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Italiensk, kursus for unge Hent PDF Forlaget skriver: Talk the Talk er et begynderkursus, der primært
henvender sig til unge og deres familier.

Med Talk the Talk lærer man de vigtigste udtryk og vendinger, og man får et nyttigt ordforråd med hovedvægt
på dagligt omgangssprog blandt unge. Kurset indeholder følgende emneområder: I familien, i skolen,

fritidsaktiviteter og venner, rejser, hjemme, e-mails, computer, teknologi, verden, på arbejde, samt sport.

Alle sætninger og dialoger er indtalt af indfødt mandlig og kvindelig speaker. Hver sætning eller dialog høres
først på hjælpesproget, derefter på det nye sprog. Indeholder 70 minutters videomateriale i fjernsynskvalitet,
mulighed for at optage sin udtale og sammenligne med speaker, 10 forskellige quizzer, samt ordbog og parlør,

der kan udskrives for hver sektion.

Programmet er selvinstallerende og vælger automatisk hjælpesprog ved at læse computeropsætningen. Det
installeres altså med dansk som hjælpesprog på computere med dansk opsætning. Hjælpesproget kan

efterfølgende ændres til et af de andre sprog fra Talk the Talk serien.

Systemkrav:
Windows: 2000, ME, XP, Vista eller 7, mindst 16MB RAM og 20MB ledig plads på harddisken, CD-ROM

drev, SB-kompatibelt lydkort, højttaler, farveskærm.
Macintosh: Mac OS X System 10.3.9 (eller bedre), højere 8MB RAM og 17MB ledig plads på harddisken,

farveskærm.

Mikrofon anbefales.

 

Forlaget skriver: Talk the Talk er et begynderkursus, der primært
henvender sig til unge og deres familier.

Med Talk the Talk lærer man de vigtigste udtryk og vendinger, og
man får et nyttigt ordforråd med hovedvægt på dagligt
omgangssprog blandt unge. Kurset indeholder følgende

emneområder: I familien, i skolen, fritidsaktiviteter og venner, rejser,
hjemme, e-mails, computer, teknologi, verden, på arbejde, samt

sport.

Alle sætninger og dialoger er indtalt af indfødt mandlig og kvindelig
speaker. Hver sætning eller dialog høres først på hjælpesproget,

derefter på det nye sprog. Indeholder 70 minutters videomateriale i
fjernsynskvalitet, mulighed for at optage sin udtale og sammenligne
med speaker, 10 forskellige quizzer, samt ordbog og parlør, der kan

udskrives for hver sektion.

Programmet er selvinstallerende og vælger automatisk hjælpesprog
ved at læse computeropsætningen. Det installeres altså med dansk

som hjælpesprog på computere med dansk opsætning. Hjælpesproget
kan efterfølgende ændres til et af de andre sprog fra Talk the Talk



serien.

Systemkrav:
Windows: 2000, ME, XP, Vista eller 7, mindst 16MB RAM og
20MB ledig plads på harddisken, CD-ROM drev, SB-kompatibelt

lydkort, højttaler, farveskærm.
Macintosh: Mac OS X System 10.3.9 (eller bedre), højere 8MB

RAM og 17MB ledig plads på harddisken, farveskærm.

Mikrofon anbefales.

Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://readtimess.in.net/blog.php?b=Italiensk, kursus for unge&s=dkbooks

