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Annan Information
Utbildning för förskolecheferna i Sundsvalls kommun. fsk-larplatta-kursht16. Nu har turen
kommit till förskolecheferna. Här har du som chef möjlighet att få en inblick i arbetet med
digitala verktyg i förskolan. Vi har delat in er i två grupper utifrån skolområden. 27/9 kl. 8.0015.30 – Åkersviksskolan, Net21salen :
27 okt 2014 . Digitala lärplattor & Skype i arbetet med (minoritets)språk. Hur kan vi använda
oss av digitala resurser såsom lärplattor och Skype för att ge barn möjligheter att kommunicera
på sina modersmål? Petra Petersen, petra.petersen@huddinge.se. Digitalisera-Revitalisera Ett
forskningsprojekt i samarbete med.
28 feb 2017 . Vi ser digitaliseringen som ett språk som barnen kan utforska och vi arbetar med
estetiska lärprocesser till exempel med ljud, ljus, bild och film, säger Cecilia Bajic. Det är nu
fyra år sedan Cecilias förskola fick sina lärplattor. – I början visste vi inte riktigt vad vi skulle
göra med dem. Vi hade appar som till.
2 feb 2015 . . för vadå?: En studie om appar med inriktning på matematik och språk i
Upplandsbro och Vaxholms kommuner . Studien handlade om lärplattor(surfplattor, iPads) i
förskolan och hur pedagoger kan arbeta i grupper med introduktionen av apparinom
kunskapsområden matematik och språkutveckling.
Unis är tillgänglig i webbläsaren – var du vill, när du vill. Fungerar på dator, lärplatta och
mobil. . Eleven får höra språket kontinuerligt när hon jobbar i Unis. Det resulterar i att eleven
får ett bra uttal och en bra känsla för det svenska språket. Audio Player. På torget. – Har ni
färska apelsiner? – Ja, det har vi, de här är saftiga.
Bild. Alternativa lärverktyg. Idag finns det mängder av alternativa digitala lärverktyg,
exempelvis program, appar och inbyggda funktioner i våra datorer, lärplattor och
mobiltelefoner. Dessa används med fördel i språk, - läs och skrivutvecklande sammanhang. .
lärplattan, som ofta är designade med en mängd modaliteter. Digitalisera-Revitalisera. Ett
forskningsprojekt där lärplattor används för att revitalisera det finska språket i Huddinges
förskolor. Slutrapport. Lic. Stud. Petra Petersen, Institutionen för pedagogik, didaktik och
utbildningsstudier,. Uppsala universitet. Hur används.
Lärplatta och språket. Lärplatta och Språket lanseras under våren 2015 och blir Erika Olsson
uppföljare till Lärplatta och Matematik som lanserades april 2013. Boken vänder sig till er alla
som är intresserade av hur ni kan arbeta med språkutveckling med hjälp av lärplatta som ett
digitalt verktyg. Den främsta målgruppen är.
Lärplatta och matematik : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass (Heftet) av
forfatter Erika Olsson. Pedagogikk. Pris kr 369. Se flere bøker fra Erika Olsson.
1 sep 2017 . Åselby förskola arbetar temainriktat och under ht-17 och vt-18 arbetar vi med
temat språk och kommunikation. . Uttrycksmedlen är många – inte bara genom det verbala
språket. . Lärplattan är ett hjälpmedel för både pedagoger och barn för att synliggöra barnets
utveckling och vistelse i förskolan.
Lärplatta och språket. vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. av Erika
Olsson (Bok) 2015, Svenska, För vuxna. Ämne: Förskolan, Surfplattor, Datorstödd
undervisning, Språkutveckling,.
14 mar 2016 . BOKTIPS! Erika Olsson har skrivit flera böcker, bokförlag Askunge Appar
lyfter det lustfyllda lärandet Lärplatta och matematik Lärplatta och språket Starta med
programmering www.erikaolsson.se; 18. BOKTIPS! Monica Niemi har också skrivit böcker
och har även en bra blogg/hemsida med många tips.

På golvet i ett av förskolan Rovans rum sitter förskolläraren Petter Luong tillsammans med
några barn och arbetar med en surfplatta eller lärplatta som det ofta kallas .. Barn med
svårigheter med det verbala språket kan bli hjälpta och stimulerade av att på ett kravlöst och
tilltalande sätt lära sig att imitera ord som man sedan.
I fotoarbetet är det viktigt att låta språket vara en röd tråd, att tillsammans kommunicera,
argumentera och reflektera över bildskapandet. Vi anser att det är viktigt att barnen är
produktiva deltagare istället för konsumenter. Förskolan använder i dagsläget lärplattan till att
leta information och fakta tillsammans med barnen och i.
IT och språk. Skolan lägger stor vikt vid IT–utveckling. Alla elever har tillgång till egen
lärplatta och skolan strävar efter eleverna ska ligga i framkant när det gäller informations- och
kommunikationsteknik. Genom att använda lärplattans pedagogiska program så lär sig
eleverna tidigt läsa och skriva. Vi använder lärplattan till.
Gislaveds kommun har beslutat att alla elever i grundskolan ska ha en egen lärplatta (iPad).
Införandet har skett i flera . Vidare frågas hur lärplattorna har fungerat i skolans it-miljö samt
om införandet av lärplattor skett på .. ljud – elever som läser texter (på svenska för de yngre
eleverna och på moderna språk för de äldre.
17 feb 2016 . Att undervisa elever som är helt nya i Sverige kan vara en utmaning, inte minst
för att få språk- och ämneskunskaper att utvecklas samtidigt som eleven . Det verkar finnas ett
otroligt behov av mer stöd och tips, inte bara gällande nyanlända utan även kring hur man kan
använda en lärplatta, dator eller.
SwePub titelinformation: Lärplattor och Appar i Förskolan har kommit för att stanna men för
vadå? En studie om appar med inriktning på matematik och språk i Upplandsbro och
Vaxholms kommuner.
Länk till Gnesta kommuns blogg om lärplattor i förskola och grundskola länk till annan
webbplats, öppnas i nytt fönster. Det finns många appar som erbjuder samma lösningar som
alternativa verktyg. Det finns bland annat appar som läser text, spelar in ljud, läser och hoppar
i böcker eller översätter mellan olika språk.
Tills för några år sedan när en strukturerad satsning påbörjades och förskolorna försågs bland
annat med lärplattor. . med barnens egna bilder, skapa ord- och sifferspel där du talar in ordet,
och i Västerås har vi förskolor där barnen talar många olika språk – då kan vi engagera
föräldrarna som talar in orden på sitt språk.
31 maj 2017 . Att finskspråkiga elever nu kan läsa B1-svenska redan på lågstadiet får både ris
och ros i en ny utvärdering. Positivt är att barnen är ivriga att lära sig språket, negativt igen är
att nivån på undervisningen kan variera stort. Det här i och med både språk- och klasslärare
nu förväntas undervisa svenska.
Boken Lärplatta och språket tar bland annat upp följande:Vad är språk?Barns språkutveckling
1-5 årFånga intresset för språk De fyra dimensionerna:?Fonologisk medvetenhet?,
Ordavkodning?, Läsförståelse?, Läsintresse Barn och E-böcker Boksamtal Apptips på Eböcker som stärker boksamtal ASL – att skriva sig till.
En presentation över ämnet: "IKT och lärplatta i förskolan"— Presentationens avskrift: 1 IKT
och lärplatta i förskolan . 11 Lärplatta och språkstöd. Språkappar på svenska kan användas för
att träna språket med små barn, språksvaga barn och barn med annat modersmål. Appar på
olika språk kan vara en del av.
Lärplatta och språket. Erika Olsson. Hur får du elever att lära sig läsa och skriva med hjälp av
appar och metoden Att skriva sig till läsning? Boken vänder sig till alla som är intresserade av
hur man kan arbeta med språkutveckling med hjälp av lärplatta som ett digitalt verktyg. Den
främsta målgruppen är ledning och.

Jämför priser på Lärplatta och språket (Häftad, 2015), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Lärplatta och språket (Häftad, 2015).
4 aug 2013 . Beroende på vilka ”glasögon” jag har och vilket syfte jag har med appen så går
det ofta att koppla alla till både matematik, språk, livskunskap, omvandla appen till din egen
och samtala kring den. Ofta är det mycket fokus på vad som är rätt och fel i en app, det vill
säga att man får ett plingande ljud om barnet.
Aktiviteter som är kopplade till stävans mål (Lpfö98/10). Startsida · Matematik · Språk ·
Naturkunskap/Teknik · Rörelse & Hälsa · Skapande · Projekt/Tema · Lärplatta · Pedagogisk
dokumentation med lärplatta som verktyg · Verktyg för pedagoger · Dokumentation ·
Läroplan för förskolan (Lpfö98/10).
ger alla pedagoger en gemensam grund och riktning i det dagliga arbetet; ökar medvetenheten
om språkets betydelse i sin mångfald; talat språk, skrivet språk, kroppsspråk, film, video,
lärplattan, drama etc. ger verktyg för att stärka ett språkutvecklande arbetssätt; stärker såväl
som uppmuntrar barn och lärares flerspråkighet.
Om Kulramens förskola. Kulramens förskola hör till Korsängens förskolor. Förskolan består
av 5 grupper varav en är en grupp för barn med diagnosen Autism/Asperger. Från Kulram till
Lärplatta. Vi har mycket språk- och matematikmaterial så att vi har möjlighet att arbeta
tematiskt med barnen i mindre grupper. Vi har olika.
23 apr 2013 . Med en surfplatta i skolan lär sig svenska elever att läsa och skriva med bättre
resultat. Barnen läser inte bara snabbare. De skriver längre och mer strukturerade texter. Det
visar en studie från Örebro universitet under ledning av professor Åke Grönlund publicerad i
Computers & Education.
9 maj 2016 . En studie om pedagogernas tankar om och vilka strategier som de använder för
att lärplattan ska kunna fungera som ett språkutvecklande verktyg i förskolans verksamhet.
The digital notepad as a language development tool. A study on pedagogue´s thoughts about
and the strategies that they use to.
Barnets skapande och dokumentation ska finnas tillgänglig för barnet. Varje barn har en egen
dokumentationsmapp. Utveckling av språk är centralt för tänkande och lärande. Språk stöds
genom sagor, ramsor, sånger, samtal, pedagogiska hjälpmedel (t.ex. lärplatta och
språkmaterial) samt genom att benämna och upprepa.
11 sep 2017 . Digital litteracitet definieras av Wikipedia som "att med hjälp av kompetenser
och färdigheter samt skicklighet att kunna använda sig av nutida kommunikationsformer,
producera ett språk via de resurser som finns tillgängliga via exempelvis Internet eller
lärplattan." Vidare beskrivs digital litteracitet som att.
Lärplattor. Varje avdelning har en egen lärplatta där barnen kan leka och lära med språk efter
deras egna förutsättningar och modersmål. Vi använder appar som Lolas alfabetståg med
mera. Vårt syfte är att det ska vara rolig att arbeta med språk och at leken ska vara utvecklande
för barnet. Vi arbetar över avdelningarna.
som lärplatta och / eller dator, som ett komplement till andra verktyg vi har omkring oss för att
främja språkutveckling, läs- . Börja med att ta reda på vad eleverna kan.. • Hur låter orden? •
Bokstavskontroll. • Nya Språket lyfter. • God Läsutveckling. • God skrivutveckling. • Samtal
som spelas in för transkribering. • LUS.
Det kan man göra med hjälp av en lärplatta, digitalkamera eller en dokumentkamera. Någon
som behärskar det andra språket läser den sidan först. Det kan vara en studiehandledare, en
elev eller en förälder. Sedan läser man själv samma sida på svenska. Lärare och elever hjälps
åt att upprepa de viktigaste orden på.
Belysa deras tankar kring hur de uppfattar IKT och digital kompetens på deras respektive
arbetsplats. Under studiens gång upptäckte vi språk & kommunikation, matematik och logiskt

tänkande, socialt samspel och samarbete, turtagning och att lärplattan var en igångsättare i en
läroprocess. Barnen fick öva på lekstrukturer.
8 maj 2015 . I veckan var jag ut och åt med en fantastiskt duktig och driven tjej. Hon heter
Erika Olsson och driver förskolearenan. Hon har skrivit klart sin tredje bok nu om lärplattor i
förskolan. Den heter Lärplatta och språket och den kom från tryckeriet idag! Erika var här och
föreläste för förskollärare om just iPad…
12 mar 2013 . Visa bildtext Dölj Runt 200 personer, verksamma på kommunens förskolor,
kom för att få råd och tips om hur lärplattan kan användas för att stimulera barnens intresse
för språk och matematik. Ipad, padda, surfplatta, läsplatta eller.? – Vi säger lärplatta, säger
Lars-Erik Bång, chef vid Hillängens förskola.
Hur kan vi använda Lärplattan i verksamheten? Vi tipsar varandra och tittar på appar som kan
användas i vardagen på förskolan. Vi tittat på appar för språk och kommunikation men även
appar för matematik-begreppsträning. Målgrupp: Pedagoger i förskola. Förkunskaper: Alla är
välkomna! Övrigt: Ta med egen lärplatta!
16 dec 2014 . Av: Jennie Andréason & Sara Melander Syftet med studien är att undersöka hur
lärplattan kan användas som pedagogiskt verktyg i förskola och förskoleklass. Vi vill
undersöka de lärande och sociala samspel som eventuellt sker mellan barnen. Vidare
undersöks hur pedagogernas förhållningssätt inverkar.
Arbetar man med lärplattor finns det flera olika appar och program som kan vara till hjälp. På
Skolverkets hemsida finns under rubriken ”Flerspråkighet i förskolan” fler tips på hur man
kan arbeta med språkutveckling i modersmål. Där finns även stödmaterialet Flera språk i
förskolan – teori och praktik för nedladdning eller.
17 nov 2016 . Är du intresserad av att lära mer om hur man med stöd av lärplatta kan utveckla
den första läs- och . att läs- och skrivinlärningen introduceras med att eleverna skriver på
dator eller ” lärplatta” i stället för . ”Att skriva sig till läsning” skriver längre texter med bättre
struktur och ett mer genomarbetat språk.
Min forskning grundas på sociokulturell idétradition med ett särskilt intresse för barns
kommunikation och lärande inom förskolans undervisningspraktiker. Vidare har jag ett
specifikt intresse för vad dockan som redskap innebär och betyder för barns lärande och
relationer, lärarroll och undervisning, skapande, språk och.
12 jul 2016 . . som du spelar och lära med den. - Lärplatta med tryckkänslig låtsas "skärm" - 8
aktiviteter att välja mellan - Lyssna på musik och en berättelse eller lära sig om djur och färger
- Hjälper till att utveckla hand till öga samordning. - 2 x AA Batterier medföljer - Talande
språk engelska . Lämplig från 12 månader.
4 mar 2016 . Foto: Colourbox Barn i förskolan använder digitala lärplattor som ett verktyg för
eget skapande där de kombinerar bild, ljud och text. Det framgår av ett flerårigt
forskningsprojekt inom Uppsala kommun. — Barnen blir producenter snarare än konsumenter
och använder gärna apparna på andra sätt än vad.
4 jun 2014 . Hon anser att lärplattan kan vara en resurs för kommunikation, men att denna ser
olika ut beroende på barnens ålder. Små barn får möjlighet att uttrycka sig med fler
teckensystem än bara det verbala språket och får på så vis det lättare att kommunicera med
omvärlden. Bland de äldre barnen ser Petersen.
Här möts den klassiska sagan Grodprinsen och lärplattans digitala möjligheter. Varje barns
uppfattning och tolkning lyfts fram och synliggörs. Barnen ges möjlighet att lyssna, berätta,
diskutera och reflektera tillsammans. Syfte – varför? Att stimulera och utmana barnen i sin
språk- och kommunikationsutveckling genom att.
Genom Ipads eller lärplattor i förskolan har ett kollektivt lärande möjliggjorts både bland barn
och vuxna eftersom samspelssituationer uppstår mellan vuxna och barn. Bland barnen

möjliggörs . En studie om appar med inriktning på matematik och språk i Upplandsbro och
Vaxholms kommuner. Stockholm: Tillgänglig på.
2015. Askunge Thorsén förlag. Boken Lärplatta och språket tar bland annat upp följande: Vad
är språk? Barns språkutveckling 1-5 år Fånga intresset för språk De fyra dimensionerna:
Fonologisk medvetenhet , Ordavkodning , Läsförståelse , Läsintresse Barn och E-böcker
Boksamtal Apptips på E-böcker…
Boken Lärplatta och språket tar bland annat upp följande: Vad är språk? Barns
språkutveckling 1-5 år. Fånga intresset för språk. De fyra dimensionerna: Fonologisk
medvetenhet , Ordavkodning , Läsförståelse , Läsintresse. Barn och E-böcker. Boksamtal.
Apptips på E-böcker som stärker boksamtal. ASL – att skriva sig till.
Språket är en förutsättning för barns utveckling och lärande. . Barnen har oftast lättare att
skriva/teckna på lärplatta tidigare än de lär sig penngreppet. Genom . Det arbetet börjar redan i
förskolan, där vi försöker skapa nyfikenhet och lust för språket genom t.ex. högläsning,
sånger, rim & ramsor, bokstavslekar och det egna.
16 apr 2014 . automatiskt fick träna på socialt samspel, språk men även turtagning i
användandet av lärplattan. De fick fram sitt resultat med hjälp av att de filmat, fotat och
observerat barnen. Aglassinger, Strindholm, Kallin och Rudnik Norling kunde se att de här
faktorerna då fick. 1 Wahlström Elisabeth. Videoklipp.
Jag vill även tacka Marie Lein och Inger Jonsson inom Uppsalas kommunala förskolor som
iscensatt det hela. En rapport om digitala lärplattor i. Uppsalas .. Bakgrund till projektet Plattan
i mattan – didaktisk design och digitala lärplattor i förskolan . .. Språk- ljud och taktinställningar erbjuder meningskapande för fler .
Lärplatta. Alla våra elever är utrustade med en egen lärplatta. Lärplattan använder vi som
plattform och kommunikationsredskap som ersätter och samlar elevens lärande. I vår strävan
att jobba med synligt . Språket är viktigt inte bara för att kommunicera utan även som redskap
till att förstå och uppleva sin tillvaro med.
Elev och vårdnadshavare ansvarar för att lärplattan används på ett ansvarsfullt sätt. Svensk
lagstiftning och läroplanens värdegrund ligger till grund för användandet. Detta innebär att alla
ska respektera människors lika värde, använda ett vårdat språk samt värna om såväl sin egen
som andras integritet. Personangrepp är.
9 dec 2014 . Se datorn, lärplattan eller appen som ett av flera verktyg för lärande och som en
del i ett större sammanhang. Använd appar och program som genererar .. En utveckling av
språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt gynnar inte bara flerspråkiga elever, utan alla
elever. Du är heller inte ensam med dina.
Lärplatta och språket : vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass / Erika Olsson
.. #undervisning #pedagogik #språk.
29 okt 2015 . Smartphones, lärplattor och datorer tar mer och mer plats i undervisningen. Den
traditionella läroboksbundna undervisningen har idag många alternativ. - Idag finns bra och
uppdaterad information på nätet. Utvecklingen går så snabbt att läroboken hinner bli inakuell,
säger Cecilia Torstensson, rektor på.
23 okt 2013 . Med Inläsningstjänsts app kan man läsa läxan i hängmattan, på cykeln eller i
bussen. Med talboken i telefonen eller lärplattan har man tillgång till inlästa läromedel var man
än befinner sig!
20 okt 2017 . 6. Gör det enkelt för barnen – alla lär på olika sätt! I lärplattan figurerar bilder,
språk och ljud i samspel. Det blir då lättare för hela barngruppen att ta till sig och bli
intresserade av det ni tänkte belysa. Olika former av verktyg i undervisningen gynnar även
ﬂerspråkiga barn och barn i behov av särskilt stöd.
SpellRight för Google Docs i korthet. SpellRight är ett tillägg (eng. add-on) till Google Docs

som rättar stavfel och grammatikfel när du skriver på engelska som ditt andraspråk.
Programmet är framförallt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter, men kan med
fördel användas av alla personer som behöver hjälp.
Boken visar hur lärplattan kan underlätta och förbättra arbetet med dokumentation i
verksamheten, men också hur den kan främja barns språkutveckling. Författaren Tobias
Gyllensvärd kopplar samman aktuell forskning med egen erfarenhet av att ha varit med och
utvecklat ett arbetssätt där all dokumentation sker via.
Title, Lärplatta och språket: vägen till ett lustfyllt lärande i förskola och förskoleklass. Author,
Erika Olsson. Publisher, Askunge Thorsén, 2015. ISBN, 9186611976, 9789186611972. Length,
64 pages. Export Citation, BiBTeX EndNote RefMan.
När plattan används som ett naturligt verktyg, sker lärandet på ett lustfyllt sätt. Barnen tänker
inte på att det är språk eller matte de håller på med, säger Lisa. Utbildningarna följer en röd
tråd från förskola, till förskoleklass och grundskola. – Lärplattan är en del, men vårt mantra
brukar vara att tänka både digitalt och analogt.
2 Mar 2015 - 45 min - Uploaded by TorghandelGoteborgCia Tiberg undervisar nyanlända
elever i år 6-9 på Gårdstensskolan i Angered. Elevgruppen .
28 aug 2013 . Camilla Olsson, förskollärare i Hyllie, har deltagit i en forskarcirkeln där hon har
utgått från en egen frågeställning: På vilket sätt kan lärplattan vara en ingång till samtal? Hon
valde lärplattan som aktion och syftet var att hitta en metod för att utveckla barnens språk. Här
berättar Camilla om sina studier:.
14 nov 2012 . Barnen på Skolstigens förskola i Surte arbetar med lärplatta. Här på bilden .
Skolstigens förskola i Surte var tidigt ute och har haft förmånen att arbeta med lärplatta sedan
våren 2012. I höst har . Skolstigen har pedagogiska Appar som utvecklar språket, t.ex.
pekbok, med både bild, ljud och text. Sagor och.
Barnen möter rim och ramsor, gåtor, ljudlekar och lyssnandeutmaningar som tränar
uppmärksamhet och koncentration. Lärplattan är ett naturligt inslag i arbetet med att utveckla
ett rikt språk. Lärplattan erbjuder också rika möjligheter att utforska bokstäver och skriftspråk.
Språket finns överallt och barnen uppmuntras att.
Lärplattor. De senaste åren har personalen i Katrineholms förskolor genomgått flera olika
kompetenshöjande insatser i syfte att öka den allmänna datorkompetensen . genom lek och
utforskande möta och väcka nyfikenhet hos barnet för ny teknik. ge barnet möjlighet att
utveckla sitt språk, kommunikation och samarbete.
Beskrivning I boken är det arbetet med barnen i förskola som är utgångspunkten, men
självklart passar många av aktiviteterna och idéerna också i förskoleklass och uppåt. Boken
innehåller: -Barns språkutveckling, -Gåna intresset för språk, -Digital teknik som språkresurs,
-Språkprojekt i förskolan, -Att skriva sig till läsning,.
Lärplatta som ett medierande verktyg: En studie om barns tillgång till lärplatta i förskola och
hem och hur lärplattan, med dess olika användningsområden, kan fungera som en artefakt
med syfte att gynna barns lärande och utveckling. Persson, Johanna. Mälardalens högskola,
Akademin för utbildning, kultur och.
En liten blå ikon kommer då att bli synlig och i den står det sv och du har valt svenska som
språk.Just nu kan . Viljas digitala bokhylla är en digital lösning som tränar svenska språket. .
Appen Novell iPrint som du använder för att skriva ut bilder eller dokument från din
mobiltelefon eller lärplatta har bytt namn och utseende.
IT-regler i Väringaskolans hela verksamhet – (1-12 år). Välkommen som användare av digital
utrustning i Väringaskolans IT-miljö. Här följer ett antal regler och anvisningar som alla
användare ska rätta sig efter: ▫ Ha ett vårdat språk när du använder dator eller lärplatta och
visa respekt för andra. ▫ Logga endast in med dina.

Denna pin hittades av Lisa Logoped. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest.
Språket är nyckeln till allt lärande och spelar stor roll i barnens empatiska utveckling. .
beskriva för vårdnadshavare och andra hur vi arbetar med språket på vår enhet. . som t ex
lärplattor. Några pedagoger har kunskap i teckenstöd. Material och litteratur. Skolverket:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/larande/sprak/.
7 maj 2013 . Pressinbjudan. På förskolan I Ur och Skur Vinbärsgården bedrivs en stor del av
verksamheten ute i naturen. Målsättningen är att med hjälp av naturen låta barnen utveckla sin
fantasi, sitt språk och sin sociala förmåga. Sedan drygt ett år tillbaka förstärks pedagogiken
med IKT, (Informations- och.
21 apr 2014 . Boken går i korthet igenom barns typiska språkutveckling och lite kring de
svårigheter med språket som barn kan stöta på under sin uppväxt. Sedan går innehållet över
kring hur man kan stimulera språkutvecklingen på olika nivåer med hjälp av olika digitala
verktyg som lärplatta, dokumentkamera, dator,.
Språk hörna.Här kan barnen stimulera sitt intresse för den skriftspråkliga världen med material
som uppmuntra barnens nyfikenhet kring ord och bokstäver. . Utifrån våra barns stora intresse
kring bokstäver så använder vi oss utav lärplatta som ett pedagogiskt verktyg i verksamheten
där barnen på ett roligt sätt stimulera.
Kompetenscentrum för flerspråkighet erbjuder personal på förskolan stöd i form av
inspiration och handfasta tips och råd. Genom att använda lärplattan i den dagliga
verksamheten skapas nya vägar och möjligheter för barnens språk- och identitetsutveckling.
Förskolechef kan ansöka om stöd från oss via anmälan
Pedagogerna i mina projekt menar att lärplattor fungerar väl för att närma sig nyanlända barn
med ett annat språk, via appar med flera språkalternativ. Skolverkets förslag om en nationell
IT-strategi har en målbild där alla förskollärare har en digital resurs var och där det går fem
barn per digital resurs år 2022. Det tycker jag.
Hur kan vi använda Lärplattan i verksamheten? Vi tipsar varandra och tittar på appar som kan
användas i vardagen på förskolan. Jag visar appar för språk och kommunikation men även
appar för matematik-begreppsträning. ,. 10 februari 9-10.30 · 24 mars kl 9-10.30 · 28 april kl
9- 10.30 · 20 oktober kl 9-10.30.
Därför är lärplattan ett lämpligt och bra verktyg att använda sig av i förskolans verksamhet.
Språk Här ges möjlighet till att lyssna på varandra och reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar samt att i deras förmåga att samspela bidrar till en utveckling av ordförråd och
begrepp och att kunna berätta, förklara, uttrycka sig,.
Fodral som medföljer en lärplatta måste alltid användas och får ej tas av. Fodral som
medföljer en bärbar dator måste användas . Sandåkerskolan Låneregler för lärplatta eller
bärbar dator, ver 1.0 170830. Skada eller fel. • Eleven får inte själv reparera eller på . Använda
ett vårdat språk. • Visa respekt för andra människor.
nativa verktyg i form av appar till smarta telefoner och lärplattor. Förutom att ringa, surfa,
skicka meddelanden, ta bilder, spela musik m.m. så finns det möjlighet att använda telefonen
till så mycket mer för att lättare. Appar och funktioner för smarta mobiler och lärplattor.
Johanna Kristensson, leg. logoped, språk-, läs- och.
För mer inspiration gå till www.erikaolsson.se. LÄRPLATTA OCH SPRÅKET. APPAR.
Författare till Lärplatta och matematik är Erika Olsson som arbetar som lärare och pedagogisk
utvecklare i förskola samt IKT-inspiratör i Sollentuna. Erika föreläser även om hur hon
använder lärplattan i förskoleverksamheten. För mer.
25 aug 2013 . I elevernas lärande ligger fokus främst på språkutveckling där eleverna även får
använda/ producera med språket. När eleverna ska skriva, använder vi oss av digitala verktyg
(dator/lärplatta) där skrivprogram/app kombineras med talsyntes där bokstavsljuden, ord och

mening läses upp. Jag kan se.
Lärplatta och matematik. Miljömärkt bok. Sidor: 64. ISBN: 978-91-86611-59-0. Bindning:
Häftad Format: 210 x 260 mm. F-pris: 220,00 kr. Författare till Lärplatta och språket är Erika
Olsson. Tidigare arbetade hon som lärare och pedagogisk utvecklare i förskola samt IKTinspiratör i Sollentuna. Därefter som lärare på.
För Anna Lundholms femåringar vid Sofielundsskolan i Sollentuna är det lika naturligt att
hämta surfplattan som legolådan. Här kallar man den lärplatta. – Vi vill understryka att det
handlar om ett pedagogiskt verktyg som inte är knutet till något särskilt märke, säger hon.
Kan lärplatta vara ett hjälpmedel för vårt arbete med språkutveckling och modersmålsstöd?
Kan appar på olika språk vara en lösning? Kanske till en del, så länge du bara har barn med
arabiska, engelska eller spanska som modersmål?
10 maj 2015 . Pris: 315 kr. Häftad, 2015. Finns i lager. Köp Lärplatta och språket av Erika
Olsson på Bokus.com.
För barngrupper i förskolan och för elever på låg- och mellanstadiet. Apparna i LärPlattan är
utvalda utifrån målgruppen och utvecklar både barnens kreativitet och stimulerar deras
språkliga och matematiska förmågor. Apparna är samlade på tre olika plattformar –
FörskolePlattan, SkolPlattan och BiblioteksPlattan. Här kan.
11 nov 2016 . 2. Anslut mobilen eller plattan till nätverket på biblioteket i Öckerö (Går även i
andra kommuner). 3. Öppna appen Pressreader. En grön kaffekopp inuti appen visar att du är
ansluten. 4. Nu kan du läsa och ladda ner dagstidningar och tidskrifter från hela världen på
olika språk. 5. De tidningar du laddar ner i.
Om Lärplatta och språket. Boken Lärplatta och språket tar bland annat upp följande: Vad är
språk? Barns språkutveckling 1-5 år. Fånga intresset för språk. De fyra dimensionerna:
Fonologisk medvetenhet , Ordavkodning , Läsförståelse , Läsintresse Barn och E-böcker.
Boksamtal Apptips på E-böcker som stärker boksamtal
19 sep 2017 . Samtidigt visar forskares och pedagogers erfarenheter att skärmen och lärplattan
genom ett språkmedvetet pedagogiskt förhållningssätt kan leda till en positiv språk- och
kunskapsutveckling. Barn som genom social interaktion utmanas i språk och kunskaper
utvecklar ett digrare ord- och begreppsförråd.
De senaste finska barnprogrammen och nya finska ord. Lärplattor ger de finsktalande barnen
på Äpplets förskola tillgång till en outsinlig bank av inspiration till att kommunicera och leka
på sitt hemspråk. – Lärplattan är ett lustfyllt sätt att lära sig språk och ett bra verktyg för att ge
hemspråk bättre status, säger Petra Petersen,.
Lärplattan som pedagogiskt verktyg inom förskoleundervisningen i Helsingfors . ska arbeta
med lärplatta i förskolan. Här några svar av våra ... gratis. Pettsons uppfinningar logik,
problemlösning gratis. Lightbot jr programmering, kodning gratis. Ruby repeat arbetsminne
gratis. Ordens magi språk. 4,99. Finger fights.
I sitt arbete inspirerar och utbildar Helena andra pedagoger i förskolan till att använda
lärplattor i verksamheten samt att synliggöra verksamhetens processer genom pedagogisk
dokumentation. Genom en pedagogisk dokumentation kan pedagogerna i förskolan uppfylla
dessa mål i läroplanen. Lärplattorna underlättar inte.
Lärplattan i förskolan : En kvalitativ studie om pedagogers förhållningssätt till lärplattan, samt
barns språkutveckling med lärplattan. Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan
Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap
och språk. Författare :Madeleine Hansson.
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