100 náms- og kennsluhugmyndir
Deila sögum með
hljóðupptöku.

Fjalla um lesna bók.

Taka upp rannsókn
og segja frá upplifuninni.

Tengjast jafningjum um
allan heim.

Móta og þjálfa eigin
borgaravitund

Taka upp vangaveltur
um stærðfræðiúrlausnir.

Sýna fram á hæfni.

Stofna bekkjarblogg.

Varðveitir fjölbreyttar
námsleiðir.

Nota qr kóða.

Aðgreina hlut einstaklings
í kennslu lítilla hópa.

Valdeflir nemendur.

Veita foreldrum innsýn í
skólastofuna

Búa til hljóðræn og
sjónræn verkefni.

Endursegja sögu út frá
sjónarhorni ákveðinnar
sögupersónu.

Kynna nýsköpun og
hufmyndir.

Sýna verkefni nemenda í
rauntíma.

Verkfæri fyrir jafningjamat Sýna verkleg verkefni stig Styðja við tungumálanám
og sjálfsmat
af stigi.
og sögu

Skipuleggja og deila rafrænum
verkefnum í öðrum öppum.

Gefa nemendum val um
það hvernig þeir sýna
hvað þeir kunna.

Heimsækja og læra með
nemendum annars staðar
í heiminum.

Valdefla nemendur
og gera þá sjálfstæðari.

Forrita með Apple Swift
Playgrounds.Varðveita
afraksturinn í Seesaw.

Taka upp og deila
leiklestri.

Teikna eða taka
sjálfsmyndir og setja fram
markmið.

Senda skilaboð til
nemenda sem er veikur
heima.

Segja frá spennandi
rannsóknarverkefnum með
tenglum og myndbrotum.

Greina verkferla og
verkefni.

Gera einstaklingsmiðuð
skjáverkefni.

Gera
kynningarmyndband.

Setja inn tengil á lukkuhjól eða
4+4 verkefni

Senda skilaboð eða
áminningu til foreldra.

Teikna mynd og útskýra
með upptöku og texta.

Hvetja nemandann til að
bera fram hugleiða með
myndupptöku.

Gefa nemendum með sérþarfir
rödd
og verkfæri til að sýna
styrkleika sína.

Gera "green screen"
myndir
og birta í Seesaw.

"App smash" með
Tellegami og Toontastic fyrir sögur og
orðaverkefni.

Deila verkefnum úr
code.org í Seesaw og
kenna foreldrum sínum.

Hljóðupptökur á öllum
tungumálum.

Deila bóka"trailer"um úr
iMovie

Taka upp lestrarþjálfun.
Nemendur meta eigin
lestur.

Deila Adobe Spark
myndbrotum í Seesaw.

"App smash" með Quizizz
spurningaforritinu.

Sýna hvernig þú vinnur
verkefni.

Hvetja nemendur til að
skrifa bréf reglulega.

Skrifa bréf til nemenda
þegar ég er fjarverandi.

Senda mynd og sýna hvernig
hún er unnin.

Gera talandi minnismiða.

Deila tenglum með
Google Forms fyrir
nemendur og foreldra.

Leysa stærðfræðidæmi
myndrænt.

Nýta þrívíddarmyndir.

Skrifa mikilvæg skilaboð
til foreldra.

Fanga líkamlega færni
nemenda.

Deila myndum og
myndskeiðum í
gegnum YouTube eða
SafeShare.tv

Taka upp færni á hljóðfæri og
fylgjast með þróuninni.

Setja inn verkefni úr
Google Drive.

Taka mynd af eigin
"App smash" Deila verkefnum listaverki og semja jafnvel
úr Book Creator með því að
ljóð með.
birta þær í Seesaw sem
myndbrot eða pdf.

Halda tengingu við
nemdnr og fjölskyldur
þeirra sem er fjarverandi
eða í leyfi.
Fá hjálp nemenda til að
gera vikupósta.

Taka viðtal við
sérfræðing.

Taktu myndbrot af
einhverju sem er sérstakt
eða erfitt eða flókið að
framkvæma og gerðu

100 náms- og kennsluhugmyndir
þannig nemendum kleift
að skoða aftur og aftur.

Bjóða sérkennara að vera
samkennari barns í Seesaw.

Setja inn metanleg
hæfniviðmið og fylgjast
með námsframvindu.

Setja fyrir nám sem getur
farið fram annars staðar
en innan skólaveggja.

Segja frá bók og reyna
að fá aðra til að lesa
hana líka.
Deila myndum og
myndbrotum með
foreldrum og velja
"Everyone"

Setja inn auglýsingar um
viðburði í skólastarfinu.

Spyrja spurninga og deila
um leið myndum eða
þrautum.

Velja besta verkefnið og
setja í "Best of"
sýnismöppu.

Setja inn tengla á gagnvirkar
rafbækur.

Spila tónlist og taka upp.

Velja uppáhaldsverkefnið í
skólastofunni og segja frá.

Taka mynd af hópverkefni í
skólastofu og segja frá hvað
þeirra hlutdeild var í
verkefninu.

Fylgjast með breytingum í
náttúrunni reglulega og
segja frá þróuninni.

Segja frá leik og kynna
leikreglur. Sýna hvernig
leikur fer fram.

Skrifa ljóð og teikna.

Semja sögu eða ljóð.

Vinna verkefni sem sett er
inn sem pdf skjal.

Útskýra orð - hugtök

Merkja hugtök inn á
ljósmynd eða teiknaða
mynd.

Gera möppur til að
skipuleggja og flokka
verkefni.

Setja inn slóð á krakkasíður
mms.

Endursegja sögu eða
upplifun.

Taka mynd af bók eða
texta sem á að lesa. Taka
upp lesturinn í 5 mínútur.

Vinna með heimsóknir gesta í
skólastarfinu.

Setja inn tengla á
hljóðbækur.

Leggja fyrir verkefni sem
tengjast því sem er að
gerast í samfélaginu.

Taka upp tónlist um leið
og teiknað er.

Skrifa stafi, orð eða
setningar.

Sækja myndir á netið og
útskýra.

Gera handrit að leikþætti eða
leikriti.

Taka upp leikþátt eða
leikrit til að nemandi
geti endurupplifað og sagt
frá.

Segja frá sumarleyfinu
með fjölbreyttum
verkfærum Seesaw.

Mæla plöntu reglulega.

Merkja inn á landakort.

Senda bréf með QR kóða
sem hefur að geyma
gagnvirkt verkefni.

Taka upp heimalestur.

