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Nowoczesna aplikacja do
nauki języka indonezyjskiego
Cena

249,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki

7 dni roboczych

Wydawnictwo

UTalk

Opis produktu
Nowoczesna aplikacja do nauki języka indonezyjskiego!

Kurs języka indonezyjskiego dla początkujących.
uTalk
to nowoczesna aplikacja do nauki języków obcych, która działa na wszystkich urządzeniach mobilnych –
telefon, tablet,notebook, etc.
kompatybilna jest z takimi systemami jak:
Android
iPhone/IPad
Windows 10
Mac
Kindle Fire HD
UTALK
Ponad 2500 słów i zwrotów w ponad 60 tematach obejmujących codzienne sytuacje
Ludzie mówiący w ojczystym języku
Ćwiczysz mówiąc i porównując swoją wymowę do native speakerów
Uczenie się jest oparte na grze i zabawie, jest ciekawe i intuicyjne, a przez to bardziej efektywne
Ujednolicony poziom nauczania tzw. „lat learning structure” , czyli od podstaw do pełnej komunikatywności
Aplikacja dostępna jest także w polskiej wersji językowej. Wystarczy zmienić język w ustawieniach

Metoda uTalk polega na wykorzystaniu werbalnych, wizualnych oraz wielu różnych innowacyjnych,
humorystycznych ćwiczeń do nauki języków obcych,
które w odpowiednim połączeniu ze sobą, zwiększają szanse kursanta na szybkie opanowanie podstaw języka.
Opracowane przez twórców aplikacji metody nauki działają poprzez
stymulowanie obu stron mózgu jednocześnie:
pamięci wizualnej (prawa strona mózgu) oraz werbalnej (lewa strona mózgu).
To podwójne kodowanie polepsza pamięć i zdolność uczenia się.
Ujęcie nauki w formę zabawy pomaga uwolnić neuroprzekaźniki dopaminy,
które poprawiając nastrój, na dłużej utrzymają Cię zmotywowanym i chętnym do nauki.
UWAGA!!!
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Aplikacje dostępne są w dwóch wersjach:
klasycznej wersji pudełkowej oraz elektronicznej (download) wysyłanej za pośrednictwem e-maila.
Wersja elektroniczna posiada te same funkcje co wersja pudełkowa, tyle że nie jest zapisana na nośniku materialnym.
Przy składaniu zamówienia, prosimy pamiętać o wyborze właściwej formy wysyłki.
Przesyłka elektroniczna tylko dla kursów DOWNLOAD
UTALK
Bo...
nauka nie musi być dłużej nudna i żmudna.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Aplikacja w wersji: wersja download , wersja pudełkowa
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