Appar för undervisning i spanska
Apparna är testade och recenserade av elever på Åkrahällskolan i Nybro VT2016.

Lingo Arcade
Lingo Arcade är en app som har ett innehåll som liknar ett spel.
Med denna app får man som nybörjare lära sig lätta grunder i
början för att sedan få lära sig allt svårare saker ju längre man
kommer i appen.
Innehållet i Lingo Arcade liknar som tidigare nämnt ett spels
innehåll, man väljer kategorier där man först kan se alla
bilder med en tillhörande text och efter detta kan man
välja att spela där det först gäller att välja rätt bild till rätt
text.

Babbel
Babbel är en app som är utmärkt för dig som vill lära dig spanska på
alla olika nivåer. Du kan använda den oavsett om du är nybörjare
samtidigt som du har mycket förkunskaper. Inte nog med bara
spanska, utan med denna app kan du lära dig 13 andra olika språk,
bland annat franska, tyska, polska, nederländska och många fler. Det är
cirka 10-15 minuter långa lektioner där du kan du lära dig en hel del,
men också en väldigt välgjord app som ser både snygg ut vilket gör det
roligare att använda den.
Lektionerna består utav ord och meningar som du har nytta av på många olika platser och
situationer som när du är på resa med mera. Du kan även träna ditt uttal med appens egna
taligenkänning.
Sammanfattningsvis kan man säga att appen är väldigt bra, ser snygg ut och kommer kunna hjälpa
dig som vill bygga på din spanska. 10/10.

Spanish smash
Spanish smash är ett spel som finns för både Android och apple. där lär
man sig siffror, djur och kläder. detta gör man genom att klicka på rätt
alternativ till det man läser eller hör.

Super Quiz español

Fun Spanish
Vi tycker att fun spanish på applestore är roligast. Vi
gillar det för att man först får välja vad man vill öva på
t.ex färger. När man valt det kan man välja om man vill
spela massa olika spela om färger t.ex memory, two by
two och bubbles. Grafiken i spelat är också rolig och
bra.

Duolingo
Negativt: Den är på engelska och man måste kunna
skriva på engelska. Det kan ses negativt att man måste
starta en profil, men det är för att det man har gjort ska
sparas. Man kan behöva internet, vilket inte alltid är en
självklarhet. Man kan även tycka att det är för mycket
repetition på det man redan kan, men den kan ses både
som fördel och nackdel då man kanske vill fortare framåt.
Positivt: Man får även öva på att lyssna på spanska.
I början får man bestämma hur mycket man vill träna på spanskan varje dag.
Det finns olika tester man kan göra för att se hur bra man är. Om man känner att man är nybörjare så
lär man sig från grunden t.ex. vad mujer är, agua, nino och pan. Det är även mycket repetitioner och
det finns mycket olika övningar. Övningarna är på olika nivåerna som appen successivt ökar ju bättre
man blir. Man får jobba på att prata spanska då man ska upprepa det de säger. Man får även XP när
man klarar nivåer, vilket kan ge en motivation till att försöka klara ännu fler nivåer. Det syns även hur
många dagar man har tränat och varit inne på appen. Sen får man notiser när man ska träna, vilket är
bra för då blir man påmind.
Det kommer även förklaringar på nya saker, så man lär sig det man ska jobba med. T.ex.
genomgångar på olika verbböjningar.
På hörövningar så kan man välja om man vill att de ska prata långsammare, vilket underlättar om
man har svårt att höra vad de säger.
Appen är också fräsch och är fin. Det är också positivt att den är på engelska eftersom man då får öva
på engelskan också.

