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יש אינסוף אפליקציות ,מצויינות כאן רק חלק...
אפליקציות תקשורת תומכת וחליפית
אפליקציות תת"ח ישראליות
 iMyVoice של חברת טכנו מ.א.ג( .סריקה אוטומטית אפשרית)
( iCanTalk טרם יצאה)
 לוח תקשורת של רנה ניר (אפליקציה סגורה – כלומר לא ניתן להכניס עדיין תוכן אינדוידואלי)
 iSpeak4u של שי כהן (אפליקציה גמישה בחלקה וחלקה נעולה – כלומר רק בקטגוריות מסוימות ניתן להכניס תוכן משלך)
 קול עברי של חברת עלמגו ,למשתמשי תת"ח אורייניים
אפליקציות תת"ח מבוססות אנגלית שניתן לעבוד איתן בעברית
 TouchChat יש גירסא לאייפד וגירסא נפרדת לאייפוד
 MyTalk Tools יש גם גירסא חינמית מצומצמת ()Lite
 TapToTalk מתאימה להרבה מכשירים כולל מחשב ווינדוס ,מערכות מבוססות אנדרואיד ,נינטנדו ,וגם אייפד ואייפון/אייפוד
(ניתנת לסריקה) .אבל פחות ורסטילית מבחינות אחרות.
 Talking Cards אפליקציה פשוטה ,ללא הרבה אופציות אבל קלה לעריכה ונעימה לשימוש
( GoTalk NOW ניתנת לסריקה)
אפליקציות תת"ח מבוססות סצינות ויזואליות ()Visual Scene Displays
 Scene & Heard ניתן להוסיף בה גם סמלים בודדים שילוו את לוחות הסצינה
Scene Speak 
 TouchChat בין היתר כוללת אפשרות ליצירת לוחות סצינה
אפליקציות לבניית לוחות תקשורת
 Custom Boards להדפסת לוחות כמו בורדמייקר
 ChoiceBoard Creator ניתן ליצור לוחות פשוטים בחינם אבל קשה לייבא קול מוקלט
אפליקציות לסדר יום ,ארגון וביצוע משימות ,טיימרים
Time Timer 
iCommunicate 
iPrompts 
( Visual Schedule Planner נחמד וניתן בעברית אבל יש כמה בעיות כולל שהשבוע מתחיל ביום שני)
( My Life Skills Box ישראלי ,ייצא בחודשים הקרובים)
אפליקציות לבניית סיפורים
Pictello 
 Book Maker ישראלי וממש חמוד !
אפליקציות סיפורי ילדים אינטראקטיביים
 מעשה בחמישה בלונים
 תירס חם
 איה פלוטו
 חתול גדול חתול קטן
אפליקציות לסיפורים ברצף
Tapikeo 
I Close My Eyes 
( SpeakApp ישראלי ,יש לזה כמה רמות לשימושים שונים כולל עבודה על משפטים מסוגים שונים)
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אפליקציות לעבודה על פעלים ומילות יחס
Pogg 
Speech With Milo 
My Play Home 
אפליקציות להרחבת אוצר מלים
See Touch Learn 
Word SLapps 
 Grasshopper apps סדרה שלמה של אפליקציות ע"י המפתח הזה
 ABA Flashcards סדרה שלמה של אפליקציות
אפליקציות לסימולציה של פעולות שגרתיות ולמשחק סימבולי
 תראו אותי
Cookie Doodle 
Toca Tea Party 
אפליקציות לעבודה על היגוי ואבחנה שמיעתית
Vocal Zoo 
Sound Touch 
 Talking Tom ועוד אפליקציות בסדרה
 Lingraphica סדרת אפליקציות מותאמת יותר למבוגרים
אפליקציות לעבודה על מושגים התפתחותיים
 My First Apps לבדוק את כל הסדרה ,יש הרבה בחינם
אפליקציות נגינה וציור
Doodle Buddy 
Virtuoso 
Xylophone 
Doodle Cast 
Scribble Kid 
אפליקציות סיבה ותוצאה (וגם קצת מעבר)
Pocket Pond 
Fluidity 
Art of Glow 
Random 
Bubble Snaps 
Sound Shaker 
Heat Pad Lite 
אפליקציות משחק ופיתוח מיומנויות ידיים
Dexteria 
Bugs & Buttons 
Injini 
Touch Trainer 
אפליקציות עם "טוויסט"
 AppMATes חיבור בין העולם הוירטואלי לפיזי (האייפד משמש כמסלול מרוצים וירטואלי ויש מכוניות צעצוע שאיתן נוסעים על
האייפד)
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 Crows Comingתופסים ציפורים בעזרת תנועות ראש ,ללא נגיעה באייפד עם היד ,המצלמה עוקבת אחר הראש

אפליקציות לשמיעה
 SoundAMP יכול לשמש גם להגברה וגם להקלטה ,מומלץ גם ע"י אודיולוגים
אפליקציות לחיפוש אפליקציות
Autism Apps 

אפליקציות משחק עם מתג
five sharks swimming 
rad sounds 
catch the cow 
auntie maggie's recipe 
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