
Online øvelser i italiensk
Du kan nu gennem Italien Information Service få rabat på

Lo Studio Italiano
w w w . l o s t u d i o i t a l i a n o . c o m

Hvad er Lo Studio Italiano?
Lo studio italiano er et webbaseret sprogværktøj, hvor du kan øve dig i:

 Verbernes bøjning
Bliv hørt og kontrolleret i regelmæssige og uregelmæssige verber, og 
oplev hvor hurtigt man kan få det lært! Du vælger selv dine verber og
bøjninger, og systemet husker dine indstillinger og hjælper dig med at
arbejde struktureret og effektivt.

 Gloser og udtryk
Lær en lang række nyttige gloser og udtryk vha. vores faste 
gloselister, eller lav dine egne lister og bestem selv indholdet! Du kan 
blive hørt både fra dansk til italiensk og omvendt, og du kan føje 
svære gloser til repetition, tilpasse listerne til dit eget behov samt 
redigere i dine egne lister.

 Tallene på italiensk
Spil tombola online, og lær tallene på den sjove måde! Du kan selv 
bestemme spillets tempo, springe tilbage i talrækken, hvis du har 
behov for gentagelse, lade systemet kontrollere dig løbende m.m.. 

 Italiensk grammatik
Du kan øve dig i de italienske artikler, substantivernes og 
adjektivernes bøjning, possessive pronominer, akkusativ- og 
dativpronominer samt infinitivmærke. Du definerer selv dine opgaver, 
så de passer præcis til dine behov og dit niveau. Gå progressivt frem 
med dette værktøj og lær meget hurtigere!

 Lav opslag i verber og lyd
Hvilket verbum og hvilken bøjning hører feci til? Hvordan udtales 
chiacchierare? Slå det op i vores databaser over mere end 500 verber
og med udtalen af mere end 10.000 ord og vendinger.

Sådan får du rabatten:
Gå til www.lostudioitaliano.com, klik på opret ny bruger og anvend 
rabatkoden: IIS2018
Din rabatpris for 12 mdr.: 179 kr (normalpris: 219).
Koden kan benyttes indtil 01-01-2019.
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