Teckenskatten - träna tecken
Öppna en värld av tecken med hjälp av appen Teckenskatten. På ett
lekfullt sätt får barn utforska tecken. Titta på filmade tecken med
barn, para sen ihop tecknet med rätt bild i ett spel.
Så funkar appen

För vem passar appen

Appen innehåller ord för saker, färger och siffror. De
är grupperade i kategorier som djur, möbler, lek‐
saker och annat som är nära till hands för barn.

● barn med dövhet

● barn med hörselnedsättning

I appens bibliotek
finns orden i form av
bilder. Där kan du se
filmer med barn som
tecknar ordet. Ordet
sägs högt som en
hjälp till hörande. När
man tränat tecknen
kan man använda
sina nyvunna kunskaper i ett spel: para ihop
teckenfilmen med rätt bild. Nu finns också ritade
tecken som en extra hjälp.

● föräldrar och pedagoger

Från
3 år

● hörande barn

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

Varianter

Teckenskatten - innehåller cirka 200 ord
Teckenskatten Mini
- slimmad version

Teckenskatten Smakprov

För iOS & An
droid
Telefoner oc
h plattor

- prova på

Vårtecken, Sommartecken, Hösttecken och
Vintertecken - ord som passar årstiderna (har ej
ritade tecken)

Svenskt teckenspråk, TSS, TAKK

Fortfarande nyfiken

Appen är till för de som vill lära sig
● svenskt teckenspråk

● Läs mer på webben: www.milingo.se

● tecken som stöd (TSS)

● Kolla demofilmer på You Tube (sök Milingo)

● tecken som alternativ och kompletterande

● Följ Teckenskatten på Facebook så får du nyheter

kommunikation (TAKK)

om apparna

Orden i appen är baserade på svenskt teckenspråk
och de sammanfaller med TSS och TAKK i de flesta
fallen. Filmerna är granskade av teckenspråkslingvister på Teckenoceanen och producerade av
Dramaski. Ritade tecken kommer från SPSM.

Ladda hem apparna från
App Store & Google Play

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

www.milingo.se

●

info@milingo.se

