
Læringsapps 
 

 

Learn Italian quick  
 

 

Learn Italian: med udgangspunkt i forskellige emner (bygninger, dyr, byen osv.) kan eleverne 

træne gloser via forskellige øvelser flashcards, quiz m.m –ord, grammatik, øvelser, taleøvelser.  

En opgradering til “full version” med 1500 ord og 27 kategorier koster 19 kr.  

 

 

iSpeak Italian: oversætter fra engelsk til italiensk og viceversa (13 kr.) 

 

 

DUOLINGO: en virkeligt god gratis sprogapp. Kan også installeres på pc/mac. Eleverne arbejder 

sig op i højere og højere levels og får point og “medaljer” for deres indsats. Hvis man vil beholde sit 

level, bliver man nødt til at arbejde med programmet regelmæssigt. 

 

 

Learn Italian Free WordPower minder meget om Duolingo. 

 

 

NCC 2 Lite 2– (Nomi, cose, città 2 lite) 
Man skal finde forskellige ord indenfor en række kategorier; navne, ting, lande m.v med det samme 

begyndelsesbogstav. Man kan spille online med andre eller spille solo. Men kan vælge nogle af 

kategorierne fra, hvis man synes de er for svære. Vil man have adgang til hele appen koster den 6,- 

Spillet kræver et rimeligt stort ordforråd.  

 

 

My first italian words   – her kan eleverne lære og repetere temagloser (frugt, dyr osv.) ved at 

sætte bogstaverne i rigtig rækkefølge (kr 13) 

 

 

 

Italian verbs: ret omfattende oversigt over verber, både regelmæssige og uregelmæssige. 

 

 

Italian picture: billedøvelser, hvor man indlærer gloser for diverse fødevare.  

 

 

Busuu: app, hvor man kan får en smagsprøve på sprogøvelserne og kan tilkøbe sig hele appen. 

(Koster 30,- per ekstra modul, så den er lidt dyr). 

Smart speller Italian: fuld app 16,40. Hyggelig app til begyndersprog. Staveøvelser. 

Wordsearch Multilanguage: find ord på kryds og tværs – vælg mellem flere sprog, bl.a. italiensk. 

Vocabulent italiano: super mulighed for at træne dagligdagsgloser. Små tegninger af fx. en 

dagligstue, en grønthandler, en stue mv. Man trykker  og peger på en ting og få ordet. Herefter kan 

man træne dem. En alternativ og sjov form for flashcards. Tilkøb af hele appen koster 6,-  



 

 

”Talking/Translator”: italiensk oversætter - not bad! Virker ret godt til almindelige oversættelser 

af ord og tekst. Taletranslator fungerer godt fra italiensk til dansk. Sjov at bruge til oplæsning af 

italiensk tekst. 

 

 

 

Wordify free: spørgsmål/quiz på italiensk – rigtig god! 

 

 

My word game lite: scrable på italiensk – kun til Android 

 

 

More Words: Med udgangspunkt i en række bogstaver, skal eleven skabe så mange ord som muligt 

 

 

a+flashcard pro support : kun til Iphone; ordforrådstræning med vendekort (flashcards). 

iFlashcards FREE: meget nem at gå til – min favorit!  

 

 

Grammar italian : App hvor man kommer gennem seks niveauer med sætninger, hvor man skal 

indsætte de korrekte udtryk. Herefter kan man betale for en opgradering. 

 

Italiensk: app, hvor man kommer igennem forskellige udmærkede øvelser med at indlærer udtryk, 

lave ordpuslespil, test mv. 

 

L’impiccato del Mondo: (Galgespil Verden) – Vælg selv sprog, du vil træne – og gå i gang med 

det klassisk ”galgespil”. Man kan vælge en række kategorier: ”animali, famosi italiani, capitali del 

mondo” m.v. 

 

Verden af skjulte ord: app, hvor man vælgersprog og finder ”skjulte” ord indenfor forskellige 

kategorier. 

 

Word Search: sammen princip som ovennævnte, blot er der ikke kategorivalg. 

 

Verb Cycle: her trænes man i bøjningen af en række basale verber i ALLE tider. 
 

 


