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Lilla språkmästaren

Lilla Språkmästaren – en lekfull digital språklära för främst årskurs 1.
På ett enkelt och lekfullt sätt lär sig eleverna de första grundläggande språkliga
momenten.
–

I spännande miljöer tränar eleverna bokstäver, rimord, meningar och stavning.

–

Lilla Språkmästaren är lätt att komma igång med, kräver ingen inloggning och fungerar
både på padda och dator.

–

Till övningarna finns både inspelat ljud och tydliga bilder!

De digitala övningarna är kopplade till boken Lilla Språkmästaren, men fungerar även helt
fristående.
URL: www.lillasprakmastaren.se
Inloggning: gratis!
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Bingel

Det man binglar blir man bra på…
Bingel utvidgar läromedlet med en digital ö-värld fylld med extra färdighetsträning
–

Tidsbesparande och enkelt för lärare. Övningarna i bingel är självrättande och det är lätt
för läraren att tilldela och följa upp uppgifter för både enskilda elever och hela klasser.

–

Ett nytt sätt att kombinera bok med digitalt, hemma och i skolan. Övningarna i bingel följer
progressionen i läromedlet och finns till både matematik, svenska och engelska.

–

9 av 10 elever tycker att bingel är engagerande och motiverande.

Passar till: Koll på matematik, Zick Zack, Safari, Borgen, Whats up, Champ
URL: www.bingel.se
Prata med Susann om inloggningsuppgifter
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Pejlo
Pejlo ger svaren som hjälper lärare och elever att lyckas.
Pejlo är ett digitalt diagnosverktyg som hjälper lärare att pejla svagheter och styrkor på
både elev- och klassnivå. Resultatet ger lärare möjlighet att individanpassa
undervisningen. Allt för att öka chanserna till framgång för varje elev.
–

Noga validerat, dvs diagnoserna är noga utprovade, testade och analyserade för att ge
en korrekt bild av varje elevs kunskaper.

–

Pejlo är tidsbesparande då de visar och dokumenterar elevernas kunskaper och ger
läraren tid till undervisning

–

Pejlo motiverar och engagerar eleverna genom att de får omedelbar feedback efter
genomförd diagnos och kan därmed fokusera på de områden de behöver förstärka.

–

Pejlo Uppstart används vid terminens början och Pejlo Insikt när som helst under året,
men kanske främst inför t ex nationella prov.

Passar till: Pejlo träningshäfte (svenska), Matte Direkt samt Prio Matematik

URL: www.pejlo.se
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Prata med Per om inloggningsuppgifter

Lexia Provia

Lexia Provia är ett uppskattat hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter
Lexia Provia är ett ovärderligt verktyg för att hjälpa lärare att tidigt upptäcka elever med
dyslexi och andra språkligt betingade svårigheter.
–

Lexia har funnits i drygt 20 år och har använts i ca 70 % av Sveriges skolor. Nu finns Lexia
och Provia online, allt pedagogen och eleven behöver är en inloggning och en
internetuppkoppling för att komma igång.

–

Testerna i Provia normerades hösten 2014 på över 2000 skolelever i hela Sverige och är
statistiskt säkerställda. Därför kan tester utföras på alla elever vid skolstart för att tidigt
identifiera elever språkligt betingade svårigheter.

–

Lexia hjälper eleverna att lyckas. De 1200 övningarna som finns i Lexia gör att det är
enkelt för pedagogen att välja exakt rätt övning till varje elev.

Passar för: framför allt elever med dyslexi samt för nyanlända elever
URL: www.lexia.se
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Bookshelf

Kom igång med digitala läromedel
Med digitala läromedel behöver eleven bara dator eller surfplatta
–

De flesta av Sanomas läromedel finns digitalt!

–

Appen Sanoma Utb fungerar även offline, dvs läromedlet kan användas även utan
uppkoppling.

–

De flesta av texterna går att lyssna på. Enkelt att söka igenom hela läromedlet med en
sökning. Skriv, rita, anteckna och bokmärk!

URL: www.suonline.se
Inloggning: Kontakta Per för inloggningsuppgifter

6

4 November 2016

Presentation name

