Bra appar för i-Pads
Skolstil

22 kr

dec 2012, Lena RW
Skriva med talsyntes, bra
typsnitt, ”den bästa appen”,

Svenska alfabetet

15 kr

bra, sätta bokstäverna i rätt
ordning

Quickvoice (blå eller röd)

gratis

Bra. Spela in och spela upp prat,
enkel att använda

ABC’s Writer

gratis?

formar bokstav med fingret,

Moji Klockis Svenska

7 kr

bra klocka på sex nivåer, lite
barnslig kanske. Det finns massor
av klockappar, bara att välja.

Levande bokstäver

gratis

(MV Nordic) svenska appar, bra

Se bokstavsljuden

gratis

”

School Blackboard

7 kr

wb/griffeltavla, skriva med fingret

ABC-spelet

7 kr

barnsligt

Lär dig läsa

7 kr

barnsigt men bra (bil)

Ordens Magi

38 kr

som en boksts.låda, med talsyntes

Skrivis

7 kr

barnslig, bra, för långa ord… , tal
bilder i teman, välja rätt bokstav

ABC Magnetic

gratis?

Ej svensk, end versaler

Nya appar från 5 november:
Lär dig läsa

7 kr

korta ord med bild

Ordens Magi

38 kr

som en bokstavslåda

Ordspelet

15 kr

olika ordområden (djur, frukt osv)

Skrivis

7 kr

bilder i teman, välj rätt bokstav

Bra appar för lärare:
Pratkort

219 kr

ordinlärning, teman, massor!

Kan lägga in egna bilder, foton. Sortera i olika
album. DYR, bara på min iPad. Kanonen.

Educreations

gratis

bild+skriv+prat, ska börja använda nu, måste ha mailadress, man kan skriva med
finger, med tangenter, lägga till bild och prata, verkar jättebra!
Måste introduceras enskilt, inget eleven kan göra på egen hand.

Roligt (tveksamt/barnsligt…)

använder via kanonen

First Dress Up

gratis?

barnslig, men med många ord inom
området kläder, inget ljud

Toca Teaparty

15 kr

barnslig, men med många ord
inom området fika, fat, kakor osv.
Inget ljud

Finns flera Toca för

15 kr

Hänga gubbe

gratis

man kan spela två personer eller
själv, har också luffarschack

Ordspelet

15 kr

bildkort, olika teman med tal

gratis

lite kul, mycket att välja på

7 kr

”roliga gubbar”

Lite kul:
Bakgrundsbilder
Emoji

App Store:
Här kan du skriva i sökrutan och hitta flera appar inom samma område, du kan
titta närmare på dom, hämta hem en ”lite”-version, sen ev köpa den som passar
bäst. Alla appar finns som ”LITE” innan man köper, man behöverinte köpa grisen i
säcken.

