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mynda, orða, setninga  o.fl.
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Eftir að appinu 

hefur verið 


hlaðið niður    
•  Búa til reikning (account). Skrá sig inn með nafni 

og netfangi. 

• Það er til mikið efni um Bitsboard á netinu:

http://bitsboard.com/how-do-i-create-and-edit-a-
board/

https://www.youtube.com/watch?v=wbbKRkNJkAg
https://www.youtube.com/watch?v=KZvKZEUZzd4 
https://www.youtube.com/watch?v=oPwku_liFo0

https://www.youtube.com/watch?v=NBbBME-4XIw

http://bitsboard.com/how-do-i-create-and-edit-a-board/
http://bitsboard.com/how-do-i-create-and-edit-a-board/
https://www.youtube.com/watch?v=wbbKRkNJkAg
https://www.youtube.com/watch?v=KZvKZEUZzd4
https://www.youtube.com/watch?v=oPwku_liFo0
https://www.youtube.com/watch?v=NBbBME-4XIw


fyrst Smáæfing
• Smella á CATALOG og setja inn í leitargluggann:                                                       

Action Words 01 - hlaða inn (download)
• Velja hús og síðan tannhjólið

• Fara í Boards - og síðan Action words 01
• Velja Flashcards:  orðin lesin upp
• Velja Phototouch: finna orð.  

                   Hægt að stilla - auka eða minnka erfiðleikastigið.
• Skoða skorkort sem kemur upp eftir hvern leik. Það er 

hægt að senda á kennara (email-skjáskot).
• Word Builder – búa til orð úr stafasúpu. Líka hægt að hafa 

setningar.
• Spelling Bee – þurfa að skrifa sjálf orðin án vísbendinga. 

Hægt að heyra orðin með því að smella á hátalarann efst. 
Nota t.d. beautiful words. 



Niðurstöður 

á skorkorti   

Skjáskot

Í tölvupósti



Breyta borðum 
annarra 

Fara inn í tannhjólið  - BOARDS 

Hlaða (download) inn borði með + hnappnum frá catalog.

• Finna borðið undir Boards -  
MY DOWNLOADS og smella  
á það. Leyfa að borðið sé afritað  
inn í Boards hjá þér. 

• Nú geturðu: 
breytt nafni borðsins,  
íslenskað viðfangsefnin,  
eytt út og talað inn þinn  
eiginn texta.



Classes - þínir bekkir
Undir Bekkir (Classes) í Bitsboard getur þú búið til þína 
eigin bekki. Þú ræður hverjir eru skráðir í bekkinn. 
Þegar sett er inn borð þá deilist það sjálfkrafa á þá sem 
eru skráðir í bekkinn.
Þannig er búinn til nýr bekkur:
1. Settings - Classes
2. Smella á + hnappinn efst til hægri til að búa til nýjan 

bekk
3. Bekknum gefið nafn
4. Nemendum er boðið í bekkinn með því að smella á + 

hnappinn við hliðina á "members".
5. Efni er sett inn í bekk með því að smella á hnappinn 

Select Boards inni í bekknum og síðan eru þau borð 
valin sem eiga að fara inn í bekkinn.



Boards - Borðin þín
Boards  er hnappur inni í Settings.

Til að bæta við borði er farið í + 
hnappinn. Þá er t.d. hægt að velja 
CATALOG (og fleira...)

Borð er fært úr CATALOG með því 
að smella á download hnappinn 
efst í hægra horni.

Við það fer borðið inn í My 
downloads í Settings.

Síðan verður að afrita (copy) borðið 
yfir í My boards ef þú vilt breyta 
því eða bæta einhverju við það.  



Búa til mín eigin Borð

1.

2. 4.

3.



Búa til mín eigin Borð

Tengja viðfangsefni 
saman svo hægt 

sé að vinna 
meira með þau.
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