Hvordan motiverer du dit barn til at lære under lockout?
Uanset om dit barn bliver passet eller er med på dit arbejde kan læringsapps være en
motiverende måde for dit barn at lære på under lockouten. Virksomheden GOZOA har
udviklet en app, der understøtter matematikpensummet i indskolingen, som kan være til
stor hjælp netop nu, hvor der ikke er nogen undervisning.
Som beskrevet i undervisningsministeriets ”Fælles mål” for indskolingen skal IT og legesituationer være en
stor del af undervisningen. Det er der grund til! De fleste børn vokser op med en computer i den ene hånd og
en mobiltelefon i den anden.
Mange skoler og lærere i Danmark er derfor begyndt på at anvende iPads, smartphones og/eller
smartboards i undervisningen. De har oplevet, at det kan være fremragende læringsværktøjer, som giver
dem mulighed for at inddrage IT i undervisningen. Ifølge Tidsskriftet “Skolebørn”, udgivet af Landsforeningen
for Skole og Forældre, bliver undervisningen sjovere, når man inddrager iPads i undervisningen. Et
læringsværktøj, der garanterer elevernes engagement og gør det ekstra motiverende for børnene at lære.
Nu hvor skolerne er lukkede, har børnene en masse fritid, og det kan være svært at få dem i gang med
matematikøvelser og ABC. Men hvis IT og iPads kan gøre undervisningen både sjovere og mere udbytterigt
for børnene i skolen, hvorfor så ikke tage det i brug derhjemme? Specielt hér under lockouten. For læringsspil
behøver absolut ikke at være kedelige. Der findes mange spændende apps og spil på markedet, der
kombinerer læring og underholdning ved at have traditionelle spilelementer, hvor barnet skal hoppe, løbe, flyve
eller skyde sig igennem eventyrlige verdener, mens de lærer forskellige fag. Men det kan være en jungle at
finde frem til de rigtige fra danske producenter, der inddrager læring og samtidig er underholdende for
børnene. Heldigvis er der hjælp at hente på hjemmesider, hvor man som forældre kan blive guidet gennem
junglen af apps og spil. Hjemmesider som lege-apps.dk, mors-apps.com og skoleapps.com, hvor et panel af
pædagogiske fagfolk anbefaler de bedste.
Læringsapp udviklet sammen med lokale skoler
Der findes udbydere, der udvikler læringsapps i samarbejde med skolelærere, bl.a. virksomheden GOZOA.
Læringsdelen i app'en ”GOZOA – Leg & lær matematik” er udviklet i samarbejde med matematiklærere fra
Vedbæk Skole. Matematiklærer Britt Chrintz og matematikvejleder Ingibjörg Grase stod for udformningen af
opgaverne med henblik på progressionen i matematikundervisningen i indskolingen. Ønsket for GOZOA er at
inddrage fagligt indhold, som også motiverer børnene gennem leg. Derfor har holdet bag GOZOA fået hjælp af
børn i 0.-2. klasse bl.a. på Engelsborgskolen i Lyngby og Fuglsanggårdsskolen i Virum. De har gennemtestet
hele spillet for at sikre, at det er motiverende og spændende. Børnene var begejstrede for at føre GOZOA
gennem spændende labyrintagtige verdener, hvor de undervejs skulle løse matematikopgaver, tage kampen
op mod skurken og samle mønter op som senere kan anvendes i ”tøjbutikken”, hvor figurerne i spillet kan blive
stylet til enhver smag. Denne kombination var populær på Engelsborgskolen og Fuglsanggårdsskolen, og
under testforløbet ville børnene hellere spille GOZOA end holde frikvarter.
Så udnyt fritiden i disse lockout-dage og
udforsk markedet af læringssapps og
læringsspil - der masser at finde i både App
Store og Google Play.
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