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Russisk, kursus for børn Hent PDF Forlaget skriver: Sprogtigeren er et sprogkursus for børn fra 5-12 år.
Gennem leg læres ord og små sætninger på kursussproget. Programmet omfatter flere hundrede ord inddelt i
grupper som: farver, steder, flertal, handlinger og professioner. Programmet indeholder underholdende spil i
flere sværhedsgrader. Barnet kan optage sin stemme som del af små tegnefilm. Oversættelser og hjælp fås af

tigerfiguren, som er børnenes guide igennem kurset.

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 Sprogtigeren serien.

Kan fortsættes med Talk Now.

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.
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