MIT ALLEN SINNEN
DEUTSCH LERNEN
Das Bildwörterbuch Ukrainisch-Deutsch ermöglicht den
Einstieg in die Fremd- bzw. Zweitsprache Deutsch. Es umfasst rund 900 Wörter aus dem täglichen Lebensumfeld der
Kinder in 34 Themen wie z. B. Familie, Haus, Schule, Stadt,
Zeit, Wetter, Musik, Sport und Feiertage.
Ось як працює двомовна освіта!
Цей українсько-німецький ілюстрований словник
є введенням в іноземну або другу мову. За допомогою
детальних ілюстрацій та з любов’ю розроблених сцен,
він пояснює близько 900 слів із повсякденного життя
дітей. Сюди входять 34 теми, такі як сім’я, дім, школа, місто, тварини, час, погода, музика та спорт. Цікаві сцени
йдуть в контексті з прочитаним, спонукають до роботи зі
словами, пробуджують цікавість та викликають бажання
вивчати нову мову. Правильну вимову можна також відпрацьовувати за допомогою супровідних аудіофайлів.
Ілюстрований словник розроблений лінгвістами для
спільного навчання дітей разом із батьками.
Бажаємо дітям та їхнім батькам отримувати задоволення
від пошуку слова в словнику, читання та навчання!
Bildwörterbuch Ukrainisch-Deutsch, Softcover, 60 Seiten,
29.7 x 21.0 cm, ISBN 978-3-89894-759-6, Preis 5,95 Euro

Illustrierter Sprachführer
UKRAINISCH-DEUTSCH

Незамінний для повсякденного

спілкування та вивчення німецької мови
За допомогою ілюстрованого розмовника можна без знання мови висловити подяку, відвезти машину в майстерню або зробити замовлення в ресторані. Всього зібрано понад 2000 фраз і слів, які чітко розподілені за такими темами: спілкування, їжа
та напої, здоров’я та гігієна, спорт та відпочинок, подорожі, час та погода. Візуальне
навчання полягає в тому, що пам’ять працює краще, коли людина бачить картинку.
Це полегшує запам‘ятовування лексики та фраз у довгостроковій перспективі. Прослуховування змісту також необхідне для успішного вивчення німецької мови. Аудіокурс «Українська – Німецька мова» у форматі MP3, який ідеально доповнює книгу,
можна завантажити за посиланням. А якщо ви ще не вивчили термін, просто покажіть співрозмовнику відповідну ілюстрацію — ви впораєтеся з будь-якою ситуацією!
Illustrierter Sprachführer Ukrainisch-Deutsch für für ukrainische Muttersprachler
Softcover, 240 Seiten, 17 x 12 cm, ISBN 978-3-89894-760-2, Preis 7,99 Euro
Die Bücher können im Buchhandel oder im Online-Buchhandel bestellt werden.
Bei Mengenbestellungen für Schulen kontaktieren Sie bitte den Verlag:
Jourist Verlags GmbH * Tel. 040-21098290 * verkauf@jourist.de * www.jourist.de
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