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Hej Gitte jeg ved godt at mit brev er meget for sent, og det undskylder jeg for, men
her er hvad jeg synes jeg har fået ud af at gå til øjenøvelser, og hvad der har været
godt og dårligt.
Gode øvelser: mange af pc øvelserne har været gode fx. Racerbilen og bogstavjagt
var nogen af mine yndlings øvelser.
Kunne være bedre: jeg syntes der var for mange øvelser hvor man skulle have en
voksen til at hjælpe sig, så det ville være bedre med flere øvelser som man kan gøre
alene. Puslespils øvelsen blev jeg træt af. Jeg ved ikke helt om det ville være
bedre hvis den ikke fulgte en lige fra første gang man er ude og få øvelser, måske
hvis man nogen gange lige fik en lille pause fra den øvelse.
De øvelser jeg ikke kunne lide: øvelsen billedekort kunne det være rart hvis der var
en anden øvelse, og jeg ved godt, at der er en der hedder favekort, men den er ikke
bedre. Så en anden en der var bare lidt mere sjov, eller en man ikke blev træt af så
hurtigt. den er så meget det samme, så det var bedre hvis man fik en anden efter noget
tid.
Jeg er glad for at jeg har gået til øjenøvelser, fordi jeg har det nemmere med at læse
nu, det er lang tid siden jeg sidst er blevet køresyg og forleden greb jeg en god bold i
rundbold. Jeg er også blevet mere fokuseret og jeg kan bare få lavet mine lektier uden
at skulle have en pause. Jeg kan bedre overskue en masse ting som fx. hvis der i
skolen står en masse bogstaver til et langt ord på tavlen, så kan jeg huske 4
til 6 bogstaver af gangen, og skrive dem ned, hvor jeg engang kun kunne tage 2 til 4
og skrive ned. Jeg er også blevet bedre til at ramme med en bold fx. i høvdingebold
eller noget andet med bolde, men jeg har stadig lidt svært ved at stave.
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