Voxpix - använd rösten
Locka fram giraffer, bilar, och päron. Säg “baa” och en ko eller
apa landar i ett grönt landskap. Använd rösten så flyger saker
in. Man styr med rösten och inte med fingrarna i appen Voxpix.
Så funkar appen

För vem passar appen

Voxpix är till för att träna rösten. Appen reagerar
på ljud, till exempel en röst. För att få saker att
hända i Voxpix måste barnet ljuda med sin röst.

● barn med hörselimplantat

● barn med tal- och språksvårigheter

Fr å n
3 år

● logopeder, pedagoger och specialpedagoger

Man kan säga "mii"
och få se en leksak
komma farande in på
skärmen.

● föräldrar som vill öva med sina barn

Kopplingen mellan
orsak och verkan kan
motivera barnet att
ljuda.

«Jag använder denna app på förskolan och det har
blivit barnens favoritapp, just att det blir ett
moment efter den korta träningen med lek, fantasi
och berättande. Tänk vidare i appen när ni har
tränat och lek och ha roligt ihop.»

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

Sagt om Voxpix

När alla saker som hör till en bild flugit in kan man
leka genom att dra och släppa sakerna på skärmen.

Monica Niemi, bloggen Ipad i Östersund

Ljuda vilka ljud som helst

För iPad och
Androidplatt
or

Voxpix innehåller en mikrofon som hör ljud. Appen
tolkar inte tal och "hör" alltså inte om du säger
"beee" eller "mamama" och märker skillnaden.

Fortfarande nyfiken

Det finns inget samband mellan vad som "ska"
sägas och vilka föremål som flyger in i bilden.

● Kolla demofilmer på You Tube (sök Milingo)

● Läs mer på webben: www.milingo.se

Det är upp till dig som pedagog eller förälder att
välja vilka ljud ni vill träna: riktiga ord, nonsensord
eller språkljud.

Ladda hem appen från
App Store eller Google Play

Kanske kan barnet leka fritt med vilka ljud som
helst.

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

www.milingo.se

●

info@milingo.se

