Tips på appar på äldreboende
Tips demensavdelningar

Talking Tom Den talande katten. Prata med
T Tom och han kommer upprepa det du säger.
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Svt play:
Titta på SVTs program. Under fliken
kategorier kan man leta efter program inom
områden som intresserar, t.ex dokumentärer,
humor, sport eller nyheter. Där finns också
öppet arkiv där man kan söka på tv-program
från förr.
Piano with songs:
Spela piano på egen hand eller med hjälp
som visar var du ska trycka för att spela en
viss låt.

Google earth:
Skriv in en plats du vill se t.ex. kan det vara
orten där man växte upp, huset, skolan etc.
det går också göra en äventyrsresa och det
finns bilder från olika platser.

SV Ordspråk Innehåller mer än 300 svenska
ordspråk och talesätt.

Koi Pond finns i många olika versioner.
Sägs vara skön avkoppling för dementa. När
man rör vattnet hör man vattnet skvalpa och
man kan skrämma bort fiskarna om man vill.

Sveriges radio Du hör direktsända kanaler
som P1,P2,P3 och P4. Du kan även söka
program i arkiv som inte sänds längre.

Youtube
Titta på klipp, nyheter eller lyssna på musik.

Memory box
Ett hjälpmedel för samtalsinspiration. I
minneslådan finns förslag på ämnen t.ex
Berömda personer, historiska händelser,
populärkultur m.m. Det finns även indelat
händelser i olika årtionden.

Skype
Videosamtal.

Traditionstv.se

Taditions-tv ger positiva minnen från förr som
skänker glädje i ett långsamt tempo med
respekt för den demenssjuke på dennes
villkor

Lite svårare

Blommor - De vackra växter:
Gissa namnet på de 110 mest vackra
blommorna. Välj det spelläge du gillar och
identifiera blommorna på bilden. Det finns
tre olika spellägen: Frågesport (lätt och
svårt), flervalsfrågor eller tids-spelet (mest
svar på en minut).
Flow free
Ett pusselspel. Din uppgift är att förbinda
prickar med samma färg med en obruten
linje, linjerna får inte korsa varandra och det
får inte finnas någon tom ruta.

Hänga gubbe (svenska):
Vanlig hänga gubbe som man kan göra både
själv och upp till 4 spelare. Spelar man själv
kan man välja mellan ett antal olika
kategorier t.ex. svenska städer, länder,
märken, livsmedel, djur, fotboll, bil, växter,
kändisar, filmer m.m Man har sedan nio
chanser på sig att gissa rätt.

Kända personer - Historia quiz:
Ett frågespel där du ska gissa kända personer.
Välj det spelläge du gillar och identifiera
personerna på bilden. Det finns tre olika
spellägen: Frågesport (lätt och svårt),
flervalsfrågor eller tids-spelet (mest svar på
en minut).
Viltappen:
Information om olika djur ute i naturen.
Information och bilder om våra vanligaste
djur. Appen visar dig djurens kännetecken,
spår och läten men beskriver också djurens
utbredning, föda, fortplantning och relation
till människan.

Tic Tac Toe Free Glow:
Tre i rad där du kan spela två eller själv mot
ipaden.

Svenska korsord:
Välj mellan att spela korsord, krypto och
sudoku i olika svårighetsgrader och teman.
Du kan även zooma för att få spelet större.

MIG lite
Frågesport inom områdena: Nu & då, nöje &
kultur, när & fjärran, sport & blandat natur &
teknik

Pottery Dreja med hjälp av fingrarna. Bra
övning för att röra platta.
Gratis

TED (TED Conferences):
TEDs syfte är att presentera talare som har
något speciellt att säga Alla föredrag är max
20 minuter långa. Lyssna på allt från
företagsledare, politiker och forskare. Du kan
välja att lyssna på föredrag på svenska genom
att välja “På svenska” direkt på startsidan.

