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Lyssna:
Att lyssna när andra talar är det naturliga sättet att lära sig ett nytt språk. Det var så du en gång lärde dig ditt
eget modersmål.
Härma:
I kursen får du höra korta fraser, först på svenska och sedan två gånger på grekiska med en längre paus mellan
de grekiska fraserna. Första gången långsamt så att du hinner härma och därefter upprepas frasen med naturlig
hastighet. Då kan du kontrollera att det blev rätt och får höra en gång till hur det ska låta.
Lära:
Genom att lyssna och härma lär du dig ditt nya språk nästan utan att tänka på det. Den här metoden passar
utmärkt om du är nybörjare eller om du snabbt vill fräscha upp gamla kunskaper.
Tvåspråkig text och kortfattad grammatik.
Till det inspelade materialet medföljer två texthäften med samma fraser på båda språken. Genom att läsa
frasen samtidigt som du hör det förstärks inlärningen. Materialet innehåller även en minigrammatik med
förklaringar på de vanligaste grammatiska reglerna.
Resultat - vardagsspråk med ca 800 ord.
I ett aktivt vardagsspråk används mellan 500 och 1500 ord. Efter den här kursen behärskar du ca 800 nya ord
och klarar vanliga, vardagliga situationer på ditt nya språk.

Med den här kursen kommer du kunna:
Känna igen vanliga ord och enkla fraser som handlar om dig och den närmaste omgivningen.
Läsa vanliga namn och enklare meningar. Samtala om den andre talar långsamt och tydligt. Klara vanliga
situationer i affärer, restauranger, banker och andra publika och offentliga inrättningar, samt fylla i enklare
formulär.
Det här innebär att du klarar nivå A1 i Europarådets språkliga nivåskala.
Kursen innehåller:
37 avsnitt - ord och fraser, frågor och svar, dialoger.
Tvåspråkiga i både text och inspelning.
Inspelning - ca 3 tim (1st MP3 CD)
2 kurshäften på totalt 150 sidor som följer avsnitten i inspelningen.
1 minigrammatik på ca 25 sidor.
Grekisk språkkurs. Grundkurs. Av Wennerholm, Ann-Charlotte. Nettpris: 281,-Sjekk pris i din lokale
Akademikabokhandel. Her har vi også pensumpakker og APP-tilbud. Med Univerbs språkkurser är det lättare
att lära sig ett språk på egen hand. Kurserna bygger på den välkända metoden: Lyssna Härma Lär.
Grundkursen Grekisk språkkurs. Grundkurs. Nettpris: 281,-Wennerholm, Ann-Charlotte. Kursen är tvåspråkig
- man hör frasen först på svenska och sedan två gånger på.

