Angielski

dla seniorów

Kurs
podstawowy
•
•
•
•
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Podręczniki z płytami CD-audio
Ćwiczenia
Zestawy nauczyciela
Materiały dodatkowe

 kurs specjalnie opracowany dla osób 50+
 odpowiednie, dostosowane do wieku tempo nauki
 przejrzyste wyjaśnienia i wskazówki, jak korzystać z kursu

Angielski dla seniorów
Kurs podstawowy

Podręczniki
•
•
•
•
•
•
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aktywna nauka nowych słów i zwrotów
przejrzyste wyjaśnienia gramatyczne
z przykładami i tabelami
tworzenie zdań z wykorzystaniem poznanej gramatyki
stosowanie słownictwa w kontekście
tworzenie praktycznych wypowiedzi w sytuacjach
powtórki po każdej lekcji

Dodatkowo
ramki
Pamiętaj!
i Dobra rada

Płyty CD-audio do podręczników
•
•
•

nauka wymowy z lektorem – wolniejsze tempo nagrań
i nagrane tłumaczenia wszystkich słów, zwrotów i zdań
ćwiczenie rozumienia ze słuchu
– specjalnie opracowane ćwiczenia do dialogów
trening wypowiedzi ustnej
– odpowiadanie na pytania
lub reagowanie na wypowiedzi
lektora w ćwiczeniach
sytuacyjnych

Ćwiczenia
•
•
•
•

utrwalanie poznanego słownictwa
sprawdzanie przyswojenia gramatyki
stosowanie gramatyki w sytuacjach
tworzenie samodzielnych wypowiedzi

Samodzielne
sprawdzanie
postępów
w nauce
– Tabele
wyników

Zestawy nauczyciela
•
•
•
•

krótkie wyjaśnienia metodyczne
dodatkowe ćwiczenia powtórkowe do wydrukowania
testy z nagraniami (pliki audio i mp3)
pliki mp3 do podręczników

na płytach CDR

Angielski dla seniorów
Kurs podstawowy
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Kurs podstawowy

2

uczy na poziomie początkującym,
stopniowo wprowadza nowe
słownictwo i wyjaśnia, jak tworzyć
proste zdania; odpowiedni
w pierwszym i drugim roku nauki

utrwala podstawy, rozszerza
słownictwo i rozwija umiejętność
posługiwania się językiem angielskim
w codziennych sytuacjach; odpowiedni
od drugiego lub trzeciego roku nauki

W skład kursu wchodzą:
• Podręcznik: 184 str., oprawa karton
• Płyta CD – audio: czas 77 min.
• Ćwiczenia: 104 str., oprawa karton
• Zestaw nauczyciela na płycie CDR

W skład kursu wchodzą:
• Podręcznik: 260 str., oprawa karton
• 2 Płyty CD – audio: czas 77 i 74 min.
• Ćwiczenia: 116 str., oprawa karton
• Zestaw nauczyciela na płycie CDR

Program

Angielski 50+

dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Szkół Językowych i grup seniorów
1. Przy zamówieniu 10 lub więcej podręczników lub ćwiczeń
• rabat 15% (ceny po rabacie na druku Zamówienia)
• zestaw nauczyciela na płycie CDR za 1 zł
2. Przy zamówieniu 10 lub więcej kompletów (podręcznik + ćwiczenia)
• dodatkowo dla każdego ucznia płyta z kursem do słuchania i powtarzania
Angielski przed wyjazdem dla początkujących o wartości 20zł GRATIS!
Zamówienia na podręczniki i ćwiczenia można składać w wydawnictwie,
wysyłając Formularz Zamówienia na adres e-mail: sklep@dimnim.pl
telefonicznie: 58 324-91-51 lub faxem: 58 324-91-52
Formularz zamówienia można pobrać na stronie wydawnictwa www.audiokursy.pl
w dziale Angielski 50+, w zakładce Program Angielski 50+.
DIM Nauka i Multimedia
ul. Milskiego 1; 80-809 Gdańsk
e-mail: info@dimnim.pl
tel. 58 324-91-51

www.audiokursy.pl

