DET ELEKTRONISKE
Fra tekst til lyd
RoboBraille er en e-mail tjeneste, som kan lave digitale tekstdokumenter om til lydfiler på flere sprog.
det er nemt og hurtigt at anvende RoboBraille.

Teknisk guide
http://www.robobraille.org

1. vælg dansk i øverste højre hjørne.
2. klik på ”lyd”.
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3. klik på

4. Find emailadressen ud for det relevante sprog, her f.eks. ”amerikansk”.

5. åbn din egen mail, fx skolekom. opret en ny mail – indtast/indsæt den fundne mailadresse som modtager.
6. i emnefeltet kan du indtaste ”+” og ”-” for at bestemme hastigheden på din lydfil. Tre +++ er højeste
hastighed, og tre - - - er laveste talehastighed.

7. vedhæft din tekst og send den.
8. Efter et par minutter modtager du en mail med to links. klikker du på det første link, som ender på mp3,
afspilles filen. klikker du på det andet, som ender på htm, har du mulighed for at gemme filen.
Filen kan afspilles i alle gængse afspillere (MediaPlayer, vlC samt på mp3-afspillere etc.).
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KLASSEVÆRELSE

skriv, om det i ser:
Hvorfor valgte i disse seværdigheder
og hvad synes i om dem?
vælge et hotel at bo på. Brug fx
www.hotels.com Hvilket hotel vælger i?
skal hotellet være centralt beliggende?
vælger i et luksushotel? Hvorfor/
hvorfor ikke?
indtage et lokalt måltid. Hvad spiser

Eksempel på et forløb
du skal på en rejse til en spændende, udenlandsk by i 4 dage sammen med en kammerat. i skal løse forskellige opgaver i forbindelse med jeres besøg i byen, en såkaldt armchair travel.
i skal ”tage billeder” af forskellige ting/oplevelser eller seværdigheder, og i skal føre en
kort fiktiv virtuel dagbog over jeres oplevelser. i skal altså skrive en dagbog, som om i
virkelig er af sted og besøger byen.
det bliver cool! i ønskes en rigtig god armchair travel!
1. Beslut, hvilken by i vil rejse til.
2. Gå ind på Google maps og find byen.
3. under jeres besøg i byen skal i:
Besøge tre seværdigheder. find
billeder af seværdighederne i Google
maps. se også billeder, og læs om
aktiviteter og seværdigheder på
www.arounder.com.

Brug fx disse links til spørgsmål om
måltid, shopping og kultur:
engelsk
www.eurotrotter.com
www.Britainexpress.com
www.usa.worldweb.com
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i?
Hvordan smager maden? Beskriv det
og vis gerne billeder!
ingen rejse uden shopping! i skal
købe
mindst en gave til et familiemedlem
samt en gave til mindst en klassekammerat. Hvad køber i og hvorfor? find
billeder af jeres indkøb og begrund,
hvorfor i vælger den pågældende gave!
undersøge, om det er muligt at opleve
noget kulturelt i byen. det kan være
en koncert, et skuespil, et teaterstykke,
en sportsbegivenhed eller lignende.
Hvad vælger i og hvorfor?
tysk
www.deutschland.de/t
www.deutschland-panorama.de
www.meinestadt.de
fransk
www.tourisme.fr/le-magazine/vin-et-gastronomie
www.tourisme.gouv.fr
www.cortland.edu/flteach/civ/voyage/voyage.htm
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