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Kurs języka amharskiego dla
początkujących.na USB
Cena

209,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

14 dni roboczych

Numer katalogowy

82

Opis produktu
Język amharski od podstaw!
Kurs języka amharskiego dla początkujących!

Wspaniały, multimedialny kurs do nauki podstaw języka amharskiego,
w polskiej wersji językowej, na USB

Talk now Amharic! - to program do nauki języka amharskiego dla początkujących.

Nauka odpowiada poziomowi: A1-A2 (początkujący wg europejskiego poziomu biegłości językowej).

Kursant uczy się podstaw języka za pomocą angażujących gier, które sprawią, że nauka już nigdy nie będzie nudna i żmudna!
Za efekty w nauce przyznawane są punkty, które motywują do dalszej pracy i nauki.

Kursy usprawniają wszystkie umiejętności językowe, zgodnie z europejskimi poziomami biegłości językowej.

Ćwiczymy poprawną wymowę (nagrania native- speakerów), pisownię, gramatykę, uczymy się nowego słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz osłuchujemy się z
językiem.

Tu nie ma „wkuwania słówek”- są gry, obrazki, skojarzenia
Słuch i wzrok – to te zmysły sprawiają, że nauka staje się efektywna.

W tym kursie słyszysz język amharski cały czas a przy użyciu opcji nagrywania możesz zacząć mówić od razu a następnie porównać swój głos do native speakera.

Naukę możemy kontynuować na lotnisku, promie nie posiadając aktualnie dostępu do komputera.
Wystarczy wydrukować arkusze rozmówek zawartych w programie i zabrać je ze sobą, lub przesyłać pliki dźwiękowe na IPhone'a.
Poza tym możemy uczyć się i słuchać języka także podczas jazdy samochodem.
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Kurs Talk Now! to najprostsza droga do nauczenia się języka amharskiego.

Naucz się amharskiego za pomocą wciągających interaktywnych gier językowych i zabaw. Zdobywaj punkty, baw się dobrze a nauczysz się języka i nawet nie
będziesz wiedział(a) kiedy!
Co więcej - możesz zaprosić do wspólnej zabawy swoje dzieci i uczyć się razem! Pamiętaj im wcześniej tym lepiej a znajomość języków obcych zawsze procentuje.

Nauka języków obcych....

Gdy zaczynasz naukę języka obcego wiesz, że zawsze istnieją pewne podstawy, których będziesz musiał się nauczyć. Czy masz 8 czy 80 lat, czy prowadzisz firmę za
granicą i kontaktujesz się z kontrahentami, czy też jesteś turystą na wakacjach lub wyjeżdżasz zarobkowo do danego kraju Talk Now! oferuje Ci prostą w użyciu
metodę do rozpoczęcia nauki języka, bez względu na to kim jesteś.

Czego się nauczę?

Talk now! to program dla początkujących więc nie obawiaj się – nie będziemy Cię rzucać na głęboką wodę. Kurs obejmuje:

• Pierwsze Słowa takie jak "cześć"
• Jedzenie i picie
• Liczby
• Podstawowe Zwroty takie jak "Która godzina?"
• Kolory
• Czas
• Kraje
• Zakupy
• Części ciała

Celem kursu Talk now! jest przełamanie pierwszych lodów. Studenci nie będą już mieli problemów ze zrozumieniem i mówieniem podstawowych słów i zwrotów, jak
również będą śmiało zadawać i odpowiadać na proste pytania.

Powiesz"cześć", zamówisz drinka,zapytasz o drogę i tak dalej. Zaczniesz myśleć w danym języku.

Czy kurs będzie dla mnie odpowiedni?

Wiele osób ma trudności w uczeniu się języków obcych.
Dlaczego? Większość z nas odkłada to „na potem”,nie ma czasu na naukę lub zwyczajnie myśli, że jest zbyt leniwa aby systematycznie uczyć się języków.
Kurs Talk Now jest odpowiedzią na te problemy!

Nie ma tu nudnych, jak w większości tego typu kursów, ćwiczeń, są za to zachęcające gry,
które przyznają Ci punkty za postępy w nauce.
Kurs idealnie nadaje się do nauki w krótkich dziennych sesjach (10-20 min),
więc jeśli chcesz, możesz opanować podstawy języka nawet w tydzień !
Jeśli myślisz, że jesteś zbyt leniwy, pomyśl jeszcze raz!
Zdziwisz się, jak możesz być zmotywowany, kiedy zaczniesz korzystać z naszych sprawdzonych metod nauki.

Kursy nadają się również do nauczania przez lektorów grupy słuchaczy.
Naukę możesz rozpocząć posiadając PC,laptopa, netbooku czy iphone'a.
Kursy są nowe, oryginalnie zafoliowane
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Wymagania systemowe:
Windows 2000 lub późniejszy
Mac OS X 10.3.9 lub nowszy
złącze USB i mikrofon ( w przypadku pendrive)
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