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Apps til CI-undervisning
Forslag til hjemmetræning med Apps. Der er ikke lavet Apps til CI-undervisning på dansk.
Nedenstående er primært lavet til læse/staveundervisning til børn. Vi har udvalgt dem, der også
kan bruges til CI-træning.

Omgivelseslyde:
Soundtouch og Soundtouch 2 (Soundtouch, til Apple og Android)
Lyt til forskellige omgivelseslyde: dyr, biler, instrumenter, vejret
Rehabilitation game (Neurelec, Apple og Android)
Fransk APP, ikke danske sproglyde, men kan bruges til træning af omgivelseslyde. Både en
voksen og en børneudgave.

Lyde og bogstaver:
Se bogstavlyde (Mikroværkstedet, til Apple og Android)
Hør talelydene og find den lyd ordet starter med
Bogstavleg (Ling apps, Apple)
Find det bogstav du hører.

Ord:
120 ord (Ling apps, til Apple og Android)
Find det ord du hører
Stavepladen (scheutz og Clementsen Design, til Apple)
Find det ord du hører (”lytte”)
UTalk, dansk (Eurotalk, til Apple)
Til træning af ord og sætninger i forskellige kategorier.
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Historier:
HC Andersen Eventyr (Lindhardt og Ringhoff, til Apple)
Eventyr læses op, det ord der læses, markeres ved oplæsningen.
Godnathistorier (Lisbon Labs, til Apple)
Lyt til eventyr og læs evt. med i bogen: der læses lidt hurtigt.
eReolen (Bibliotekerne, til Apple)
Lån gratis lydbøger med dit biblioteks-login

Instrumenter:
Complete Piano C:
Lyt til klavermusik, kendte sange.

Musik og video:
Spotify (til Apple og Android)
Hvis du ønsker at hente musik (gratis download når du er online).
Podcasts (til Apple)
Hvis du ønsker at hente radio og tv-udsendelser. Kan downloades og høres uden at du er online.
Radio FM (til Apple)
Der er mulighed for at lytte til forskellige radiostationer via denne App.
Youtube (til Apple)
Se video og lyt til musik du kender

Nyheder:
Dr.dk/ligetil/
Gå ind på hjemmesiden dr.dk/ligetil/ og hør aktuelle nyheder læst op. Vær opmærksom på, at
det er en digital stemme.
Lydavisen.dk
Weekendavisen tilbyder oplæsning af artiklerne, (forfatteroplæst) hvis man er abonnent.
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