Prohlížeč Jazyky bez bariér
JAK NA TO

Dáša:
„Ahoj Evo, tak co říkáš nové verzi programu
Jazyky bez bariér?“

Otevře soubor, se kterým chcete pracovat

Eva:
„Přibylo tam dost nových funkcí a už to vypadá jako
moderní spotřebiče. Všude je 100 funkcí, ale stejně
každý používá jen dvě.“

Vytiskne učivo v přehledné formě

Dáša:
„To máš pravdu. Ale různí lidé používají různé dvě
funkce a je prima mít si z čeho vybírat.“

Vytvoří přehled učiva ve formátu PDF

Neexistuje jeden správný postup pro jazykovou výuku.
Co prospívá jednomu, nemusí prospívat druhému.
Přejeme vám trpělivost i šťastnou ruku, ať spolu se svými
dětmi najdete jednotlivě pro každého to pravé ořechové.

Přepne do režimu editace

Program mluví, když kliknete na obrázek.

Připadá-li vám panel nástrojů na obrazovce moc velký, můžete jej jediným kliknutím skrýt a později opět zobrazit.

Někdo se může učit slova či věty v určitém pořadí, a když se zamíchají, tak si je
nedokáže vybavit. Tomu chceme předejít,
a proto lze slova a věty opakovat v různém pořadí.

Výběr lekce a cvičení

Chcete-li, aby program mluvil nejprve anglicky a potom
česky, označte reproduktor ve
žlutém poli.

Chcete-li se jen dívat
a poslouchat, může
se učivo posouvat
automaticky.

Chcete-li nejprve slyšet češtinu, označte reproduktor v bílém poli.

Nastavení parametrů
pro poslech a posun
provedete v menu.

Počet opakování mluvené řeči si můžete nastavovat přesně podle vaší
aktuální potřeby.

SLOVA A VĚTY
PROZKOUMEJ
Nová slova a věty můžete vidět a slyšet.
Někde se můžete i podívat, co to vlastně slyšíte. Význam slov a vět si můžete přečíst a naposlouchat. Každou formu můžeme proměnit
na černou čáru, nebo znovu zobrazit.

SLOVA A VĚTY
BOŘ A TVOŘ
Klikáním na text jej nejdříve boříte a potom
zase tvoříte.

SLOVA A VĚTY
BOŘ A PIŠ
Stiskem klávesy Esc text rozbijete a potom
na klávesnici píšete.

SLOVA A VĚTY
NABARVI
Jak napomůžete zrakovému
vnímání?
Kliknutím vyberete v menu barvu
a vybarvujete pozadí písmen.
Dobře tím zvýrazníte například gramatiku nebo
složená slova.

Každé dobře napsané písmeno je potvrzeno zvukem rolničky.
Věty jsou správná slova ve správném pořadí.
Stačí kliknout na
jednotlivé části slova
nebo věty, nebo zrušit
či obnovit výběrem
v menu pro celý
soubor.

Slova jsou správná písmena ve správném
pořadí.

Program nedovolí napsat chybné písmeno.
Když nevíte další písmeno, najedete kurzorem na tečku a program nám napoví.
Když nevíte další slova, stiskem klávesy
Esc zobrazíte celý text.

Máte-li vybranou barvu, můžete na klávesnici
napsat písmeno a všechna stejná písmena se
vybarví danou barvou.

