Fonemixo - öva språkljud
Fonemixo är en app som hjälper barn som behöver öva olika
språkljud. Korten föreställer ord med aktuellt språkljud, till
exempel sol, sandal och sten. Nallen hjälper till att uttala orden.
Så funkar appen

För vem passar appen

Spela memory, para ihop kort och säg samtidigt
högt vad ni ser på bilderna. Ni kan också leka med
korten och skapa berättelser eller tokiga ord.

● barn som behöver öva språkljud

● föräldrar som vill öva med sina barn

● logopeder, pedagoger och specialpedagoger

Tryck på nallens
mage för att höra
nallen uttala orden.

I första hand barn i förskoleålder, från ca tre år.

Spela in barnets tal
med en mikrofon och
tillsammans kan ni
lyssna på hur det
låter.

«Appen är en mycket bra och rolig variant av mer
traditionell talträning, då appen är både interaktiv
och stimulerar flera sinnen.»

Sagt om Fonemixo

Johanna Kristensson, logoped, 5 av 5 på skolappar.nu

Varianter

Språkljud och konsonantkluster

Fonemixo gratis där du får
köpa till språkljud du vill ha

Välj mellan 30 språkljud (20 konsonantljud och 10
vokalljud) samt 25 konsonantkluster.

Fonemixo Pro innehåller
alla språkljuden från början

● spela med ett språkljud eller blanda flera

● välj ljudet i början, mitten, slutet eller blanda

Konsonantljud

/b/ /d/ /f/ /g/

Vokalljud
som i

ben

fj, fl, fr - gl, gr

/n/ /p/ /r/

tyg

lök

kl, kn, kr, kv

/s/ /t/ /v/

hus

buss

mj - pl, pr

sol

/rd/ /rn/ /rs/ /rt/ rygg

får

sk, sl, sm, sn,

val

sp, st, sv - tr, tv

● Kolla demofilmer på You Tube (sök Milingo)

Ladda hem appen från
App Store eller Google Play

Fonemixo är utvecklad av Milingo
som utvecklar pedagogiska appar för barn.

www.milingo.se

ne
Fonemixo P
ro:
För iPad, iPh
one ,
Androidplatt
or

● Läs mer på webben: www.milingo.se

bj, bl, br - dr

bil

Fonemixo:
För iPad, iPh
o

Fortfarande nyfiken

Konsonantkluster

/j/ /k//l/

/ng/ /sj/ /tj/

Fr å n
3 år

●

info@milingo.se

