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Moduły & przyciski

Przycisk wyłączający aplikację.

Przycisk minimalizujący aplikację.

Główne moduły aplikacji – Stymulacja wzroku, Animacje interaktywne, Edytor, Rozrywka, Podstawowa komunikacja, Ustawienia.



Stymulacja wzroku

Zakres widzenia

W menu sekcji Zakres widzenia dostępnych jest sześć różnych elementów graficznych, 

stanowiących bodźce wzrokowe.

Dostępne bodźce wzrokowe: żarówka, trąbka, kot, rybka, UFO lub pies. Zadaniem użytkownika 

jest chwilowe skupienie wzroku na prezentowanym bodźcu wzrokowym, co powoduje 

odpowiednią reakcję (np. zapalenie żarówki), a także zmianę położenia bodźca na ekranie. 

Osoba nadzorująca ćwiczenie może w każdej chwili wskazać na ekranie obszar (poprzez 

dotknięcie wybranego miejsca), w który ma zostać przesunięty dany bodziec wzrokowy.

Uwaga wzrokowa

Zadaniem użytkownika jest skupienie wzroku/przytrzymanie kursora na wskazanym przez 

opiekuna polu. Po zaznaczeniu wybrane pole zostaje podświetlone i pojawia się licznik 

odmierzający czas skupienia uwagi w czasie rzeczywistym (odczytywana jest co druga liczba). 

Trening można prowadzić na 2, 4 lub 6 polach. Przesuwając dotykiem bądź myszką białe linie 

znajdujące się między kolorowymi polami, możemy zwiększać lub zmniejszać rozmiar danego 

obszaru.

Możliwe jest wyłączenie odliczania głosowego, poprzez kliknięcie ikony głośnika, znajdującej 

się w prawym, dolnym rogu ekranu.



Animacje interaktywne

Jakość animacji – w związku z różną wydajnością urządzeń w przypadku wolnego działania 
animacji zalecane jest ustawienie niższej jakości wyświetlania.

Na sekcję Animacje interaktywne składają się 3 zestawy animacji:

 Ósemka kinezjologiczna

 Animacje terapeutyczne – Małpka, Lampy, Strażak, Piłka nożna, Kurnik, Farma

 Animacje edukacyjne – Kredki, Owoce i warzywa, Kolorowanka

Przycisk umożliwiający zmianę kierunku poruszania 

ruchomego elementu.

Przycisk umożliwiający wstawienie i wyświetlenie grafiki.

Przycisk uruchamiający ćwiczenie.

Ósemka kinezjologiczna - ćwiczenie polega na przesuwaniu kółka po wyznaczonym torze 

w kształcie ósemki.



Animacje edukacyjne 
objaśnienie przycisków

Warianty animacji edukacyjnych:

 Tryb nieskończony (strzałka) - po wskazaniu wszystkich obiektów pasujących do wzoru, 

wyświetla się obrazkowa informacja zwrotna, następnie następuje przerwa, która kończy 

się automatycznie po ok. 20 s lub w dowolnym momencie na żądanie opiekuna. Po 

przerwie włącza się kolejna plansza z zadaniem.

 Tryb skończony (kropki) - zadanie kończy się, gdy wszystkie elementy znajdujące się na 

planszy zostaną umieszczone w pojemniku, po zakończeniu zadania zostaje przyznany 

medal.

Możliwość wymieszania elementów na planszy (mieszanie odpowiedzi). 

Licznik wymaganych i udzielonych odpowiedzi. 

Zamiana stron – po wybraniu przycisku odpowiedzi pojawią się po drugiej stronie ekranu.

Zmiana wzoru – zmiana możliwa jest wyłącznie przed rozpoczęciem zadania (tzn. przed 

umieszczeniem pierwszego elementu w pojemniku).



Edytor – objaśnienie przycisków 
Lista prezentacji



Edytor – objaśnienie przycisków 
Edycja prezentacji

Po wejściu w tryb edycji, w Opcjach slajdu (m) możliwa jest zmiana np. koloru tła, zatytułowanie 

danego slajdu, jego duplikacja lub ustawienie dogodnej rozdzielczości. Tytuł slajdu zostaje 

wyświetlony na górnym, czarnym pasku opcji.

Po zaznaczeniu w Opcjach slajdu okienka Układ tabelaryczny oraz wybraniu odpowiedniej liczby 

kolumn i wierszy, plansza zostanie podzielona na sektory, ułatwiające równomierne rozłożenie 

przycisków, które automatycznie będą dostosowywały się do komórek tabeli. 



Edytor – objaśnienie przycisków 
Opcje przycisku

Przycisk z ikoną ołówka umożliwia 

wywołanie okna z opcjami przycisku

Po wybraniu zakładki Widok domyślny możliwe jest ustawienia parametrów przycisku 

przed jego zaznaczeniem (np. kolor i grubość ramki, czcionka, styl, przeźroczystość).

Po wybraniu zakładki Widok po 

zaznaczeniu możliwe jest ustawienia 

parametrów przycisku po jego 

zaznaczeniu (np. kolor i grubość 

ramki, czcionka, styl, 

przeźroczystość).

Po wybraniu zakładki Wideo możliwe 

jest dodanie i ustawienie parametrów 

wideo. 

Pliki wideo powinien być w formacie 

WMV lub MP4, a jego rozmiar nie 

powinien przekraczać 100 MB.

Więcej o Edytorze eyefeel -

https://www.youtube.com/w

atch?v=MdCs385GCMs

https://www.youtube.com/watch?v=MdCs385GCMs


Rozrywka - Multimedia & Eksplorator plików

Multimedia

 Odtwarzacz dźwięku

Pozwala na odtwarzanie plików 

dźwiękowych w formatach WAV, MP3. 

 Czytnik plików tekstowych

Czytnik obsługuje popularne formaty 

dokumentów (PDF, RTF, TXT).

Eksplorator plików

Eksplorator plików obsługuje rozszerzenia: MP3, WAV, PDF, TXT, RTF, JPG, PNG, JPE, JPEG, BMP, GIF, TIF, TIFF. 

Narzędzie pozwala m.in. na wyświetlanie zdjęć. 



Rozrywka - Gry

Kółko i krzyżyk

Dostępne są trzy rozmiary plansz: 3x3, 

4x4, 5x5 oraz dwa poziomy trudności (łatwy 

i trudny). 

Gra Kółko i krzyżyk posiada opcję gry dla 

jednej i dla dwóch osób. Dopiero po 

przejściu do rozgrywki użytkownik 

podejmuje decyzję, czy w grze będzie 

uczestniczyła druga osoba. 

Kolorowe klocki

Zadaniem gracza jest usunięcie jak 

największej grupy klocków w tym samym 

kolorze, w jak najmniejszej liczbie ruchów. 

Usuwać można minimum dwa sąsiadujące 

klocki w tym samym kolorze.

Klikając w menu sekcji przycisk Wybór 

obrazków możliwe jest zaznaczenie zdjęć, 

które będą pojawiać się w grze. Klikając 

Opcje można np. dodać nowy obrazek (np. 

własne zdjęcie).

Arkanoid

Gra polega na zbijaniu elementów za pomocą paletki i piłki. Do wyboru są trzy szybkości piłki oraz trzy szerokości paletki. Dostępne 

są trzy poziomy trudności. Jeżeli piłeczka odbije się poza paletką, gracz traci 10 punktów. 



Podstawowa komunikacja

Wirtualne klawiatury

 Klawiatura podstawowa - o alfabetycznym 

układzie liter. 

 Klawiatura modułowa - wszystkie znaki 

zostały pogrupowane w moduły 

liter/znaków po to, by zwiększyć wielkość 

pojedynczego klawisza.

 Klawiatura komputerowa – o układzie 

klawiszy QWERTY (dostępnym również 

w  klawiaturach komputerowych).

Dialog

Plansza umożliwia prowadzenie podstawowego dialogu dzięki przyciskom z najczęściej używanymi odpowiedziami: 

tak, nie, nie wiem, czasami, koniec, jeszcze.



Ustawienia

Sekcje ustawień:

• Głośność – sekcja umożliwia zmianę 
poziomu głośności dźwięków aplikacji. 
Regulacja poziomu głośności odbywa. 
się za pomocą strzałek w zakresie od 
0% (dźwięk całkowicie wyciszony) do 
100% (maksymalny poziom dźwięku).

• Sterowanie – sekcja umożliwia 
ustawienie zaznaczania elementów 
poprzez przytrzymanie lub kliknięcie.

• Kursor – sekcja umożliwia zmianę 
wyglądu i wielkości kursora.

• Margines – sekcja umożliwia 
ustawienie marginesów aplikacji oraz 
wybranie koloru wypełnienia tła 
marginesu.

Przycisk POWRÓT umożliwia cofanie się 

do poprzedniej planszy / ekranu.

Ikonka literki „i” (lewy dolny róg okna) – umożliwia wyświetlenie szczegółów aplikacji, danych producenta oraz numeru 

wersji oprogramowania. W górnym rogu wywołanego okna znajduje się również przycisk (klucz), który umożliwia 

wprowadzenie klucza licencyjnego, jego odinstalowanie lub wykupienie licencji.

Język – umożliwia zmianę języka aplikacji. 

Po zmianie języka aplikacji konieczne jest 

ponowne uruchomienie programu.



Ustawienia – Sterowanie & Kursor 

Sterowanie poprzez: 

• przytrzymanie - akcja następuje po wskazaniu kursorem – przyciski zostają zaznaczone po 

najechaniu i utrzymaniu kursora na przycisku przez czas zaznaczenia ustalony w ustawieniach 

(po zamknięciu się zielonego kółka, bez konieczności klikania). 

• kliknięcie – akcja następuje po kliknięciu myszką – przyciski zostają zaznaczone po najechaniu 

i kliknięciu kursorem myszki. 

Przy włączonej opcji „Przytrzymanie” możliwe jest ustawienie czasu zaznaczenia – czasu, po którym 

przyciski zostaną zaznaczone po najechaniu na nie kursorem. Wartość parametru od 0,6 s do 4,4 s.

Kursor

• Kropka – w sekcji można ukryć lub ustawić jeden z trzech rozmiarów czerwonego punktu 

(kropki).

• Kursor myszy  – w sekcji można włączyć lub wyłączyć widoczność kursora myszy.



Ustawienia - Marginesy

Przycisk przywracający marginesy 

domyślne.

Po ustawieniu marginesu możliwe jest ustalenie koloru jego wypełnienia.

Przycisk z wyborem strony marginesu.

W tym celu ustawienia marginesu 

należy wybrać przycisk z wyborem 

strony marginesu (lewa, prawa, góra, 

dół), po czym strzałkami określić 

stopień przesunięcia marginesu w 

zakresie od 0% do 20% (co 4%). 

W sekcji Margines można zmienić 

sposób wyświetlania treści na ekranie, 

tak aby znalazły się one w polu 

dogodnym dla użytkownika. 
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