BOOK 4
7-мо ниво В1-1
Intermediate
Това е седмото ниво на Директната методика и е продължение на шестото ниво.
Това ниво е предвидено за напреднали или курсисти, които са на средно или малко под средното ниво и
изпитват затрудняване в използването на по-сложни структури и се чувстват сравнително сигурни да кажат
каквото и да е на английски на малко над елементарното ниво .
Курсът включва отново 45 часа от 40мин. или 30 часа от 60 мин.
Той се провежда 2 пъти седмично понеделник и сряда, вторник и четвъртък или събота и неделя по
два 60-минутни часа на ден.
В зависимост от интензивността курсът продължава от 1 до 2 месеца.
Материалът е разделен в 3-ри модула.
Тези 3-ри модула ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с :
● как да даваме съвети ● как да говорим за предимства и недостатъци
● да говорите за неща, които са се случвали в миналото преди нещо друго
● да докладвате какво казва някой ● да произнасяте различни звуци и да чете различни фонетични
символи ● да говори за неща, които можете или не можете да си позволите
● как да отворите банкова сметка или да направите паричен превод ● да направите предположения ● да
говорите за неща, които ви дразнят
● да говорите за проблеми ● да обяснявате целта на нещо ● да говорите за храна ● да използваме 3-то
условно наклонение /3rd conditional /и да говорим за неща, които не са се случвали в миналото ● да
обсъждате теми, свързани със социалните мрежи и блогове ● да говорите за неща които са се случили в
миналото и оказват влияние върху настоящето ● движение, пътни знаци и правила за движение●
тренировката ● как да различавате различни звуци● да говорите за бързо хранене и здравето ● как да
накарате някой да направи нещо ● да говорите за околната среда и замърсяването ● как да използвате
„оттогава“ и „за/ ‘since’ and ‘for’/ ● как да използва сегашно перфектно време / Present perfect/ за
започване на разговор
Граматиката включва

● past perfect
● reported speech
● always & present continuous

● so that
● 3rd conditional
● mixed conditionals
● reported speech questions
● how long / since / for

