
BOOK 6 

12-то ниво  В2-3
Upper-Intermediate 

Това е  дванайстото  ниво на Директната методика и е продължение на единайстото  ниво. 

Това ниво е предвидено  за курсисти, които са на надпреднало ниво на владеене на английски. 

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 4-ри модула. 

Тези 4-ри модула  ще ви научат да използвате и практикувате изрази свързани с : 

● полезни идиоми ● как  да правите прогнози ● да говорите за дребни здравословни проблеми ●
околната среда ●  здравето ● съвременните технологии ● да говорите за това как се чувствате  ●
различни полезни идиоми ● храната и готвенето ●как да говорите за готвене ● различни
комплекси, които хората могат да имат ●  прогнози  ● различни видове къщи ● разликата между
адаптиране и настройка ● лексика, свързана с пътувания, интереси и свободно време ● разликата
между говоря нецензурно и проклятие ● разликата между уверяването и осигуряването ●
различни заболявания ● как да оценяваме предмети  ● даборсата ● много полезни идиоми и
словосъчетания.

Нивото  включва : 

● useful idioms ● to make predictions ● to talk about minor health problems ● vocabulary connected with
environment ● to talk about health ● to talk about modern technology ● to talk about how you feel about
something ● various useful idioms ● vocabulary connected with food and cooking ● to talk about cooking ●
various complexes people may have ● to make predictions ● the difference between exact, accurate and precise
● various kinds of houses ● the difference between adapt and adjust ● vocabulary connected with travelling,
interests and free time ● the difference between swear and curse ● the difference between assure and ensure ●
to talk about various diseases ● to estimate things ● the difference between grab, grasp, grip and seize ● to talk
about stock exchange ● many useful idioms and collocations

Двата курса или шестият  учебник   BOOK 6  включва  720 думи и 1210 въпроса. 


