
Produktions-apps  til Fransk 

På din smartphone kan du i ”App Store” hente flg. apps 

som for det meste er gratis. 

1. ”Google oversæt”  Anvendelse:  som nødløsning  Fra dansk til 

fransk og omvendt Oversættelsesprogram til nødsituationer fx 

under chat med fransktalende . Udtalen kan også høres 

2. ”Flash Quizlet”: Flashcards (vendekort)  

3. ”Flash Quizlet Deck creator”:  Producer vendekort til glosetræning 

eller spørgsmål-svar 

4. ”Flash card”:  Passé composé 1-24 ----- imparfait 

5. ”Quizlet Deck”    Frackiewicz  French September  vocab:  

ordforråd til at præsentere sig selv 

6. ”Quizard light” kan køre Quizlet-øvelserne 

7. ”Puppet pals”    Producerer små animerede eventyr . Indtal/skriv 

tekst. 

8. ”Animate Touch”  Producerer eventyr à la  Puppet Pals 

9. ”Pic-Say” Android Lav talebobler på et bilede og send det derefter 

f.eks som email. Eleverne kan f.eks arbejde ude i felten, og 

dokumentere med tekst og billeder forskellige ting de observerer 

under et stjerneløb. 

10. ”Balloons stickies” Iphone/Ipad  

11. ”Show me Ipad”: Indtale lyd og skrive samtidig  

12. ”Mindmeister”  Mindmaps: godt værktøj til brainstormingog til 

at skabe overblik  

13. ”Mindjet”  Mindmaps 

14. ”Good notes”  Retteværktøj: Skrive kommentarer ind i 

elevbesvarelser 

15. ”Enigma”   Brug Enigma til at producere barcodes til 

stjerneløb og til at indsætte i tekster som illustration 

16. ”Scanlife”  Scanner til læsning af barcodes 

17. ”Evernote” foto, lyd og noter  

18. ”OneNote” Lav dokumenter, tegninger, præsentationer 



19. ”DocsToGo” Lav dokumenter, præsentationer mm à la en 

Office-pakke 

20. ”Book Creator” Producer en hel lille bog ved at indsætte  lyd, 

billede, video og tekst 

21. ”Story kit” Fotobog med lydoptagelser 

 

22. ”LoveMyguide” Værktøj til at producere stjerneløb. 

Ruten/opgaverne laves på din PC og afvikles med mobiltelefonen 

ude i f.eks.  byen. (p.t. 1.11.13 er LoveMyGuide ude af funktion) 

23. ”MyTourGuide” : Værktøj til at producere stjerneløb. 

Ruten/opgaverne laves på din PC og afvikles med mobiltelefonen 

ude i f.eks.  byen 

24. ”Pica App” til producering af stjerneløb  (1.11.13  endnu ikke 

publiceret) 

25. ”Gowalla”: Smartphone 

 


