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Dansk fortsættelseskursus Hent PDF Forlaget skriver: Word Talk er et fortsætterkursus for voksne. Efterfølger
for Talk Now. Programmet er beregnet til personer som har en vis fortrolighed med at lytte til og tale det
fremmede sprog. Omhandler emner som: mad, dyr, tal (1-100), praktiske vendinger, rigtigt eller forkert
spørgsmål, konstruktion af sætninger, finde vej efter beskrivelse, datoangivelser, vejret, beskrivelse af

personer samt situationer.

Man opbygger sit ordforråd og kan indtale og sammenligne med den indfødte speaker. Indeholder interaktive
spil, diktatøvelser og quizzer af varierende sværhedsgrad, samt mulighed for at gemme ens resultater.

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 World Talk serien.

World Talk indeholder ikke grammatik. Hvis kunden ønsker at lære grammatik anbefales et kursus i den
engelsksprogede serie: Learn Language Now

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.
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