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Nowoczesna aplikacja do
nauki języka koreańskiego
Cena

249,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Czas wysyłki
Wydawnictwo

7 dni roboczych
UTalk

Opis produktu
Nowoczesna aplikacja do nauki języka koreańskiego!

Kurs języka koreańskiego dla początkujących.
Ta nowoczesna aplikacja służy do nauki języka koreańskiego!
Odkrywanie Azji najprawdopodobniej będzie wymagało nauki nowego alfabetu.
Koreański nie jest wyjątkiem.
Alfabet koreański został zaprojektowany przez jednego z koreańskich króli tak,
aby poprawić umiejętność pisania i czytania ludności.
Nie jest on szczególnie podobny do innych języków, z małym wyjątkiem do gramatyki japońskiej.
uTalk pomoże ci w nauce i zaprzyjaźnieniu się z nowymi osobami.
uTalk
to nowoczesna aplikacja do nauki języków obcych kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami mobilnymi i systemami:
Android
iPhone/IPad
Windows 10
Mac
Kindle Fire HD
Działa na wszystkich urządzeniach: komputer, telefon, tablet, netbook, etc.
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 oparte na grach, 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 innowacyjnych,
humorystycznych ćwiczeń do nauki języków obcych,
które w odpowiednim połączeniu ze sobą, stanowią gwarancję szybkiego opanowania podstaw języka.
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Co zyskujesz dzięki aplikacji uTalk
Dzięki wyjątkowej metodzie, wykorzystującej zespoloną pamięć wzrokową i słuchową,
nauczysz się języka islandzkiego w najkrótszym czasie!!

Dzięki temu kursowi islandzkiego opanujesz ponad 2500 kluczowych słów.
Poprzez liczne dialogi i zwroty nauczysz się jak poprawnie wykorzystać poznane słownictwo.
Wszystkie teksty czytane są przez lektorów w ich ojczystym języku, w ten sposób słyszysz autentyczne brzmienie języka
Od początku uczysz się czystej i poprawnie akcentowanej wymowy dzięki słuchaniu i nagrywaniu siebie
Uczysz się poprzez wciągającą zabawę,co nie znudzi Cię tak jak tradycyjne wkuwanie słówek czy rozwiązywanie ćwiczeń
Więcej zapamiętujesz i utrwalasz dzięki przykładom z życia wziętym, zawartym w tym kursie
Ta metoda nauki oparta jest o najnowsze wyniki badań z zakresu uczenia się słownictwa.
Urozmaicone zadania i ogromny wybór metod nauki motywują i mobilizują do dalszej pracy.
Ćwiczysz poprawną wymowę, pisownię, gramatykę, uczysz się nowego słownictwa, czytania ze zrozumieniem oraz osłuchujesz się z
językiem.
Działa wszędzie.W domu, w pracy, a nawet w samolocie. Po zainstalowaniu, aplikacja działa także w trybie offline

Arkusze słownictwa dostępne w programie można wydrukować i wszędzie zabrać je ze sobą.

W czym tkwi sekret?
Opracowane i opatentowane przez twórców metody nauki działają poprzez
stymulowanie obu stron mózgu w tym samym czasie:
pamięci wizualnej (prawa strona mózgu) oraz werbalnej (lewa strona mózgu).
To podwójne kodowanie znacznie polepsza pamięć i zdolność uczenia się.
Nauka, która ma strukturę dobrej zabawy przynosi zdumiewające efekty, co można wytłumaczyć naukowo.
W trakcie gier językowych zawartych w tej aplikacji uwalniane są chemiczne neuroprzekaźniki dopaminy,
które poprawiając nastrój, na dłużej utrzymają Cię zmotywowanym i chętnym do nauki.
Więcej przyswoisz, więcej zrozumiesz i więcej zapamiętasz.
A przy tym będziesz się dobrze bawić!
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