
Aprender islandês em casa – conselhos para os alunos 

1. Estabelece um objetivo, como por exemplo: “Eu vou aprender três palavras 

novas todos os dias. 

2. Encontra tempo para estudar todos os dias. Fazer um plano e decidir a que horas 

do dia vais estudar é uma boa ideia. 

3. Realiza todas as tarefas que o professor prepara para ti, apesar de algumas delas 

te parecerem difíceis. Tenta o teu melhor, lembra-te que estás a aprender e errar faz 

parte do processo de aprendizagem de uma língua. 

4. A leitura diária em islandês é muito importante. Podes ler livros, entradas de 

blogs, jornais, artigos online, etc. Entra em contacto com o teu professor caso necessites 

de material para leitura de acordo com o teu nível linguístico. 

5. Ouvir islandês também é importante. Fá-lo todos os dias. Podes encontar imenso 

material auditivo na internet, como por exemplo música islandesas, noticiário, séries e 

programas de televisão. Dá uma olhadela no site da televisão pública www.ruv.is e 

pesquisa os materiais da RÚV Infantil (Krakka RÚV) ou RÚV zero (RÚV núll) para 

adolescentes. 

6. Também é bom que treines a composição escrevendo um diário. Podes escrever 

algumas frases simples caso estejas a começar a aprender islandês. 

7. Tenta manter o contacto com os teus colegas de turma tanto quanto possível, por 

exemplo através do Instagram, Facetime, etc. Uma das melhores maneiras de aprender 

uma língua é conversando com os colegas. 

8. Contacta o teu professor caso não entendas o que tens que fazer ou como tens 

que fazer. 

9. Pergunta ao teu professor caso não entendas a temática que tens de aprender. 

10. Caso ainda não fales islandês não tenhas receio, usa o „Google translate“ 

11. Aprender uma língua requere tempo, exige prática e paciência. Não podes 

desistir. Aprender islandês é divertido e útil. 
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