Smáforritið Orðagull – Leiðbeiningar
Orðagull er ennþá frítt til niðurhals í App Store og Play Store

Barnið býr til sinn eigin aðgang með því að ýta á “Nýr notandi
1.
2.
3.
4.
5.

Skrifar nafnið sitt.
Velur húðlit.
Velur háralit.
Velur persónu úr persónusafninu.
Ýtir á “Klára”.

Hægt er að velja milli þrenns konar verkefna, auk orðabókar: Fyrirmæli – Spurningar – Orðalestur.
Smellið á viðkomandi flipa til að velja hvað á að vinna með. Smellið síðan á það borð sem valið er.

Grunnstillingar sem eru
í boði í aðalvalmynd:
Grænt: Það sem er valið.
Rautt: Það sem ekki er
valið.

◦

◦

Tónlist: Hér sést að búið er að velja að hafa ekki bakgrunnstónlist (rautt).
Hlusta:
Þá heyrir nemandinn orðin og/eða setningarnar lesnar upp.
Lesa:
Nemandinn sér textann.
Frásögn: Nemandinn segir orðið/setningarnar upphátt og forritið tekur það upp (hér hefur verið
valið að hafa slökkt á upptökunni og táknmyndin er því rauð).

Orðabók
Ef smellt er á
orðabókartáknið í
einhverju borði birtist
viðkomandi borð með
fingurtáknum sem hægt er að
smella á. Þegar það er gert
heyrist orðið sem á við
viðkomandi hlut eða persónu
og orðið sést einnig skrifað efst
í borðinu.

Orðalestur
Nemandinn les orðið og dregur
orðaspjaldið úr skúffunni og á
réttan stað á myndinni.
Hægt er að hafa stillt á hlusta í
aðalvalmynd (eyra) til
stuðnings við lestur.
Athugið: Góð aðferð við að
festa hugtök í minni er að velja
ákveðinn hugtakaflokk (borð)
og vinna fyrst með orðabókina.
Fara síðan yfir í orðalestur í
sama borði og vinna með
sömu hugtök.

Fyrirmæli
Hægt er að velja á milli þess
að:
A) Hafa fyrirmælin bæði
heyrnræn og textuð (t.d. fyrir
yngri börn).
B) Hafa eingöngu
textafyrirmæli, t.d. til að þjálfa
lestur og lesskilning hjá eldri
nemendum. Þá er slökkt á
táknmynd fyrir Hlusta (eyra) í
aðalvalmynd.

Spurningar
Ef unnið er með ólæsum
börnum er þeim kennt að
þekkja orðmyndirnar já – nei.
Setjið t.d. broskall og fýlukall
við orðin ef þess þarf.

Um smáforritið Orðagull
Orðagull hefur það að markmiði að styrkja orðaforða, málskilning, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu,
lesskilning og máltjáningu barna.
Orðagull hentar elstu börnum í leikskóla og börnum á yngsta stigi grunnskóla. Einnig getur það nýst eldri
nemendum sem glíma við erfiðleika hvað varðar vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og
endursögn, sem og nemendum á öllum aldri með íslensku sem annað tungumál.
Höfundar Orðagulls eru talmeinafræðingarnir Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir.
Orðagull hefur verið styrkt af eftirfarandi aðilum: Barnavinafélaginu Sumargjöf, Hafnarfjarðarbæ,
Minningarsjóði Helgu Jónasdóttur og Bjarna Snæbjörnssonar, Málefli, Soroptimistaklúbbi Hafnarfjarðar
og Garðabæjar, Tæknivörum, Þróunarsjóði námsgagna.

