Stafræn verkfæri fyrir börn á leik- og grunnskólaaldri.

Smáforrit (öpp) og vefsíður sem nýta má til náms heima, jafnt og annars staðar og hafa ýmist reynst vel eða
fengið góða dóma. Best er að nota vafrana: Edge, Chrome og Firefox. Smáforrit er hægt að nálgast á Play
Store fyrir Android síma og Apple store fyrir ios síma (iphone t.a.m.). ATH með því að klikka á krækjur er hægt
að fara á viðkomandi vefsíður - öpp verður að nálgast í gegnum Play Store og App Store.

Vefsíður sem bjóða upp á námsleiki (umfram smáforrit) á hvaða tölvuformi sem er.
Íslenskar vefsíður
www.mimisbrunnur.is

Íslensk vefsíða með upplýsingar um forrit, smáforrit, vefi og tölvuleiki fyrir krakka í námi og leik. Hér geta
foreldrar/forráðamenn sjálfir skoðað allar helstu síður og forrit sem hægt er að nálgast í gegnum vefinn. Þess
skal þó getið að allt efni er frá árinu 2016 og 2017 og sumir undirflokkar, s.s. vefsíður eða smáforrit, eru ekki
lengur aðgengileg. Umsjónarmaður síðurnnar er Guðný Þorsteinsdóttir forritari og grunnskólakennara.

www.mms.is/

Vefsíða menntamálastofnunar þar sem hægt er að nálgast ýmis námsefni fyrir börn á öllum aldri. Helstu
undirsíður hennar eru:

www.mms.is/krakkavefir

Inn á þessum vef má nálgast ýmis verkefni fyrir yngri nemendur, sum spjaldtölvuvæn.

www.mms.is/unglingavefir

Inn á þessum vef má einnig nálgast ýmis verkefni, en fyrir eldri nemendur, eða efsta stig grunnskóla.

www.mms.is/rafbaekur

Á þessum vef má nálgast rafbækur, bæði hefðbundnar og gagnvirkar. Í hvoru tilviki fyrir sig er
hægt að hlaða niður efni bókanna á stafrænu formi (pdf), prenta út þær hefðbundnu og valið
um ýmsar aðferðir í gagnvirkum bókum, eins og að hlusta á texta, skoða viðbótar myndir, texta og
orðskýringar, horfa á myndbúta, hlusta á tónlist og leysa gagnvirk viðfangsefni.

www.mms.is/upplysingataekni

Hér er hægt að nálgast allskyns efni varðandi upplýsingatækni. Þar er boðið uppá að velja
skólastig, þ.e. yngsta stig þar sem notandi getur valið 1-2 bekk eða 3-4 bekk, miðstig (5-7) og
unglingastig (8-10).
Full ástæða er til að vekja athygli á því að ef valinn er 3.-4. bekkur er hægt að smella á efni
sem heitir Tölvuöryggi. Þar á meðal verkefna er hægt að velja efni sem ber heitið Rafrænt
einelti. Þá birtist Klípusaga, sem er verkefni um rafrænt einelti þar sem særandi mynd af vini
aðalsögupersónu fer á flakk á milli síma og endar á vefnum. STUTT DÆMISAGA SEM Á HEIMA
Á HVERJU HEIMILI MEÐ BÖRN Á SKÓLAALDRI.

www.vefir.mms.is/smabokaskapur

Þar opnast bókahilla þar sem notandi getur valið sér bók til að lesa með því að smella á
bókarkápuna. Þá opnast fyrsta blaðsíða með leiðbeiningum. Hægt er m.a. að hlusta á textann og
gera úr honum verkefni.

www.klb.mms.is/klb/ritunarvefurinn

Á þessum vef eru möguleikar um ýmsar hlekki með verkefnum fyrir ritun og skapandi skrif.

www.sprotarnir.is

Sprotarnir – lærdómur um peninga, magn, stærðfræði. Notandi getur leyst þrautir, hlustað á sögur, stafað
orð, æft sig í umferðarreglunum, litað myndir, leikið á hljóðfæri, ofl. Einnig er hægt að nálgast smáforritin sjálf
á bæði App Store og Play Store.

www.paxel123.com/is/

Vefsíða með margskyns leikjum fyrir leik- og grunnskólabörn. Hægt að velja önnur tungumál.

www.fjolbreyttkennsla.is

Vefsíða sem útbúin er af Hlín Magnúsdóttur, sérkennara á yngsta stigi í grunnskóla. Hlín er með
meistaragráðu í uppeldis- og menntunarfræðum ásamt BA-gráðu í sálfræði og diplómagráðu í
kennslufræðum og málþroska og læsi. Á þessari vefsíðu deilir hún námsefni sem hún hefur útbúið sjálf,
sérstaklega hugsað fyrir nemendur á yngsta stigi í grunnskóla. Fjöldinn allur af verkefnum er hægt að finna á
síðunni eftir flokkum, og prenta út.

Vefsíður sem bjóða upp á námsleiki (umfram smáforrit) á hvaða tölvuformi sem er.
Erlendar vefsíður
www.sagomini.com

A Website where a team of designers, developers, builders, artists, thinkers and doers come together and
create fun apps and toys to delight both kids and parents around the world. „Kids are the heart of what we
do. And we love what we do“. See available apps in the app table below.
Vefsíða þar sem hópur hönnuða, byggingameistara, listamanna, forritara og hugsuða koma saman og búa
til skemmtileg smáforrit og leikföng sem skemmta bæði börnum og foreldrum.

www.drpanda.com/

A website about the carakter Dr. Panda, which assists children around the world in designing their own
experiences/
Vefsíða helguð Pöndu karakter, Dr. Panda sem á að aðstoða börn um allan heim að hanna þeirra eigin
upplifanir og hafa gaman.

www.tinyhandsapps.com/web/pa/ths1/pa.html

A website where parents can find free Preeschool and Kindergarten worksheets and printables.
Vefsíða þar sem foreldrar geta fundið efni fyrir börn á leikskólaaldri og yngsta stigi grunnskóla án endurgjalds
og jafnvel prentað út.

www.bitsboard.com

Bitsboard includes dozens of highly engaging mini-games for all ages. Possible to download thousands of
carefully curated lessons across hundreds of subjexts, or create your own lessons, track user proegress and
share everything online.
Vefsíða með margskonar leikjum, ásamt námskeiðum sem hægt er að deila inn á síðuna og ráða hvaða
notendur fá aðgang að eigin námskeiði.

www.mathisfun.com

A website where everyone can access mathematics in an enjoyable and easy-to-learn manner.
Vefsíða þar sem hver sem er getur nálgast efni í stærðfræði á skemmtilegan og auðveldan hátt.

www.kidsacademy.mobi

A website where the mission is to help identify and nurture the talents of children at the earliest stage with
an educational platform that ca be used at home and in classrooms.

Vefsíður sem bjóða upp á námsleiki með áherslur á efni fyrir kennara/skóla
Íslenskar vefsíður/smáforrit
https://www1.mms.is/tolvuoryggi/

Vefsíða innan menntamálastofnunar þar sem 4 tegundir af klípusögum um tölvuöryggi eru í boði fyrir
nemendur á yngsta stigi, (og jafnvel miðstigi) Þær eru; Lykilorðið mitt, Persónulegar upplýsingar, Rafrænt
einelti og Varasamar síður.

www1.mms.is/kyn_torg/

Kynfræðslutorgið er vefur fyrir kennara þar sem hægt er að nálgast upplýsingar af ýmsum toga fyrir
kynfræðslu, s.s. bæklinga, kynfræðsluvef og myndbönd. Efni er nálgast með opnum hug og án allra feimni.

www.kennarinn.is

Vefsíða sem á rætur að rekja í gagnabanka kennara sem kviknaði árið 2013. Varð þá til Facebook
síða, svo Pinterest og aðrar samfélagssíður. Verkefnastjóri er Unnur María Sólmundsdóttir, kennari og
námsefnishöfundur. Hægt er að velja efni eftir námsgreinum og/eða skólastigum

www.vefir.mms.is/lestrarlandid

Á þessari síðu má finna myndir úr lestrarbókinni til að varpa á vegg og nota sem grunn til að raða saman.
Hægt er að velja hvort myndirnar eru sýndar með eða án texta

Fyrir leikskóla
www.lubbi.is
Vefsíða þar sem stuðst er við bókina Lubbi finnur málbein, eftir Eyrúnu Ísafold og Þóru Másdóttur
talmeinafræðinga. Bókin er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms fyrir börn á aldrinum 2ja til 7 ára. Í bókinni
er sérhvert málhljóð kynnt með stuttri sögu, skmmtilegri vísu eftir Þórarin Eldjárn og glæsilegum myndum
eftir Freydísi Kristjánsdóttur. Lubbi er íslenskur fjárhundur og langar mikið að læra að tala og þarf að læra öll
íslensku málhljóðin. Á síðunni má nálgast ýmis efni og vörur tengdar bókinni.

Vefsíður sem bjóða upp á námsleiki með áherslur á efni fyrir kennara/skóla
Erlendar vefsíður/smáforrit
www.edtechmonster.com/too-noisy-free-scales

Free online version of the Too-noisy app that is available for any PC, Mac or android device as long as you
use Google Chrome og Opera web browsers and have a microphone attached and give the browser
permission to access it when prompted.

www.smore.com

– a website for the classroom. It allows the users to design single-page websites for marketing an idea,
promoting an event and exc. It‘s available for use on laptops, phones and tablets.

www.timetoast.com

A website where users can easily make a timelines online – tell a story.
Puppet pals An app that‘s easy to use and allows the user to create their own animations using a variety of
themes and characters.

www.online-stopwatch.com/classroom-timers/

A website where many kinds of hourglasses and timers are available for the classcrrom.
Padlet – available at Play Store and App Store. Used by teachers, students, professionals and individuals of
all ages. An easy way to create and collaborate wherever you are. Like a digital pin board where people
can put any content anywhere on the screen.

Smáforrit fyrir Apple (ios) - ná þarf í smáforrit frá Apple Store
Íslensk smáforrit
Orðagull

Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og endursögn.

laerumogleikum.is

Efni hannað af Bryndísi Guðmundsdóttur talmeinafræðingi. Sem dæmi um smáforrit, fyrir 4+ ára:
Kids Sound Lab Pro.
Ætlað fyrir foreldra og fagfólk sem vill byrja snemma að kenna börnum framburð á enskum hljóðum.
Froskaleikur 1 – Listin að lesa.
Fyrstu hljóðin í máltöku æfð.
Froskaleikur 2 – Listin að lesa.
Næstu hljóð sem flest börn tileinka sér í framhaldi af fyrstu hljóðunum í máltöku.
Froskaleikur 3 – Listin að lesta.
Síðustu hljóðin í máltökunni æfð.
Froskaleikur – skólameistarinn 4+ ára.
Öll málhljóðin eru æfði í þessum leik.
Lærum og leikum með hljóðin – D.
D bókstafurinn og hljóðið hans er kennt.
Lærum og leikum með hljóðin – allt efnið.
Öll íslensku málhljóðin eru kennd.

www.gebokano.com

Vefsíða hönnuð af íslenskum forritara og kennara Guðnýju Þorsteinsdóttur. Síða þessi inniheldur margskonar
smáforrit fyrir börn á leikskóla- og skólaaldri sem öll eru hönnuð af Guðnýju. Mörg þeirra eru einnig hægt að
finna á ensku.
Orðaflipp
– sköpunarforrit þar sem notandinn færi tækifæri til að hugsa út fyrir boxið. Bætir orðaforða og þjálfar
málfræði.
Stjörnuskífan
– skáldskapur, þrautir og fróðleikur.
Dýr í hættu
– gagnvirkt námsefni fyrir börn á aldrinum 9-12 ára. Notandi fær hlutverk aðstoðarmanns
vísindastofnunar sem vinnur við að rannsaka líf og umnhverfi dýra í útrýmingahættu.
Galdrabúðin
– stærðfræðileikur sem hentar börnum sem eru farin eða byrja á að leggja saman þannig að
samtalan verði yfir 100.
Svona er lífið
– hermileikur þar sem notandi fer í hlutverk ungrar persónu sem er að flytja að heiman í fyrsta sinn.
Markmiðið er að þrauka í 90 daga á eigin vegum.
Lærum stafina
– fyrir börn sem eru að læra stafina og stafrófið.
Kveikjarinn
– gagnagrunnur með yfir 5000 atriðum sem nota má sem kveikjur til að æfa ritlist og skapandi skrif.
Myndasaga
– myndasögugerð fyrir krakka.

www.mimisbrunnur.is

Á þessum vef má einnig finna smáforrit. Lögð er áhersla á efni sem tengist námi, fróðleik og þroska.
Eftirfarandi smáforrit fyrir iOS tæki eru meðal efnis:
Heimurinn okkar – dýr í hættu.
- Námsefni fyrir börn á aldrinum 9-12 ára þar sem barnið fer í hlutverk aðstoðarmanns vísindastofnunar
sem vinnur við að rannsaka og skrásetja líf og umhverfi dýra í útrýmingahættu. Byggt á raunhæfum
verkefnum í tölfræði, sem viðbót við hefðbundna tölfræðikennslu.
Innipúkinn í umferðinni.
- Námsefni fyrir leikskólaaldur þar sem farið er í gegnum umferðarreglur.
Tölurnar okkar.
- Kynnir tölurnar fyrir börnum á skemmtilegan hátt og er ætlað fyrir 2-5 ára sem eru að læra að telja
tölustafina.
Stafirnir okkar.
- Kynnir íslenska stafrófið fyrir börnin á skemmtilegan hátt, ætlað börnum á aldrinum 2-5 ára sem eru að
læra bókstafina og hljóðin þeirra.
Georg og leikirnir (einnig í play store).
- Þeirra annað smáforrit þar sem Georg og vinir hjálpa börnum að læra telja, reikna og þekkja íslensku
smápeningana. Inniheldur fimm leiki og er ætlað fyrir leikskólaaldur og yngsta stig.
Georg og félagar (einnig í play store).
- Hjálpar börnum að læra íslensku bókstafina og tölustafi frá 1-10. Fyrir leikskólaaldur og yngsta stig.
I eða y.
- Fyrir miðstig og unglingastig þar sem leikurinn æfir notkun á i og y.
Íslenska.
- Fyrir þá sem vilja æfa sig í fallbeygingu þar sem tekið er mið af því hvort orðin eru í eintölu eða
fleirtölu eða með eða án greini. Ætlað miðstigi og unglingastigi.
Stærðfræðileikurinn.
- Fjöldinn allur af stærðfræðidæmum, með 33 erfiðleikastig. Ætlaður yngsta stigi.
Orðaleikurinn.
- Myndir með stafarugli þar sem notandi á að raða stöfum í rétta röð til að mynda orðið. Inniheldur yrir
200 myndir og 33 mismunandi flokka eða borð. Ætla yngsta stig.
Mjási.
- Gagnvirk saga ásamt smáleikjum fyrir börn á aldrinum 2-12 ára.

Smáforrit fyrir Apple (ios) - ná þarf í smáforrit frá Apple Store
Erlend smáforrit
Count & Match 1 – 3,5+ ára.

Æfir yngri börn í að telja og skynja magn/Helps younger children to learn how to count and get a sense of
quantity.

Count & Match 2 – 4,5+ ára.

Sama þjálfun, fyrir aðeins eldri börn/Same kind, ment for older kids.

www.gebokano.com

Hægt er að finna erlendar útgáfur á þessari síðu einnig/It is possible to find english versions of the Icelandis
apps on the website as well. Sem dæmi/Examples of apss (íslensk útgáfa forritsins innan sviga):
Word Creativity Kit (Orðaflipp).
A creative writing App for the poets and weiters of the future. Gives the user a chance to think outside
the box, fill the head with new ideas, ext. For all ages.
Endangered Animals (Dýr Í Hættu).
Fun and educational game for children aged 9-12. Contains realistic projects about statistics.
Magic store Math (Galdrabúðin).
The player is trained addition and subtraction through an fun and colorful store simulator. The game
is divided into 15 weeks and gradually becomes harder as it progresses. Appropriate for ages 9 and
older.
Sticker Story (Myndasaga).
Full of amazing original stickers, letters and backgrounds to play with. Designed by a grade school
teacher. The child can create a sticker story book with one or more pages. Helps the user to recognise
letters. Appropriate for ages 4 and older.
Magnetry (Segulljóð og Orðaflipp fyrir yngstu).
Users can create poetry, micro-stories and just have fun with the language. Appropriate for ages 9
and older.
Know My ABC (Lærum Stafina).
Users can learn the letters of the alphabet with 26 fun flash cards, simple games anda singalong with a
beautiful version of the ABC song.

www.drpanda.com/

Website dedicated to the caracter Dr. Panda, which helps kids all over the world to design their own
experienses and have some fun with it. The apps are usually very educational and set up as pretend play/
Vefsíða helguð Pöndu karakter, Dr. Panda sem á að aðstoða börn um allan heim að hanna þeirra eigin
upplifanir og hafa gaman. Smáforritin eru yfirleitt fræðandi námsleikir og settir upp eins og Þykjustuleikir.
Dr. Panda – Learn & Play, ages 4 and older.
The user can train his brain with Dr.Panda in more than 50 fun activities. Getting familiar with numbers,
letters, phonics, colors, shapes, problem-solving, cognitive ability, and much more.
Dr. Panda Resturant 2, ages 8 and younger.
Users can take charge in their own kitchen and choose from over 20 ingredients. The users learns the
basic steps of making all sorts of different foods.
Dr. Panda Resturant 3, for ages 6-12.
This app is an update from Dr. Panda Resturant 2 and has some new features.
Dr. Panda Cafe, for ages 8 and younger.
Users can manage their own Café and find ways to make customers happy.
Dr. Panda School, for ages 5 and younger.
Users can choose all the different rooms in this school and make all kinds of choices regardind design,
take on many parts, such as the teacher, student, cook or janitor.
Dr. Panda Town: Collection, for ages 8 and younger.
All the Town apps together in one.

Juicy Math: addition and subtraction. For ages 4+
Multiplication for kids – The times table from 0 to 20.
Nokkrar leiðir til að læra margföldunartöfluna.

Smáforrit fyrir Android - ná þarf í smáforrit á Play Store
Íslensk smáforrit
Orðagull

- Nýtt málörvunarefni sem styrkir vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og endursögn.

Snjallfinnur

– málfræðiverkefni fyrir efri hluta miðstigs og efsta stig grunnskóla.

www.mimisbrunnur.is

Á þessum vef má einnig finna smáforrit fyrir Android tæki:
Georg og leikirnir (einnig í App store). Þeirra annað smáforrit þar sem Georg og vinir hjálpa börnum að
læra telja, reikna og þekkja íslensku smápeningana. Inniheldur fimm leiki og er ætlað fyrir leikskólaaldur
og yngsta stig.
Georg og félagar (einnig í App store). Hjálpar börnum að læra íslensku bókstafina og tölustafi frá 1-10.
Fyrir leikskólaaldur og yngsta stig.

https://www.epli.is/aukahlutir/leikir/

Á vefsíðunni er hægt að nálgast ýmsa námsleiki þar sem keyptir eru aukahlutir fyrir borðvinnu, fyrir apple
tæki að eiga samskipti við. Öll smáforritin og aðrar upplýsingar eru eingöngu fáanlegar á ensku.

Coding Awbie.

Þjálfar rökhugsun og lausnamiðun. Aðstoðar börn að ná árangri í sífellt stafrænni veröld. Fyrir 5 – 12 ára.

Conding Jam.

Þjálfar börn í að skapa eigin tónlist. Fyrir 6 – 12 ára.

Coding Duo.

Sameinar fyrri tvö smáforrit.

Words.

Vísbending á skjá gefin svo finna megi falda orðið, ofl. Fyrir 6 – 12 ára.

Tangram.

Flísar í mismunandi formum raðað saman eftir fyrirmynd á skjá. Fyrir 6 – 12 ára.

Numbers.

Flísar með tölum og punktum raðað saman eftir vísbendingum á skjá. Fyrir 6 – 12 ára.

Pizza Co.

Barnið rekur eigin pítsastað með því að baka pítsurnar og afgreiða sjálf á afgreiðslukassa. Fyrir 6 – 12 ára.

Super Studio Disney Pixar Incredibles 2.

Barnið fer í hlutverk listamanns og læra að teikna upp senur og sjá verkin lifna við. Fyrir 5 – 11 ára.

Super Studio Disney Princess.

Sama form og ofangreinda forrit, en með Disney myndum.

Super Studio Disney Mickey Mouse & Friends.
Sama form einnig, nema með Mikka Mús og vinum.

Newton.

Forrit þar sem eðlisfræði mætir vitsmunalegri verkefnaúrlausn. Fyrir 6 – 12 ára.

Monster.

Forrit sem blæs lífi í teikningar og gert úr því hreyfimyndir/teiknimyndir. Fyrir 4 – 9 ára.

Masterpiece.

Notendur fá tækifæri til að gera iphone/ipad að verkfæri sem útfærir með þeim teikningarnar. Fyrir 6 – 12
ára.

Hot wheels MindRacers.

Notendur geta búið til þeirra eigin bílabraut (kappakstur) þar sem upphafsreiturinn er fyrir utan tölvu en
færist svo inn í tækið. Fyrir 7 ára og eldri.

Detective Agency.

Notendur fá tækifæri til að leysa ráðgátur um allan heim og ferðast milli sex borga, rannsaka hundruð
vísbendinga með þeirra eigin stækkunargleri og læra um leið landafræði og kennileiti víðsvegar um
heiminn. Fyrir 5 ára og eldri.

Smáforrit fyrir Android - ná þarf í smáforrit þar á Play Store
Erlend smáforrit
Things That Go Together Problem solving and language development, ages 4 and older
Æfir rökhugsun og lausnamiðun, fyrir 4 ára og eldri.

Count & Match 1 – For develping counting skills and quantity perception for ages 3,5 and older
Æfir yngri börn í að telja og skyngja magn. Fyrir 3,5 ára og eldri.

Count & Match 2 – Same as Count & Match 1, for 4,5 years and older.
Sama þjálfun, fyrir eldri börn, eða 4,5 ára og eldri.

Todo Number Matrix: Brain teasers, logic puzzles and mathematical reasoning for kids. 4+ years

Þjálfar rökhugsun, unnið með tölur og magn. Fyrir 4 ára og eldri.

Montessori numbers

– for an early learning settings / fyrir nemendur á fyrstu stigum stærðfræðinnar. Er á ensku, hægt að nota
með kennara eða foreldri.

www.playosmo.com A website where the unique „hands on“ learning games in which players use

objects in the real world to interact with the digital world shown on their ipad, iphone og fire tablets. /
Vefsíða þar sem hægt er að nálgast ýmsa námsleiki þar sem keyptir eru aukahlutir fyrir borðvinnu, fyrir apple
tæki að eiga samskipti við. Eftirfarandi smáforrit eru í boði / The following apps are availabe:

Coding Awbie. Teaches logic skills and problem solving.
Helps children succeed in an increasingly digital world. Ages 5-12

Conding Jam.

Users learn to compose their own music by arranging Osmo‘s Coding blocks into patterns and sequences.
Ages 6-12

Coding Duo.

The combination of Coding Awbie and Coding Jam. Ages 5-12

Words.

Look at the on-screen clue to guess the secret word and zoom letter tiles into the play space to spell your
answer. Ages 6-12

Tangram.

Arrange tangible puzzle pieces into matching on-screen shapes. The users can play with a friend or
challenge themselves to more advanced levels as you. Ages 6-12

Numbers.

Users arrange physical tiles, including dots and digits, to make numbers and complete levels. Ages 6-12

Pizza Co.
Users run their own pizza shop. They cook pizza and calculate change using toppings and money tiles. Ages 6-12
Super Studio Disney Pixar Incredibles 2.

In this app the user is the artist. Getting step by step instructions on how to draw the scenes, then watch the
story com to life in your first animation. Images from Incredibles. Ages 5-11

Super Studio Disney Princess.

Same as above, but with images from Disney Princess.

Super Studio Disney Mickey Mouse & Friends.
Same as above but with images from Mickey Mouse.

Newton.

An app where physics meets creative problem solving. Ages 6-12

Monster.

Bringing drawings to life. Users can create drawings that become part of magical animated activities. Ages 4-9

Masterpiece.

The users get an opportunitie to turn their ipad og iphone into an amazing interactive drawing tool. Ages 6-12
Hot wheels MindRacers.
Users launch real Hot Wheels cars at the starting line and send them speeding down the ramp. The user
races through amazing digital worlds. Ages 7+

Detective Agency.

The user gets to solve mysteries around the world and travel to six famous cities, inspect hundreds of clues
with their own magnifying glass and learn about geography and landmarks around the world. Ages 5+

Smáforrit og vefsíður fyrir börn með sérþarfir - Fyrir málskilning og tjáningu
Íslensk smáforrit
Tákn með tali

Uppflettiforrit til að auðvelda nálgun að táknum hvar og hvenær sem er. Aðeins fyrir iOS tæki.

www.learumogleikum.is

Íslensk vefsíða sem rekin er af Bryndísi Guðmundsdóttur talmeinafræðingi og er höfundur Lærum og leikum
með hljóðin. Hún hefur áratuga reynslu í starfi með börnum og fullorðnum sem eiga við mál- og talmein að
stríða og hlotið ýmis verðlaun á sínu sviði. Hægt er að nálgast ýmis efni í vefverslun síðunnar, bækur, spil o.fl.,
auk margra smáforrita fyrir iPad og iPhone tæki.

Smáforrit og vefsíður fyrir börn með sérþarfir - Fyrir málskilning og tjáningu
Erlend smáforrit
www.avazapp.com

Vefsíða sem hlotið hefur verðlaun fyrir sitt talmeinafræði smáforrit sem nefnist Avaz Pro og er aðeins fáanlegt
fyrir iOS tæki. Forritið er sérstaklega ætlað fólki með einhverfu, Down‘s heilkenni og aðra með málerfiðleika.
Önnur smáforrit eru í boði fyrir bæði iOS og Android og eru án endurgjalds:
Avaz App for Communication (Play Store).
Provides a voice for children with Autism and other complex communication needs for ages 4+.
Avaz Lite – AAC App for Autism (App Store)
Avaz FreeSpeech (App store).
Helps anyone with language impairment for ages 4+.
Avaz FreeSpeech for Schools (App Store).
Helps anyone with a language impairment or dyslexia as well as someone who loves language,, s and
likes to explore them. For ages 4+.

Proloquo2Go

Requires iOS 12.4 or later. Compatible with iPhone, iPad and iPoud touch. A communication app for people
who cannot speak or need help being understood. Featuring natural sounding voices, including real
children‘s voices. The app is fully customizable and can be utilized to build language skills and grow with a
person‘s communication, supporting both beginning and advanced communicators.

www.lingokids.com

A website where your child learns a second language i an exciting, fun and effective way. Lessons are
embedded in colorful, interactive games that are sure to capture your child‘s attention. On this website
apps are available for both iOS and Android (App Store & Play Store).

Unuhi: Bilingual Books for Children.

Ages 8+ Unuhi provides dual language eBooks, recommended for children aged 2 to 10 years old.

Smáforrit og vefsíður fyrir börn með sérþarfir - Félagsfærni/daglegar athafnir/hreyfifærni
Íslensk smáforrit
Scene and heard.

Samskiptaforrrit sem hefur unnið til fjölda verðlauna. Var aðlagað íslensku í samstarfi við Bryndísi
Guðmundsdóttur talmeinafræðing. Myndrænar senur til þess gerðar að eiga samskipti í ákveðnu umhverfi.
Notað með börnum og fullorðnum og búður upp á fjölmarga notkunarmöguleika. Eingöngu fáanlegt fyrir
iOS tæki (app store).

Smáforrit og vefsíður fyrir börn með sérþarfir - Félagsfærni/daglegar athafnir/hreyfifærni
Erlend smáforrit
Touch and Learn – Emotions.

An app vailable for iOS, for ages 4+. A gaming platform that‘s focused on helping kids read body
languages and understand emtions by looking at gorgeous pictures and figuring out which person is
expressing a given emtion.

See. Touch. Learn.

An app available for iOS. Visual Instruction for Autism and Special Needs. Replace all of your flash cards with
the 4,400 pictures and 2,200 exercises developed by professionals, for ages 4+.

Social Detective.

Available for iOS, for ages 4+. This interactive app teaches children with Autism, Asperger‘s and other
special needs how to appropriately engage in everyday situations. It teaches them how to use their eyes,
ears and brain to make smart social guessess and investigate clues to see how other‘s emotions and
responses are connected to their own behavior.

Social Detective Intermediate.

Available for iOS, for ages 4+. An app meant to be the next addition to the Sicial Detective Beginner app. It
picks up where the Beginner app leaves off and focuses on decoding the thoughts and emtions of people
students interact with day to day.

Model Me Going Places 2.

Requires iOS 8.0 or later, for ages 4+. A visual teaching tool for helping your child learn to navigate
challenging locations in the community. Each location contains a photo slideshow of children modeling
appropriate behavior.

Daniel Tiger‘s Day & Night.

An app available for both iOS and Android. The child learns about morning and bedtime routines with the
caracter Daniel Tiger. It‘s designed to extend the series‘ social-emtional curriculum, helping kids practice
important daily routines.

