
 

Erilaisia oppimista tukevia sovelluksia ja Appeja 

Sovellus OR   

 
 https://urly.fi/QHV  

 

Photomat –Camera 
Calculator 

Skannaa laskutehtävän puhelimen kameralla ja ohjelma opastaa 
vaiheittain tehtävän ratkaisun. ILMAINEN 
 

 
 
https://urly.fi/QHW 

 

 

Mathway - Math 
Problem Solver 

Perustehtävistä algebran monimutkaisiin tehtäviin, Mathway ratkaisee 
vaikeita matemaattisia ongelmia - yksinkertaisesti kirjoittamalla tehtävä 
tai kohdistamalla kamerasi tehtävään ja ottamalla kuvan.  Antaa heti 
vastauksen. ILMAINEN 
 

 
https://urly.fi/QIb 

 

Matematiikka 

 

Yhteenlaskun, vähennyslaskun, kertolaskun, jakolaskun, 
potenssin ja neliöjuuren laskuharjoituksia. ILMAINEN 

  
https://urly.fi/QIg   

MalMath: Step by 
step solver 

 

MalMath ratkaisee matematiikka ongelmanaskel askeleelta. Auttaa 
opiskelijoita ymmärtämään ratkaisuprosessin jne. Hyödyllistä 
opiskelijoille, opettajille ja vanhemmille. 
ILMAINEN 

Memrise 
 

https://urly.fi/16kk   
  

Memrise memrisen avulla voit opiskella useita eri kieliä itsenäisesti, sekä useita 
muita aihepiirejä ja näin opit niiden sanastoa. iOS ja Android-
käyttöjärjestelmiin. ILMAINEN 
 

 
https://urly.fi/QJ0  

  

Voice Dream Reader 

 

Voice Reader on mobiili- ja tablet-laitteille. Tekstiä puheeksi kääntävä 
sovellus, hyvin muokattavissa ja voidaan räätälöidä jokaisen lukeminen 
tyylille sopivaksi. MAKSULLINEN 

DuoLingo 

https://urly.fi/16kq  
 

 

DuoLingo Sovellus kielten opiskeluun iOS-, Android-- ja Windows 
käyttöjärjestelmiin. ILMAINEN 

https://urly.fi/QHV
https://urly.fi/QHW
https://urly.fi/QIb
https://urly.fi/QIg
https://urly.fi/16kk
https://urly.fi/QJ0
https://urly.fi/16kq


 

  
https://urly.fi/16ks   

 

Say Hi Translate iOS järjestelmälle suunniteltu sovellus, joka kääntää puhutun viestin 
toiselle kielelle. 
ILMAINEN 

 Quizlet 

https://urly.fi/16kN   
 

 

Quizlet Quizletin avulla voit luoda helposti omia flashcard-sarjoja aiheesta kuin 
aiheesta. iOS ja Android-käyttöjärjestelmiin. ILMAINEN 

 
https://urly.fi/16kP 

  

 Popplet  
Poppletilla avulla teet helposti ja nopeasti ajatuskarttoja oppimisen tai 
ideoinnin tueksi.  
iOS-käyttöjärjestelmille ja web-käyttöön. ILMAINEN 

Mindomo 

https://urly.fi/16kR   
 

 

Mindomo Mindomolla luot ajatuskarttoja oppimisen tueksi. iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille, tietokoneille sekä web-käyttöön. MAKSULLINEN 

SimbleMind 
https://urly.fi/16kS  

 

SimpleMind SimpeMindilla luot ajatuskarttoja oppimisen tueksi. iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille, tietokoneille sekä web-käyttöön. MAKSUTON ja 
MAKSULLINEN versio. 

AudioNote 

https://urly.fi/16kT   

 

AudioNote Muistiinpano sovellus, jolla teet muistiinpanot helposti ja nopeasti. Voit 
lisätä niihin kuvia, ääntä ja tiedostoja. iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille.  MAKSUTON ja MAKSULLINEN versio. 

 
https://urly.fi/16kV   
 

 

Evernote Muistiinpano sovellus, jolla teet muistiinpanot helposti ja nopeasti. Voit 
lisätä niihin kuvia, ääntä ja tiedostoja. iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille.  MAKSUTON 

https://urly.fi/16ks
https://urly.fi/16kN
https://urly.fi/16kP
https://urly.fi/16kR
https://urly.fi/16kS
https://urly.fi/16kT
https://urly.fi/16kV


 

 
https://urly.fi/16kW  

   

Iannotate Sovelluksen avulla voit lisätä kommentteja, alleviivauksia ja muita 
merkintöjä helposti suoraan PDF-, DOC- ja PPT-tiedostoihin, esimerkiksi 
luentokalvoihin. iOS-käyttöjärjestelmille. MAKSULLINEN 

 
https://urly.fi/16kX   
 

 

Adobe Spark Sovelluksen avulla voit luoda oman kuvaesityksen tai videon nopeasti ja 
helposti. iOS-käyttöjärjestelmille. ILMAINEN 

 
https://urly.fi/16kY   
  

Notability Muistiinpano sovellus iOS-käyttöjärjestelmille ja Apple-tietokoneille. 
Maksullinen 

 
https://urly.fi/16l0 

 

 

Explain Everything Interaktiivinen liitutaulu, jonka avulla voit visualisoida tietoa helposti ja 
hauskasti. Saatavilla iOS- ja Android-käyttöjärjestelmille. MAKSULLINEN 

 
https://urly.fi/16l4 

   

Memorado Sovellus leikkimieliseen aivo jumppaan. Saatavilla iOS- ja Android-
käyttöjärjestelmille. ILMAINEN 

 
https://urly.fi/16l8   
 

 

Dragonbox Matematiikkaa hauskalla tavalla vuorovaikutteisesti. MAKSULLINEN 

 

 

https://urly.fi/16kW
https://urly.fi/16kX
https://urly.fi/16kY
https://urly.fi/16l0
https://urly.fi/16l4
https://urly.fi/16l8

