Mit Barns Sprog
Gennemgåede apps til oplæg før Generalforsamling d. 28. oktober 2017
Puslespil fra Kidstativ ApS
- Fås i emnerne dyr, frugt, prinsesser og biler
- Ordforråd og spontantale
- Målgruppe: 0-5 år
Træn dit øre fra Gyldendal
- Der fås også flere gode apps fra Gyldendal med emner som bogstaver og forståelse
- Opbygget af små spil med forskellige formål
- Lydlig opmærksomhed
- Målgruppe: 0.-2. klasse, men kan med hjælp også bruges til yngre
Pirate Fun 123
- Mange brugbare indstillingsmuligheder
- Øve tal og narrativer
Sanglege – Børnesange med fagter fra FAOX I/S
- 11 styks følger med, hvorefter flere kan købes til
- Hun synger meget langsomt så alle kan være med
- Skabe interesse til sange med fagter
Pixi Børnebøger fra Lindhart & Ringhof
- Bogsamlinger, hvor man køber flere børn til
- Gratis bog medfølger i klassisk samling
- Kan være lidt svært at finde rundt mellem husene, da der ikke står hvilket emne bøgerne
har inden i, men det gennemskuer man rimelig hurtigt
- Bruges til dialogisk læsning og narrativer
ReadingKidz fra LearningByPlay
- Til at øve stavning
- Fire niveauer med masser af spil på hvert niveau
- Efter hver endt spil kan man fodre og klæde sine dyr ud
- Dyrene forsvinder hvis man ikke spiller jævnligt, så appen lægger op til lidt øvelse hver dag
Lydrette ord fra Kidstatic ApS
- Øve primært at læse lydrette ord efter første lydprincip
- Målgruppe: 0.-2. klasse
Læseappen fra Speak App ApS
- Fokus på at træne lydlige forudsætninger, hvor man starter helt tilbage ved visuel
skelneevne
- Målgruppe: 6-8 år
Udtaleappen fra Speak App ApS
- Fokus på udtale hos børn med udtalevanskeligheder
- Målgruppe: 3-7 år
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