ovlivňuje rozvoj jazyka, kognitivní dovednosti a 
gramotnost, stejně jako účast v sociálním, vzdělávacím a herním 
prostředí.

Naskenujte tento kód 
a podívejte se na 
video o způsobech 
ovládání na high-tech 
zařízeních.

Naskenujte tento kód 
pro běžnější otázky a 
odpovědi.
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Slovníček TD Snap Core First

Jádro
Malá skupina často používaných slov, která lze 
kombinovat, a vytvořit tak jedinečné zprávy..

Rychlé zprávy
LKrátka slova a fráze, které se používají v 
každodenním prostředí k udržení konverzace, získání 
pozornosti nebo pro komentáře.

Seznamy slov a slova z tématu
Seznamy slov jsou uspořádány podle kategorií (např. 
jídlo, mazlíčci atd.). Slova z tématu jsou uspořádána 
podle kategorií a vztahují se k určitému tématu.

Témata
Předem uložené zprávy, uspořádané podle 
komunikačního záměru, související s konkrétní situací 
nebo prostředím.

Panel nástrojů
Panel nástrojů je místo, kde jsou umístěny všechny 
komunikační nástroje. Můžete zde najít nástroje jako 
Jádro, Témata a Rychlé zprávy.
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Slovníček TD Snap Core First

Ovládací panel 
Ovládací panel obsahuje ovládací 
prvky zařízení, jako je hlasitost a 
dálkové ovládání. Můžete k ním 
přistupovat z panelu nástrojů.

Nástroj úprav
Provádí změny obsahu nebo nastavení.

Vizuální hodiny
Ukazuje, kolik času zbývá do aktivity.

Příběh ze života (scénář) 
Příběhy, které popisují situaci a ukazují, jak se může 
dotyčná osoba cítit a jak se s tím vypořádat pozitivním 
způsobem.

Nejdříve... Pak
Ukažte jedinci, co se stane jako první a co bude potom.

Harmonogramy Mini
Ukazuje pořadí malého souboru aktivit.

Podpora chování (najdete v každém tématu)
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Používání AAK

Používání AAK dává uživatelům příležitost zapojit se do každodenních činností. Prvním krokem 
k úspěšné realizaci je být skvělým komunikačním partnerem.

Dovednosti komunikačního partnera jsou techniky, které můžete použít k tomu, aby byla 
komunikace efektivnější.

Rozpoznávání příležitostí
Identifikujte časy během dne, kdy se uživatel může učit 
a procvičovat komunikační dovednosti. Například mu 
pomozte používat TD Snap Core First ke sdělení jeho 
výběru svačiny nebo filmu, který chce sledovat.

Vytváření pozitivního komunikačního prostředí
Osvojte si tyto postoje a strategie, které podporují 
komunikaci.

 ■ Dejte mu najevo, že mu věříte 
„Vím, že to dokážeš.“

 ■ Zaměřte se na použití, ne testování 
Místo toho, abyste řekli „Obstarej si knihu“. Řekněte: 
„Je čas na čtení. Jakou knihu bychom si měli přečíst?“

 ■ Reagujte na všechny způsoby komunikace  
Žák: Usmívá se na vás. Partner: „Taky tě zdravím!“

 ■ Nespěchejte 
Partner počítá do pěti, teprve potom zajistí pomoc s 
nalezením slovní zásoby.

Modelování
Modelování se ukázalo jako nejlepší způsob, jak naučit 
lidi komunikovat pomocí AAK. Modelování zahrnuje 
dotyk a používání zařízení, zatímco komunikujete.

 ■ Modelování je o tom, že dotyčnému ukážete, jak 
komunikovat.

 ■ Nevyžaduje imitaci.

 ■ Modelujte klíčová slova místo každého slova, které 
řeknete.

 ■ Modelujte při hledání slovní zásoby.

 ■ Dělat chyby je v pořádku. Dávají vám možnost 
modelovat způsob jejich opravy.

 ■ Modelování není kvíz ani testování.

Hledání úspěchu 
Hledání úspěchu je víc než to, že dotyčná osoba 
sděluje, co očekáváte, kdy to očekáváte, a způsob, 
kterým to očekáváte.

Úspěch může zahrnovat:

 ■ Zvýšenou pozornost vůči interakcím

 ■ Zahájení komunikace

 ■ Použití větší slovní zásoby

 ■ Delší interakce

 ■ Větší potěšení z interakcí

 ■ Více nezávislosti v komunikaci

Naskenujte tento kód a 
podívejte se na video 
demonstrující modelování.

Naskenujte tento kód a 
podívejte se na video o hledání 
úspěchu.

Naskenujte tento kód a 
podívejte se na video 
o vytváření pozitivního 
komunikačního prostředí.
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Začněme je používat!

Blahopřejeme! Pusťme se do toho a promluvme si o tom, jak používat TD Snap Core First ve 
svém každodenním životě.

Vytvořili jsme čtyři aktivity, které vám pomohou začít. Vyberte aktivity, které jsou motivující a 
stále zajímavé. Aktivity klidně opakujte, protože opakování podporuje učení.

Nedělejte tyto začátečnické chyby!

 ■ Nemusíte budovat něco od základů. Vytvořili jsme základ. Nejprve se 
seznamte s tím, co je v TD Snap Core, a poté to přizpůsobte uživateli.

 ■ Nevyvíjejte příliš velký tlak na sebe ani uživatele. 

 ■ Zpočátku není reálné, abyste dokončili každý úkol zcela dokonale. Je 
v pořádku dělat chyby. Využijte tipy, které poskytujeme na kartě č. 3 – 
„Používání AAK“, abyste umožnili uživateli se zapojit.

Podrobnější cíle a plány lekcí 
naleznete na kartě č. 11 – 
Pathways pro Core First a 
Core First Learning.
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Aktivity: Čtení knihy

Příprava
Vyberte témata na panelu nástrojů. Před zahájením aktivity 
vyhledejte téma čtení a projděte si slovní zásobu.

Kroky

Představte knihu a ukažte její obal. Proberte, o čem kniha bude.

Po přečtení každé stránky se zastavte, abyste dali prostor pro 
komunikaci. 

Při čtení se zastavte, vyslovte připomínky a ptejte se (např. Co si o tom 
zatím myslíte? Je to strašidelné? Myslím, že chlapec se bál.).

Po dočtení knihy nepokládejte otázky k obsahu, místo toho se zeptejte, 
jak se cítili nebo co si o příběhu mysleli.

Materiály

 ■ Téma čtení v TD Snap Core First 
Reading Topic

 ■ Oblíbená kniha

 ■ Pohodlné místo

1

1

2

2

3

3

4

4

Aktivity: Hraní her

Nápady na hru
Ryby, Válka, Bingo, Paměťová hra, Candyland

Příprava
Vyberte témata na panelu nástrojů. Před zahájením 
aktivity vyhledejte téma her a projděte si slovní zásobu.

Kroky

Představte hru a projděte si pravidla, pokud jste ji ještě nehráli.

Začněte hrát hru pomocí slovní zásoby, kterou jste si prohlédli.

Udělejte si přestávky a komentujte, jak probíhá hra.

Po skončení hry si udělejte čas na komentáře.

Materiály

 ■ Téma hry TD Snap Core First

 ■ Oblíbená stolní nebo karetní hra

 ■ Občerstvení (volitelné)

Užitečné tipy

 ■ Pokud je v příběhu opakující se věta a na stránce máte prázdné tlačítko, naprogramujte větu na 
tlačítko.

 ■ Stiskněte tlačítko vždy, když se objeví opakovaná věta.

 ■ Zprávy jako „Otočte stránku“ a „Přečtěte si to znovu“ jsou již naprogramovány na zařízení.

 ■ Vyjadřujte se ke všemu, na co se dítě v okolí dívá a/nebo na co ukazuje. Po dokončení zdůrazněte, jak 
skvěle s vámi komunikovalo.

 ■ Prohlédněte si knihu znovu a zaměřte se na obrázky. Všimněte si slov v zařízení, která odpovídají 
obrázkům, a modelujte tím, že je zvolíte.

Užitečné tipy

 ■ Podívejte se do složky Herní slova pod Slova z tématu, kde najdete další slovní zásobu.

 ■ Zprávy jako „Jsem na řadě“, „Hrát znovu“ a „Tato hra se mi nelíbí“ jsou již naprogramovány na zařízení.

 ■ Nechte uživatele, aby sledoval tah každého hráče (můj tah, tvůj tah) výběrem příslušných tlačítek.
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Vyhledání slova

Vyberte textové pole a zadejte slovo, které chcete najít.

Ze seznamu možností vyberte požadovaný výsledek.

Postupujte podle zvýrazněné cesty a vyhledejte slovo 
nebo frázi.

Vyberte nástroj Vyhledat.1

2

3

4

Naskenujte tento kód 
pro více informací o 
funkci Vyhledat.

Naskenujte tento kód 
a podívejte se na 
krátké video o změně 
velikosti mřížky.

Změna velikostí mřížky

Doporučujeme věnovat velkou pozornost tomu, aby uživatel dokázal zvolit tlačítko s přesností. Fyzický přístup ke 
komunikačnímu zařízení vyžaduje praxi. Začněte s menší velikostí mřížky. Když si uživatel na používání zařízení 
zvykne, může být schopen přejít na větší velikosti mřížky. Změna velikosti mřížky je snadná a sada stránek TD 
Snap Core First je navržena tak, aby udržela umístění slovní zásoby konzistentní při různých velikostech mřížky.

1

2

3

4

5

Vyberte tlačítko Upravit.

Vyberte Velikost mřížky.

Vyberte si z optimalizovaných velikostí mřížky.

Vyberte Hotovo.

Vyberte záložku Sada stránek.
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Úprava tlačítka

Přejděte na stránku s tlačítkem, které chcete upravit.1

Vyberte Upravit.2

V dolní části obrazovky se zobrazí panel úprav. Všimněte si, 
že „Tlačítko“ je již zvýrazněno.

3

Vyberte tlačítko Kamera a přidejte fotografii.

Vyberte tlačítko Vyhledat pro nalezení symbolu.

Vyberte tlačítko, které chcete upravit.

Pro změnu symbolu tlačítka:

4

5

Pro změnu textu, který se zobrazí na tlačítku, zadejte nový text do pole Označit. Chcete-li změnit zprávu, která 
se vloží nebo vysloví při výběru tlačítka, zadejte ji do pole Zpráva.

Vyberte možnost Styl pro změnu barvy, ohraničení, písma nebo rozvržení.

Upravte možnost Akce, abyste změnili, co se stane, když je vybráno tlačítko.

7

6

8

Po dokončení vyberte možnost Hotovo.9

Naskenujte tento 
kód a získejte další 
informace o tlačítkách 
pro úpravy.
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Vyberte akci (Harmonogram Mini, Vizuální hodiny, Nejprve pak nebo Scénář.)

Pro provedení změn vyberte ikonu tužky v libovolném řádku.

Úprava podpory chování

1

2

3

4

5

Vyhledejte stránku Podpora, která obsahuje podporu chování, kterou chcete upravit.

Vyberte Upravit.

Vyberte tlačítko podpory, které chcete upravit.

Pro zobrazení náhledu změn v podpoře chování vyberte tlačítko Náhled v dolní části panelu úprav podpory.

Po dokončení vyberte možnost Hotovo.

6

7
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Synchronizace

Synchronizace umožňuje:

 ■ Použít stejnou verzi sady stránek na více zařízeních

 ■ Sdílet sadu stránek s dalšími uživateli

 ■ Úpravy na dálku

 ■ Uložit vaši sadu stránek do cloudu jediným kliknutím

Na rozdíl od kopírování jsou synchronizované stránky 
vzájemně propojeny prostřednictvím aktuální verze v 
cloudu.

Když vyberete možnost Synchronizace, odešlete 
změny, které jste provedli, do cloudu a přijmete změny, 
které provedli jiní uživatelé.

Když je synchronizace provedena na všech připojených 
zařízeních, na všech je stejná verze sady stránek!

Sdílení a ukládání stránek: Uložit do souboru

Uživatele a stránky TD Snap lze zálohovat do souboru. Tyto soubory mohou být uloženy a 
sdíleny na myTobiiDynavox.com nebo je můžete uložit lokálně na zařízení nebo USB.  

Synchronizace nebo  
Uložit do souboru?

Uložit do souboru
Uložení do souboru je lepší pro sdílení s lidmi, kteří 
chtějí provést vlastní změny, nezávisle na vás, a když 
chcete uložit nebo sdílet jen několik stránek, ne celou 
sadu stránek.

Uložení do souboru je skvělé ve chvílích, kdy nemáte 
připojení k internetu. Vytvořte si pro sebe záložní 
soubor nebo jej vložte na USB disk a sdílejte s jiným 
uživatelem.

Uložení do souboru je jediný způsob, jak zálohovat 
uživatele, včetně všech jeho nastavení.

Synchronizace
Synchronizace je nejužitečnější, když uživatel používá 
více zařízení. Možná má zařízení ve škole a jiné 
zařízení doma. Synchronizujte sadu stránek mezi 
dvěma zařízeními, abyste na obou měli stejný obsah.

Synchronizaci lze také použít k úpravám na dálku, 
aniž by to rušilo uživatele. Uživatel může například 
pokračovat v používání svého komunikačního 
zařízení, zatímco upravujete sadu stránek na počítači. 
Synchronizujte v počítači a poté synchronizujte na 
komunikačním zařízení, abyste přijali změny.

Synchronizaci lze také použít jako pohodlný způsob 
zálohování pro jedno zařízení. Pokaždé, když 
provedete synchronizaci, vytvoříte zálohu do cloudu.

Sdílení a ukládání stránek: Synchronizace

Toto je vaše tlačítko 
Synchronizace. Nachází 
se na horní liště 
TD Snap.

Pro více informací 
o Synchronizaci a 
myTobiiDynavox.com 
naskenujte tento kód:



11#1000203 Tréninkové karty Tobii Dynavox Snap Core First v.1.5 - cs-CZ

myTobiiDynavox.com

Dodatečná podpora

Připojení k myTobiiDynavox vám umožní provádět 
následující možnosti:

 ■ Bezpečně zálohovat váš systém

 ■ Stáhnout si bezplatné nástroje a zdroje

 ■ Prohlédnout si bezplatné plány lekcí Core First

 ■ Získat informace o dostupných aktualizacích 

 ■ Získat přístup k technické podpoře a často kladeným 
dotazům

 ■ Sdílet sady stránek a balíčky stránek

Váš bezplatný účet myTobiiDynavox.com vám poskytne přístup k mnoha výhodám, včetně 
cloudového úložiště pro zálohování, synchronizaci a sdílení sady stránek, plány lekcí a další!

myTobiiDynavox

myTobiiDynavox.com

Výukové centrum Tobii 
Dynavox (pouze v angličtině)

learn.tobiidynavox.com

Stránka podpory TD Snap

qrco.de/SnapHelp

Komunita TD

qrco.de/TDFB

Pro technickou podporu 
kontaktujte místního partnera. 

qrco.de/csczAAC

http://myTobiiDynavox.com
http://learn.tobiidynavox.com
http://qrco.de/SnapHelp
http://qrco.de/TDFB
http://qrco.de/csczAAC

