170810. Här hittar du tips på bra länkar om tecken, dataprogram, spel mm.
Litteraturtips/Inlärning


Lilla boken om tecken. En lättsam inspirerande bok om tecken med information,
fakta och många tips. www.hattenforlag.se



TAKK- tecken som AKK. Film och böcker som ger teoretisk kunskap om TAKK
och visar hur det används i vardagen. www.sokcentrum.se



Biblioteket Östersund. Teckenböcker och filmer. www.bibliotekmitt.se Sök:
TAKK



Ebbas böcker. Fina fotoböcker med tecken. www.hattenforlag.se



Teckenböcker för barn, ungdomar och vuxna. Bland annat läser och tecknar Ika
Nord sagor om Alfons Åberg och Mamma Mu. www.bonasignum.se



Skills, en bokserie om ungdomar för ungdomar. Till Skills hör också två olika
kortmaterial. Hela materialet har stöd av tecken. www.hattenforlag.se



Ellas förlag har ett flertal teckenböcker med tillhörande CD.
www.ellas.se

Dataprogram


Hatten Online- TeckenHatten på webben. Licens behövs. www.hattenforlag.se



Teckenhatten finns även på andra språk. TeckenHatten 10 språk är en DVD som
innehåller tio olika språk: albanska, arabiska, BKS (bosniska), engelska,
nordkurdiska, persiska, somaliska, sorani, spanska och turkiska. Lätt och roligt och
passande för både barn och vuxna som har ett annat modersmål än svenska.
www.hattenforlag.se



Ellas förlag har memoryspel för datorn. www.ellas.se

Teckenmaterial och spel


Teckenblad att skriva ut gratis. www.teckna.se



Bam språkteknik har olika teckenmaterial att använda i teckenträningen. Härifrån
kommer även kursmaterialet som BUH använder på teckenkurserna. Handalfabetet
och siffror finns för gratis nedladdning. www.bam-sprakteknik.se



Materialhatten. Med hjälp av MaterialHatten så har du allt du behöver för att göra
egna material, exempelvis böcker, kortspel, lotto och memo. www.hattenforlag.se



Med teckendocka blir det roligt med teckenträning.www.hattenforlag.se



Teckenplanscher för fyra vardagliga situationer i förskola/skola.
www.sprakbussen.se

Sånger med tecken


Barn och ungdomshabiliteringens sånghäfte.
Sök under rubriken - dokument.



Kom i gång med teckensång. 1, 2 och 3. www.teckensangforlag.se



Sånghatten. Teckensånger och kommunikationslek.
Hopphatten, sånger med rörelseglädje i fokus. www.hattenforlag.se
Sånghatten, hopphatten och filmhatten finns även på Youtube. www.youtube.se



Kika på Ika. Filmen riktar sig till de allra yngsta barnen och till dem som är
språkförsenade och har börjat med TAKK. Tempot är mycket lugnt och gör att
barnen lätt hänger med.
Kika på Ika nr 2. Den här filmen är en fortsättning på Kika på Ika och vänder sig i
första hand till lite äldre barn - de som närmar sig skolåldern och uppåt.
www.bonasignum.se



Ungdomstecken/ungdomssång. Filmen består av inslag från några ungdomars
vardag samt sex poplåtar med TAKK. www.bonasignum.se

Lexikon


Sökmotor på nätet. Internationell. www.spreadthesign.com



Teckenlexikon. 1700 tecken för TSS och teckenspråk.
Produktgrupp: Tal- språk- kommunikation.



Teckenspråkslexikon på nätet. www.ling.su.se



Ritade tecken till In Print och SymWriter. Licens behövs.
www.ritadetecken.se

Tecken- applikationer till android och Iphone telefoner.
Alla är lexikon med både alfabetisk ordning och sökfunktion. Det man får se upp med när
man laddar ner program från nätet eller till mobil är att det är svenska tecken. Det finns en del
program med amerikanska tecken fastän det är svensk beskrivning av appen.
Denna app är ett komplement till boken ”Teckenkommunikation
GRUNDORDBOK”, som ges ut av Barbro Magnusson,
www.bam-sprakteknik.se. (Android och Iphone)
Ritade tecken (Iphone)

Spread theSign. (Android och Iphone).
Teckenlex Free (Iphone).

Teckenlex. (Iphone).

Signit Forward Hatten förlaget.(Iphone)
TSP Lex eller Svenskt teckenspråkslexikon och är helt gratis.
(Iphone och Android)

