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uTalkuTalk är ett prisbelönt språkinlärningsprogram som använts av över 30 miljoner personer världen
överEnkelt. Roligt. Omedelbara resultat.Börja tala ditt nya språk redan idag! Med hjälp av uTalk kommer du
snabbt igång. Träna var du än befinner dig, från i stort sett vilket språk som helst. I uTalk finns tillgång till ca.
130 olika stödspråk. uTalk fungerar på alla plattformar Windows, Mac, IOS och Android. uTalk fungerar både
online och offlineuTalk börjar med de viktigaste orden och fraserna du behöver för att komma igång med att
prata, känna dig säker och skaffa vänner vart du än åker.Ett par anledningar till varför så många använder och
har lärt sig att älska uTalk: Riktigt, praktiskt ordförråd: uTalk lär dig orden och fraserna du verkligen behöver.
60 olika ämnesområden att välja bland Pratspel: träna på ditt uttal - lyssna på en infödd talare, sedan är det

din tur att försöka.

Kannada is the official language of the Indian state of Karnataka. uTalk currently supports 140 different
languages to learn with new languages being added all the time. With free starter words in 140 languages you

can try it riskfree.

Kannada Språk

Learn Kannada with uTalk. uTalk apps Learn on the move EuroTalks mobile language apps are great for
practising when youre out and about. Learn to speak Kannada through Malayalam. uTalk uses our bestselling
interactive method to keep you engaged wherever you are. Score 100 in the games and you can unlock an
extra topic for free. Osta kirja uTalk Kannada ISBN 9781787095342 osoitteesta. While the written language

is fairly standardised there are up to 20 spoken dialects. The world is flattening figuratively and it is
becoming more and more valuable to learn a second or third fourth or fifth language. Learn languages fast
uTalk gets results because every word you hear is in your new language and you speak listen and understand
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from Day One. LEARN LANGUAGES FAST uTalk gets results. Simple words and phrases are set to a varied
pattern of rhythms and music designed to help. Speak Kannada language with confidence. Try the new uTalk
for free to pick up the basics in 25 languages. Entrants aged 15 and under will need permission from their

parent or guardian.
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