
 

Корекційно-розвиваючий навчальний комплекс ТІМОКО 

для дітей з особливими потребами 
 
ТІМОКО — це унікальний продукт, який був створений для розвитку розумових та фізичних 

здібностей дітей з особливими потребами (з порушеннями опорно-рухового апарату, труднощами з 

координації, моторики, концентрації уваги та порушенням розвитку когнітивних навичок). 

Корекційно-розвиваючий комп’ютерний комплекс ТІМОКО призначений для роботи з дітьми в 

найбільш широкому віковому діапазоні. Комплекс прекрасно підходить і для розвиваючих занять з 

дітьми середнього дошкільного віку, і для молодших школярів. Ігри, включені в комплекс, надають 

широкі можливості тренування найбільш точних рухових 

навичок, високого рівня координації рухів. Корекційно-

розвиваючий комп’ютерний комплекс ТІМОКО може 

ефективно застосовуватися з метою розвитку рухової 

активності та когнітивних функцій у дітей зі схильністю до 

гіперактивності, при недоліках функції уваги, при ДЦП для 

розвитку спрямованих мануальних дій, в реабілітаційній 

роботі при постравматичних порушеннях руху та координації. 

 

Призначення комплексу при роботі з дітьми з особливими 

потребами 

Впровадження корекційно-розвиваючого комп’ютерного 

комплексу ТІМОКО це революційний крок у використанні 

ігрових технологій для реабілітації дітей з особливими 

потребами. 

Комплекси особливо ефективні для роботи при розладах: 

-розлади уваги і гіперактивність; 

-аутизм; 

-ДЦП; 

-порушення тонусу м’язів плечового пояса, постави; 

-порушення розвитку координації; 

-незв’язані з розвитком моторні розлади (травми, хірургія 

мозку, синдроми). 

 

Вирішуються завдання: 

Навчання концентрації уваги і збереженню зосередженості. 

Підвищення швидкості реакції, поліпшення пам’яті. 

Розвиток здатності розподіляти увагу, ігнорувати відволікання 

під час гри. 

Розвиток двосторонньої координації при використанні обох 

рук одночасно. 

Навчання контролю над рухами, тренування точності рухів. 

Розвиток абстрактного мислення й тренування навичок на рівні дії-протидії. 

Зміцнення і стимулювання м’язів плечового пояса і рук. 

Тренування на збільшення діапазону рухів. 

Освоєння нових рухів і моделей взаємодії. 

Навчання спрямованої діяльності та розумінню положення тіла в просторі. 

 

Можливості комплексу 

Програмне забезпечення корекційно-розвиваючого комп’ютерного комплексу ТІМОКО включає в 

себе інтерактивні ігри, що підвищують мотивацію дітей до фізичної і пізнавальної діяльності у веселій 

і цікавій формі. Діти розвивають рухові і когнітивні навички в ігровому середовищі, де ігри не носять 

змагальний характер, що забезпечує безпечний ігровий простір. 

Граючи в ігри, включені в даний комплекс, діти не помічають інтенсивної тренувальної роботи, яку 

вони здійснюють у відношенні двосторонньої координації, координації око-рука, підтримці 

правильної постави, тренування уваги і багато чого іншого. 

З дуже високою точністю, за допомогою простої веб-камери і двох яскравих кульок-рукавичок 

програмне забезпечення комплексів надає найширші можливості для проведення корекційних занять і 

тренувань для дітей з порушеннями в розвитку. 



 

Ігри: 

Фотоальбом 

Поліпшує увагу та координацію дитини 

На кухні 

Покращує пам'ять і концентрацію, основний принцип на повторювані 

послідовностей 

На пляжі 

Покращує зміцнення м'язів плечей, координація і баланс. Покращення уваги. 

В небі 

Підвищує тонус м'язів, зміцнює плечі, і зменшує імпульсивну поведінку. 

В джакузі 

Тренує зорово-моторну координацію, швидкість реакції і координацію  

 

 
Фото Назва Продукту Ціна, $ 

 

Програмно-технічний комплекс «Tімоко» для осіб з фізичними 

вадами  

Комплект поставки: 

- ПК з екраном 32"  

- ліцензійне ПЗ Windows 

- ліцензійне ПЗ «Tімоко» з аналізом та оцінкою, на 20 
користувачів та 2 терапевтів з 5-ма ігровими модулями, 

- набір кольорових маніпуляторів (3 шт.) 

- Веб камера 

- Інструкція по використанню. 

- Доставка та інструктаж 
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