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SPJALDTÖLVUR
Af hverju?



Kelduskóli

❖ 2006 hópur sem byrjaði á 
Bakkabergi haldið var áfram 
með hann í 2 ár í skólanum"

❖ Samvinna með foreldrum"

❖ Ekki láta stoppa sig þó það sé 
til fáar spjaldtölvur"

❖ Þróunarstarf"

❖ Sjá grein eftir Mörtu og Rakel

http://www.appland.is/blogg/fra-2-og-3-bekk-i-kelduskola-korpa


www.kelduskoli.is

❖ Blogg um allt sem við gerum 
með iPad"

❖ Meiri möguleikar um styrk"

❖ Foreldrar geta fylgst með og 
við líka

http://www.kelduskoli.is




Einfaldar reglur

❖ Að loka öllum forritum sem 
eru opin áður en hætt er"

❖ Fara vel með tækið"

❖ Þrífa iPad"

❖ Umferðarreglur á netinu"

❖ Dæmi úr Hvalfjarðarsveit



iWorks
❖ Kostar ekki neitt fyrir tæki með 

iOS 7 sem voru keypt eftir 
1.september 2013"

!

❖ Keynote"
❖ Tutorials"

❖ Numbers"
❖ Tutorials"

❖ Pages"
❖ Tutorials

https://itunes.apple.com/us/app/keynote/id361285480?mt=8
http://www.youtube.com/results?search_query=keynote+app+tutorial
https://itunes.apple.com/us/app/numbers/id361304891?mt=8
http://www.youtube.com/results?search_query=number+app+tutorial
https://itunes.apple.com/us/app/pages/id361309726?mt=8
http://www.youtube.com/results?search_query=pages+app+tutorial


iCloud

❖ www.icloud.com"

❖ Netþjónusta frá Apple sem 
auðveldar fólki að samkeyra 
gögn á milli iPad, iPhone, iPod 
touch, Mac eða PC"

❖ Hægt að vinna skjölin hvar 
sem er og þau speglast á milli 
tækja"

❖ Meiri upplýsingar

http://www.icloud.com
http://www.apple.com/icloud/




Gagnageymslur
❖ iCloud"

❖ Dropbox"

❖ Web"

❖ GoogleDrive"

❖ Web"

❖ Showbie"

❖ Web"

❖ Moodle"

❖ Web"

❖ iFiles"

❖ Tutorial

Dropbox GoogleDrive

Showbie Moodle

iFiles

https://www.icloud.com/
https://itunes.apple.com/us/app/dropbox/id327630330?mt=8
https://www.dropbox.com/
https://itunes.apple.com/us/app/google-drive-free-online-storage/id507874739?mt=8
https://drive.google.com/
https://itunes.apple.com/us/app/showbie-for-ipad/id548898085?mt=8
http://www.showbie.com/
https://itunes.apple.com/us/app/moodle-mobile/id633359593?mt=8
https://moodle.org/
https://itunes.apple.com/us/app/ifiles/id336683524?mt=8
http://www.youtube.com/watch?v=R7sk5ucOIqE


Sköpun

iPhoto, iMovie og 
Garageband

Hugmyndir af verkefnum



iPhoto

❖ iPhoto ekki bara gott 
myndvinnslutól"

❖ Web Journal - hægt að gera 
sögur með myndum, kortum, 
hitastig, fánum og 
gjaldmiðlum"

❖ Frábært tól til kennslu t.d. 
landafræði, myndlist, sögu og 
margt annað"

❖ Einfalt að deila á netinu

https://itunes.apple.com/us/app/iphoto/id497786065?mt=8


iMovie

❖ iMovie"

❖ Öflugt klippi forrit"

❖ Hægt að nota í öllum fögum"

❖ Fréttabréf

https://itunes.apple.com/us/app/imovie/id377298193?mt=8


GarageBand

❖ GarageBand"

❖ Tutorial"

❖ Semja sína eigin tónlist og nota 
hana í stuttmynd eða 
hreyfimynd"

❖ Undirspil í ljóðalestri"

❖ Sjá glæru frá Svani 
GarageBand"

❖ Sjá grein frá Svani

http://www.appland.is/blogg/garageband-tonsmidar


Smáforrit 

Nokkur smáforrit (öpp)"
kynnt



Bitsboard Pro

❖ Málörvun"

❖ Lestur"

❖ Hlustun"

❖ Stafsetning"

❖ Tungumál"

❖ Tónmennt"

❖ Stærðfræði"

❖ Margt annað Einkunnarorð	  Bitsboard	  eru	  LEIKUR	  –	  LÆRA	  –	  KENNA.	  



Bitsboard í Kelduskóla

❖ Stafirnir okkar"

❖ Fuglar (íslenskir)"

❖ Fossar (íslenskir)"

❖ Fjaran"

❖ Sjávardýr"

❖ Tallene, min krop, farver, tøj, 
og mit hjem. 



Puppet Pals
❖ Hægt er að búa til sína eigin leiksýningu 

með leikurum og bakgrunni á met tíma"

❖ Börnin geta stjórnað leikurunum með 
því að draga þá inn á sviðið og út aftur, 
stækkað leikarana, minnkað þá og snúið 
þeim við"

❖ Börnin geta sjálf verið leikarar eða tekið 
myndir t.d. af listaverki og látið það 
hreyfast"

❖ Tekur upp hreyfingar og hljóðin sem 
börnin gera"

❖ Hægt að setja myndböndin t.d. á Vimeo 
og Book Creator

http://vimeo.com/83169179

http://vimeo.com/96662541

http://vimeo.com/83169179
http://vimeo.com/96662541


Book Creator

❖ Í Book Creator er hægt að setja 
saman á einfaldan máta gagnvirka 
rafbók með myndum, texta og 
upplestri. Hægt er að deila 
bókinni á einfaldan hátt t.d. með 
pósti eða Dropbox.



Sýnishorn frá 
nemanda"
í 7.bekk



Sýnishorn frá 
nemanda"
í 1.bekk



Sýnishorn frá 
nemanda	

í 2.bekk



Book recorder

❖ Kennarar geta látið nemendur 
taka upp hljóðbækur og byggt 
upp bekkjarbókasafn"

❖ Auðvelt að deila"

❖ Myndband

http://vimeo.com/99823598


Vimeo - myndbönd

❖ www.vimeo.com/kelduskoli - 
erum með frían aðgang 500 mb 
á viku"

❖ Getum sett inn myndbönd frá 
tölvunni og frá iPad"

❖ Sparar pláss á spjaldtölvum"

❖ Vimeo app

http://www.vimeo.com/kelduskoli
https://itunes.apple.com/is/app/vimeo/id425194759?mt=8


www.lynda.com

❖ Hægt að læra allt milli himins 
og jarðar á sínum eigin hraða"

❖ www.lynda.com"

❖ Lynda app

http://www.lynda.com
http://www.lynda.com
https://itunes.apple.com/us/app/lynda.com/id356169777?mt=8


www.ipadnamskeid.is 
opnar 18.ágúst

http://www.ipadnamskeid.is


“Keep it simple” 



Rakel G. Magnúsdóttir"

!

rakel@srlausnir.is"

appland@appland.is

Takk fyrir "

mailto:rakel@srlausnir.is
mailto:appland@appland.is

