Немски език 2019
Издателство Клет България
Издател на учебни системи Klett и учебни помагала PONS
Изключителен представител на Cambridge University Press и Difusión

Уважаеми колеги и приятели,
Горд съм, че благодарение на усилията на целия
екип на издателство КЛЕТ България изданията с марката Klett заемат подобаващото им достойно място в системата на общото образование у нас.
Хиляди български ученици имат възможност да се
обучават по великолепните учебни системи на найголямата европейска издателска група в областта на
образованието – Das Zauberbuch, Мagnet, Exakt für
dich, Deutsch echt einfach, geni@l klick für Bulgarien,
Aspekte junior für Bulgarien и Magnet smart.

Не бива да забравяме чудесните оригинални издания на колегите ни от Ernst Klett Sprachen, както и останалите учебници, материали и помагала с марките Klett
и PONS, които продължават да бъдат верен помощник
на студенти и всички други учащи се.
На страниците на този каталог и на www.klett.bg, със
сигурност ще намерите необходимото издание за усъвършенстване на вашия немски език!
Надеждният партньор в това начинание продължаваме да сме ние – екипът на издателство Клет България.
Разчитайте на нас!

През тази есен към тях предстои да се присъединят
и учениците от четвърти клас с продължението на
системата Das Zauberbuch.

Образованието е наша мисия!
С пожелания за успех,

Българските ученици имат гарантиран достъп до
едни от най-иновативните и модерни учебни системи
по немски език, адаптирани съобразно изискванията
на българската образователна система.
Всеки един от тези учебници се предлага и в модерен електронен вариант, който гарантира на преподавателя възможност да направи часа си по-интригуващ
и интерактивен, а на учениците – самоподготовката им
по-интересна и предизвикателна.

Владимир Колев
Управител на издателство Клет България

Поръчайте онлайн всички наши заглавия.
учебника.бг е електронен магазин за онлайн поръчки на
всички наши заглави. Лесен и удобен начин за пазаруване
с доставка до дома.

www.учебника.бг

Ще се радваме да ви посрещнем в новия ни информационен център на адрес:
гр. София, ул. Никола Тесла 5, сграда БСР II, ет. 4

НАШИТЕ ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВИ ОЧАКВАТ!
Камен Кущиев

Димитрина Тодорова

Ръководител търговски екип

Езикови центрове

Области: Благоевград, Варна,
Велико Търново, Габрово,
Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Перник, Стара Загора, Хасково

Mtel: 0886 949 863
Vivacom: 0879 833 728
d.todorova@klett.bg

Mtel: 0885 733 725
Vivacom: 0879 833 726
k.kushtiev@klett.bg

Петър Божинов

Магдалена Тодорова

Търговски представител

Ръководител екип
Продажби ключови
клиенти

Области: Бургас, Пазарджик,
Пловдив, Русе, Сливен, Ямбол
Mtel: 0885 732 930
Vivacom: 0878 874 559
p.bozhinov@klett.bg

Mtel: 0886 950 232
m.todorova@klett.bg

Светлозар Стоянов

Майа Цветкова

Търговски представител

Търговски представител
книжарници

Области: София-град и
София-област
Mtel: 0889 100 218
Vivacom: 0879 833 723
s.tanev@klett.bg

Mtel: 0884 960 050
m.tsvetkova@klett.bg

Любомир Трифонов

Деян Петков

Търговски представител

Мениджър продажби
КЛЕТ България

Области: Видин, Враца, Добрич,
Монтана, Плевен, Разград,
Силистра, Смолян, Търговище,
Шумен

Mtel: 0885 735 301
Vivacom: 0879 833 719
d.petkov@klett.bg

Mtel: 0887 100 298
l.trifonov@klett.bg
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Klett Augmented
www.klett-sprachen.de/augmented
Сканирайте страница от
учебника със смартфона или
таблета си и ще разполагате
напълно безплатно с всички
аудио- и видеозаписи!
Приложението е безплатно и
лесно за използване.
Важно: За инсталацията и по време
на сканирането се изисква интернет
връзка, ние препоръчваме WLAN.
След това можете да свалите
материалите на устройството си и
да ги използвате офлайн.

Инсталирайте безплатното приложение
Klett-Augmented и изберете учебник.

ате
 ук избир
=Т
учебника.

Сканирайте страница от учебника
със символи за аудио- и видеозаписи.

=С
 канирайте
страницата.

Пуснете или свалете аудиои видеозаписите на таблета
или смартфона.
= Свалете
или
използвай
те
онлайн.

Сканирайте повече страници
и изберете аудио- и видеозаписите.

е
вайт
 крол й=С
а
р
и изби
те.

Учебници и учебни комплекти по новите учебни програми на МОН,
които могат да се използват в системата на училищното образование
Начална и средна степен
Заглавие
Das Zauberbuch

Ниво по Общата европейска езикова рамка / Хорариум
2. клас

3. клас

4. клас

Pre-А1
64 ч

A1
96 ч

A1
102 ч

5. клас

6. клас

7. клас

Форма на
обучение
ЗП

Magnet
für Bulgarien

А1
119 ч

А2
119 ч

A2
108 ч

ЗП

Гимназиална степен
Заглавие

Exakt für dich

geni@l klick
für Bulgarien

Ниво по Общата европейска езикова рамка / Хорариум
8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас

А1-В1.1
648 ч
А1-А2
432 ч

Интензивно
изучаване
В1.1
216 ч

Разширено
изучаване

А1-В1.1
648 ч
А1-А2
432 ч

Интензивно
изучаване
В1.1
216 ч
В1 част 1
144 ч

Aspekte junior
für Bulgarien

Форма на
обучение

Разширено
изучаване
В1 част 2
72 ч

предстои

предстои

Интензивно
изучаване

В1 част 1
72 ч

В1 част 1
72 ч

В1 част 2
62 ч

Разширено
изучаване

Deutsch echt
einfach

А1
144 ч

А2.1
72 ч

А2.2
72 ч

предстои

предстои Неинтензивно
изучаване

Magnet smart

-

А1.1
72 ч

А1.2
72 ч

предстои

предстои

II чужд език

Оригинални учебни системи

Оригинални учебни системи
1-4 клас
Hallo Anna

A1

Hallo Anna neu

A1

Wo ist Paula?

A1

Die Deutschprofis

A1

A2

Der grüne Max

A1

A2

B1

5-7 клас
Wir neu

A1

A2

B1

Logisch!

A1

A2

B1

Maximal

A1

A2

B1

Fantastisch

A1

A2

B1

Klasse!

A1

A2

B1

За възрастни
Linie 1

A1

A2

B1

B2

Berliner Platz

A1

A2

B1

B2

DaF leicht

A1

A2

B1

Netzwerk

A1

A2

B1

Netzwerk neu

A1

DaF kompakt

A1

A2

B1

Mittelpunkt

B1+

B2

C1

Aspekte neu

B1+

B2

C1

1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

unter Mitarbeit von Tsvetoslava Nikolaeva

uch

ien

ch

2. Klasse
für Bulgarien

Lehrbuch

um den
stigen und
r deutschen

2. Klasse

Das Zauberbuch
Учебна система
Клас
Нива

chüler auf
unizieren.

rechen zum
n der Schüler beim
n der eigenen

2

На сайта:
3

Pre-А1 Pre-А1

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

4
А1

Компоненти:

Festen und
er gewidmet.

Учебник
Тетрадка
Ръководство и учебник в едно с аудио
Електронна версия на учебника

d Liedern hilft
e
en und das Gelernt

entsprechen

В процед
ура на
одобрен
ие от МО
Н
по новите
учебни
програм
и за 4. кл
ас

Klett

opäischen

ISBN 978-954-344-345-1

Учебна система в 3 нива

1 2 3
Одобрен за 2. и 3. клас
от МОН по новите учебни
програми

За вашия час
по немски:
адаптиран
интересен
одобрен

• за ученици от 2. до 4. клас на българските училища
• разработена по новите учебни програми на МОН
• одобрена от МОН за 2. и 3. клас със Заповеди №РД 09-3151/14.08.2017 г.
и №РД 09-1210/19.07.2018 г.
Новата учебна система Das Zauberbuch, адаптирана спрямо новите учебни програми на МОН, осигурява
плавно въвеждане на учениците в света на немския език и развива комуникативните им умения.
Четиримата приятели Ник, Юлия, Марион, Ерик и мечето Берт придружават учениците през целия учебник.
Историите под формата на комикс не само развиват интереса на учениците към четенето, но и създават
възможност чрез ролеви игри учениците да използват немския език.
Учебната система разчита на включването на всички сетива в учебния процес. Учениците виждат, четат, чуват,
говорят, пеят, разказват, пишат, движат се и изработват малки проекти, съотнасяйки ситуациите към своето
всекидневие.
Упражненията в учебната тетрадка следват материала от урока и осигуряват възможност за затвърждаване на
новите думи, изрази и конструкции с атрактивни задачи.
Електронната версия на учебника предлага аудиозаписите в удобен формат и е допълнена от видеа към
комикс историите.
Лесното за работа ръководство включва страниците от учебника с насоки за работа към отделните
упражнения.
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Компоненти:

2. Klasse

3. Klasse

4. Klasse

Цена

Kursbuch
Arbeitsbuch
Lehrerhandbuch

9789543443451
9789543443468
9789543443475

9789543444694
9789543444700
9789543444717

Очаквайте!
Очаквайте!
Очаквайте!

19,92 лв.
8,94 лв.
19,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

1-4 КЛАС

Wo ist Paula?
Учебна система
Части
Нива

1

2

Pre-А1 Pre-А1

3

4

А1

А1

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Ръководство

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
Учебна система в 4 нива
• немски език за ученици над 8 години
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
• системата в 4 нива извежда учащите на ниво А1+
1 2 3 4
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
• атрактивна и забавна учебна система
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË
Системата е разработена специално за малки ученици и в четири нива извежда
до ниво А1+. Емоционално
 œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ
заредени теми и ситуации стимулират естественото желание на малките ученици за откриване и изследване
на света около тях и осигуряват активно овладяване на немския език.

—‚‡ÎÂÚÂ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!

Костенурката Паула придружава учениците в света на немския език. Забавни
песни и стихотворения,
 œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ
·˙ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰ÛÏËÚÂ Ò mented
Klett Aug
разнообразни упражнения и различни активности включват всички сетиваÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ
и спомагат за ефективни
Â˜ÌËÍрезултати.
Редовните упражнения за произношение включват и майчиния език и стимулират учениците да правят
 ◊ÛÈÚÂ Í‡Í ÒÂ ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
сравнения.

ÔÓ‰Ó·ËÚÂ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ
разполагате напълно
ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.
безплатно с всички аудиоС помощта на видеоклиповете учениците биват насърчавани да участват
в учебния процес
и да Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
 активно
œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË
видеоматериали!
упражняват вербалната комуникация.
 ≈‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Приложението
е безплатно
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лесно за използване.
Ì‡отÂ„ËÒÚ‡ˆËˇ.
Работната тетрадка включва допълнителни упражнения с удобни препратки
учебника, които осигуряват
Интересната културна информация и увлекателният разказ подкрепят мотивацията
и желанието
за учене. В
 ”˜ÂÚÂ ‰ÛÏËÚÂ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
учебната система са застъпени междупредметните връзки.

преговор на наученото в клас и възможност за самооценка на учениците.

»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ App Store
ËÎË Google Play Store.
2. —‚‡ÎÂÚÂ ìPONS ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
3. ¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ PONS œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ Ò ÚÓÁË ÍÓ‰:

4. œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ www.pons.bg

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Kursbuch
9783126052801
9783126052825
9783126052851
9783126052878
Arbeitsbuch
9783126052818
9783126052832
9783126052863
9783126052886
LHB + digital		9783126052849			9783126052894		

Цена
19,90 лв.
14,90 лв.
44,90 лв.

9

1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Hallo Anna & Hallo Anna neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

Увод

А1.1

А1.2

www.klett.bg
Разпределение

Компоненти:
Учебник с 2 аудиодиска
Тетрадка
Ръководство с материали за размножаване и CD-ROM
Интерактивен CD-ROM

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• за предучилищни групи и начални класове
• за успешен интерактивен час по немски
• одобрена от МОН със Заповеди №РД 09-219/27.02.2013 г., №РД 09-320/04.03.2014 г.
и №РД 09-244/05.03.2015 г.
Учебната система е предназначена за шестгодишни ученици, които още не познават немския език и в
първата си година на обучение се ограмотяват на майчиния си език. В първата част на учебната система не
се предполага усвояване на немската азбука и развиване на уменията четене и писане на немски език. Тя се
фокусира върху развитието на уменията за говорене и слушане с разбиране.
Учебната система отговаря на възрастовите нужди на учениците – движение, игра и нови открития.
Упражнения, задачи, комикси, песни и игри разнообразяват часовете по немски.
Във втората част на учебната система започва ограмотяването на учениците. Независимо от това визуалният
аспект е широко засегнат, за да улесни възприятието и разбирането на нови думи и случки.
Ръководството осигурява цветни флашкарти. Насоките за работа са поместени на диск и предлагат съвети и
идеи към всяка страница от учебника, както и материали за фотокопиране.
Новото издание е с повече рисунки и игри с модерен дизайн, с което ви осигурява още по-разнообразни и
атрактивни часове. Очаквайте го през март 2019 г.

Компоненти Hallo Anna:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Alle Niveaus

Kursbuch mit 2 CDs
9788377153222
9788377154441
9788377155394		
Arbeitsbuch
9788377153239
9788377154458
9788377155400		
Lehrerhandbuch + CD-ROM
9788377153246
9788377154465
9788377155417		
CD-ROM digital
9788377154373
9788377157251
9788377155424		
Filme und Spiele DVD 				
9788380635258
Filme und Spiele Kursbuch + DVD 				
9788380634459
Anna Handpuppe 				
2014290112723
Benno Handpuppe 				
2014290112730

Компоненти Hallo Anna neu:

Vorkurs

Lehrbuch mit Audio-CD
9783126000710
Arbeitsbuch
9783126000727
Lehrerhandbuch
9783126000734
Digitales Lehrbuch 		
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

9783126000598			
9783126000604			
9783126000611			
9783126000628			

Цена
22,90 лв.
19,90 лв.
34,90 лв.
29,90 лв.
48,90 лв.
49,90 лв.
59,90 лв.
59,90 лв.

Цена
22,90 лв.
19,90 лв.
34,90 лв.
29,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

1-4 КЛАС

Der grüne Max Neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

Нива

А1

А1-А2

www.klett-sprachen.de/
der-gruene-max
Аудиозаписи към Ръководството
Списъци с думи
Работни листа
Отговори
Предложения за разпределението
на часовете
Тестове към отделните уроци

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Аудиодиск
Ръководство
Интерактивен CD-ROM

• за ученици над 8 години, без начални познания по езика

Учебна система в 2 нива

1 2

• извежда в 2 части до ниво А2.1
• за 2-3 часа седмично
Новото издание на популярната учебна система в две части предоставя на малките ученици забавно
въведение в света на немския език и е съчетано с постигането на високи резултати.

За вашия час
по немски:

Учебната система включва игри, песни и стихотворения, като голямо внимание се отделя на съобразения
с възрастта говорим език. Проекти, задачи и разнообразни идеи за игри и усвояване на езика стимулират
въображението и творческите умения на учениците. Упражненията за самооценка и езиковото портфолио
изграждат навици за самостоятелно учене.

актуален
мотивиращ
лесен за работа

Ръководството за учителя предоставя насоки за работа, идеи за разнообразяване на часа, материали за
фотокопиране, тестове и текстове на аудиозаписите.
Интерактивният CD-ROM осигурява задачи към всеки урок и разнообразни игри. Аудиодискът включва
записи към учебника и работната тетрадка.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Bisherige Ausgabe
Lehrbuch			
Arbeitsbuch + CD 			
Audio-CD
		
Lehrerhandreichungen
		
Neue Ausgabe
Lehrbuch
Lehrbuch
Arbeitsbuch + CD
Arbeitsbuch + CD
Audio-CD
Lehrerhandreichungen
Interactive CD-ROM
Interactive CD-ROM

Niveau 3

Цена

9783126062121
9783126062053
9783126062145
9783126065191

29,90 лв.
24,90 лв.
33,90 лв.
26,90 лв.

9783126061926 			
9783126062084		
9783126061933 			
9783126050760		
9783126061957
9783126050784		
9783126061940
9783126050777		
9783126061919 			
9783126062114		

29,90 лв.
33,90 лв.
24,90 лв.
26,90 лв.
33,90 лв.
26,90 лв.
51,90 лв.
46,90 лв.
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1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Die Deutschprofis
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprachen.de/deutschprofis
Онлайн упражнения

Компоненти:

ÂÌ Â˜ÌËÍ:
Ó·Ì‡
ÚÂ
Ó¯ÂÌËÂÚÓ:
ÏÒÍËÚÂ

Учебник с аудио онлайн
Тетрадка
Тетрадка речник
Тетрадка с тестове и аудио
Аудиодискове
Ръководство
Интерактивен USB стик

Учебна система в 3 нива

1 2 3

·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ

ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰ÛÏËÚÂ Ò mented
Klett Aug
ËÍ
ÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
ÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
ÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

разполагате напълно
безплатно с всички аудио·ÓÚË Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Приложението
е безплатно
Î‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лесно за използване.

e
ore.
·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ú‡·ÎÂÚ‡.
ÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
Ó‰:

ˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ww.pons.bg
Компоненти:
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• за ученици над 8 години
• подготвя за сертификатните изпити
• най-съвременни методи на преподаване
Новата учебна система е вдъхновена от популярния Das neue Deutschmobil. Системата покрива три нива и
извежда учениците на ниво В1, като ги подготвя за сертификатните изпити Goethe-Zertifikat A1 und A2: Fit in
Deutsch, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1, DSD I.
Увлекателни теми от всекидневието на учениците ги мотивират активно да участват в учебния процес и
да използват немския език. Игри, песни, стихотворения и ритмични упражнения ангажират всички сетива.
Учениците буквално могат да се докоснат до езика, като образуват изрази и изречения – с помощта на
анимираните видеоклипове те могат сами да изрязват и да сглобяват изречения. Свежият и цветен дизайн
прави учебната система атрактивна и лесна за работа.
Главните герои Феликс, Мая, Лео и кучето им придружават учениците през света на немския език. Граматиката
е представена достъпно и лесно с помощта на комикси и песни.
Бързият прогрес на системата осигурява необходимите познания по лексика и граматика за подготовка за
сертификатните изпити на нивата А1, А2 и В1.
Учебникът включва 12 урока, заредени с креативни задачи, игри, проекти, литературни и страноведчески
текстове. След всеки 6 урока има тренинг на четирите умения и подготовка за сертификатните изпити.
Аудиозаписите в MP3 формат и граматичните видеоклипове могат да бъдат свалени безплатно от интернет.
Тетрадката включва достатъчно граматични и лексикални упражнения за преговор и затвърждаване на
материала. На всеки 6 урока има игри за преговор. На сайта ще намерите допълнителни 6 интерактивни
онлайн упражнения към всеки урок.
Ръководството за учителя включва съвети и идеи за работа в час, материали за фотокопиране, отговори.
Интерактивният USB стик осигурява всички материали в удобен формат.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Цена

Einbändige Ausgabe
Kursbuch + Audio/Clips online
Übungsbuch
Wörterheft
Testheft + Audio online
Medienpaket (2 Audio-CDs)
Lehrerhandbuch
USB-Stick digital

9783126764704
9783126764711
9783126764728
9783126764971
9783126764759
9783126764735
9783126764742

9783126764803
9783126764810
9783126764827
9783126764988
9783126764841
9783126764834
9783126764858

9783126764902
9783126764919
9783126764926
9783126764995
9783126764940
9783126764933
9783126764957

35,90 лв.
29,90 лв.
18,90 лв.
14,90 /16.90 лв.
39,90 лв.
24,90 лв.
59,90 лв.

Zweibändige Ausgabe
Kurs-/Übungsbuch + Audio/Clips online T. 1
Kurs-/Übungsbuch + Audio/Clips online T. 2

9783126764766
9783126764773

9783126765008
9783126765015

9783126764865
9783126764872

32,90 лв.
32,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

Magnet
Учебна система

На сайта:

Клас

5

6

7

Нива

A1

А1-А2

А2

www.klett.bg
Разпределения
Тестове
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник с тетрадка
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство с тестове и аудиодискове
Електронна версия на учебника

Учебна система в 3 нива

• учебна система за 5-7 клас

1 2 3

• адаптирана към новите учебни програми
• одобрена от МОН за 5-7 клас по новата програма със Заповеди №РД 09-1516/08.02.2017 г.,
№РД 09-3206/14.08.2017 г. и №РД 09-1333/19.07.2018 г.

Одобрен за 5-7 клас
от МОН по новите учебни
програми

Учебната система привлича и задържа вниманието на учениците с актуални теми и ситуации. Двамата герои
Оливър и Стефи въвеждат учениците в света на немския език.
Всеки урок е разделен на три подтеми. Новият граматичен и лексикален материал се въвежда поетапно и
веднага се използва от учениците с различни упражнения. На всеки три урока следва преговорен раздел,
посветен на отработването на четирите умения.
Удобен граматичен справочник е поместен в края на всеки урок, в който с примери и в табличен вид са
онагледени основните граматични правила от урока. В приложението учениците ще намерят речник по уроци.
Ръководството за учителя осигурява подробни насоки за работа с уроците, тестове по уроци, обзорни
тестове в два варианта на всеки 3 урока и примерно годишно разпределение на учебния материал.
Ръководството е допълнено от аудиодискове.

плавен
увлекателен
полезен

Учебникът включва учебна част и работна част. Тъй като на учениците не е позволено да пишат в него,
работната част се предлага и в отделно книжно тяло. Отделната работна тетрадка с аудиодиск следва
съдържанието на работните раздели в учебника и улеснява учениците при работа в клас и при домашна
работа, давайки възможност за писане.

Компоненти
Учебник с тетрадка
Тетрадка с Audio-CD
Ръководство с Audio-CDs

За вашия час
по немски:

5. клас

6. клас

7. клас

Цена

9789543443185
9789543443192
9789543443208

9789543443482
9789543443499
9789543443505

9789543443932
9789543443949
9789543443956

24,90 лв.
8,90 лв.
19,90 лв.

13

5-7 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Maximal
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

Онлайн упражнения А1, А2, B1
www.klett.bg
Разпределение

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка
Ръководство
Тетрадка с тестове
Интерактивен DVD-ROM

Учебна система в 3 нива

• подходящ за ученици над 11 години без предишни знания по немски

1 2 3

• фокусът е върху всекидневни ситуации от живота на тийнейджърите

Главните герои Ян, Лена, Антон и Алисия придружават учениците във всички уроци със своя автентичен
младежки изказ. Историите от техния живот мотивират тийнейджърите да използват интензивно
разговорния език. Забавни видеа показват света на главните герои и развиват основните езикови умения говорене, слушане, разбиране.

За вашия час
по немски:
разнообразен
прогресивен
иновативен

В системата са застъпени съвременните методи за комуникация от имейли през приложения и социални
медии.
Учебникът предлага необходимия граматичен материал и много тестове както за работа в час, така и за
самооценка на постиженията. Учениците имат на разположение и азбучен речник с всички нови думи към
съответните урочни единици.
Учебната тетрадка съдържа всички необходими и разнообразни упражнения за задълбочаване на
знанията, както и допълнителна лексика и подготовка за изпити. Предвидени са специални страници със
задачи за проекти, чрез които се осъществяват междупредметните връзки.
Ръководството включва насоки към уроците, текстове за слушане и отговори на упражненията от учебника.

Компоненти:
Kursbuch
Maximal A1, Arbeitsbuch mit LMS
Maximal A1, Arbeitsbuch mit MP3-Audios zum Download
Maximal A1, Lehrerhandbuch mit CDs
Maximal A1, DVD
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Цена

9783126767408
9783126767422
9783126767415
9783126767439
9783126767446

9783126767453
9783126767477
9783126767460
9783126767484
9783126767491

9783126767507
9783126767521
9783126767514
9783126767538
9783126767545

37,90 лв.
47,90 лв.
31,90 лв.
59,90 лв.
39,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

Fantastisch
Учебна система
Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

Компоненти:
Учебник с аудио- и видеоматериали
Тетрадка с аудио- и видеоматериали
Ръководство
Интерактивен USB стик с допълнителни материали

• за учащи без начални познания по езика в общообразователните училища

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• учебниците са предназначени за деца над 12-годишна възраст

Системата покрива три нива и извежда учениците на ниво B1 чрез действено ориентиран подход. Основен
фокус пада върху опознаването на чужди култури. Учебникът съдържа 10 урока, като всеки урок е
структуриран на една страница и предлага разнообразна информация, граматически съвети, лексикални игри,
текстове за четене с разбиране и актуални проекти.
Тетрадката включва достатъчно граматични и лексикални упражнения за преговор и затвърждаване на
материала.

За вашия час
по немски:

Ръководството за учителя предлага подробни насоки за работа с уроците, предложения за домашна работа,
обзорни тестове и отговори на упражненията от учебника и тетрадката.

предизвикателен
игрови
активен

Интерактивният USB стик осигурява всички материали в удобен формат.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Kursbuch
Lehrerhandbuch
Übungsbuch

9783126767118
9783126767132
9783126767125

9783126767149
9783126767163
9783126767156

Niveau 3
9783126767170
9783126767194
9783126767187

Цена
29,90 лв.
49,90 лв.
25,90 лв.
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5-7 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Das neue Deutschmobil
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprachen.de/deutschmobil
Онлайн упражнения А1, А2, В1
Ръководство към част 3

Компоненти:

www.klett.bg
Разпределение

Учебник с аудиодиск
Тетрадка
Ръководство
Тетрадка речник
Тетрадка с тестове
Интерактивен DVD-ROM
Учебна система в 3 нива

1 2 3

• за часовете по немски като втори чужд език
• 100-120 учебни часа на ниво
• одобрена от МОН със Заповеди №РД 09-09/05.03.2007 г. и №РД 09-09/05.01.2005 г.
Популярната в цял свят учебна система е с доказани качества и подготвя за сертификатните изпити Fit in
Deutsch 1 und 2, Österreich: KID 1 und 2, Zertifikat Deutsch für Jugendliche.

За вашия час
по немски:
разнообразен
забавен
лесен

Учебният материал се въвежда плавно, като е допълнен и разнообразен от много упражнения и игри.
Постепенното въвеждане на нови техники и начини за учене, съобразени с различните типове
учащи се, подтикват учениците към самостоятелно учене. Граматичният материал е представен в
ситуации от всекидневието, а граматичните комикси в края на всеки урок осигуряват допълнителен
тренинг и преговор. На безплатните дискове към учебника има оригинални записи на всички
текстове и диалози от учебника, фонетични упражнения и др.
Работната тетрадка съдържа многобройни упражнения и задачи, които въвеждат във формàта на
сертификатните изпити на това ниво, както и лично езиково портфолио.
В допълнение към учебника има тетрадка с тестове и тетрадка речник. С тяхна помощ учениците не
само овладяват целенасочено лексиката, но и могат да правят системни проверки.
Ръководството включва насоки към уроците, текстовете за слушане, отговори на упражненията в
учебника, тетрадката и към тестовете, както и материали за фотокопиране. Част 3 е поместена на сайта.
Интерактивният DVD-ROM включва учебника, тетрадката, ръководството, аудиозаписите и материалите
за фотокопиране в удобен формат за работа с бяла дъска.
На сайта ще намерите 360 безплатни интерактивни упражнения към всяка част от учебната система.
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Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Цена

Lehrbuch + CD
Arbeitsbuch
Testheft
Wörterheft
Lehrerheft
DVD-ROM digital

9783126761048
9783126761017
9783126761086
9783126761031
9783126761024
9783126761109

9783126761246
9783126761215
9783126761284
9783126761239
9783126761222
9783126759557

9783126761444
9783126761413
9783126761482
9783126761437
9783126761420
9783126759656

56,90 лв.
44,90 лв.
28,90 лв.
28,90 лв.
46,90 лв.
46,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

Wir neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprechen.de/wir
Онлайн упражнения А1, А2, В1
Отговорите към Wir Plus neu

Компоненти:

www.klett.bg
Разпределение на Wir

Учебник и тетрадка с аудиодиск
Ръководство
Тетрадка с упражнения
Интерактивен DVD-ROM

• за учащи се без начални познания по езика в общообразователните училища

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• 80-100 учебни часа на ниво
• одобрена от МОН със Заповеди №РД 09-09/05.01.2005 г. и №РД 09-1513/05.05.2005 г.
Новото актуализирано издание на доказалата се на практика учебна система има свеж обновен дизайн,
нови снимки и илюстрации. Запазени са прегледната модулна структура на системата, плавната прогресия,
многобройните игрови упражнения.
Учебната система подготвя учениците за международно признатите сертификатни изпити Fit in Deutsch 1 und 2,
Österreich: KID 1 und 2, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1. Разделена e на тематични модули с ясно поставени учебни
цели, плавна прогресия с фокус върху уменията слушане и четене с разбиране, говорене и писане.
Учебната система се предлага в два варианта – едно ниво в едно книжно тяло (учебникът и тетрадката са
отделни) и в две книжни тела (учебникът и тетрадката са обединени в два тома).
Тетрадката с упражнения осигурява допълнителна възможност на учениците да преговорят и затвърдят
наученото в клас.

За вашия час
по немски:
плавен
игрови
атрактивен

В интернет са поместени многобройни безплатни упражнения по лексика и граматика към всеки урок.
Ръководството за учителя гарантира допълнителна помощ с подробно разработени насоки към всеки урок,
материали за фотокопиране, отговори. Интерактивният вариант на учебната система включва учебника,
учебната тетрадка, ръководството и аудиозаписите за работа с бяла дъска.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Alle Niveaus

Цена

9783126759007
9783126759014
9783126759069
9783126758727

9783126759021
9783126759038
9783126759076
9783126758772

9783126759045		
9783126759052		
9783126759083		
9783126758932		

44,90 лв.
37,90 лв.
46,90 лв.
42,90 лв.

9783126785703
9783126758710
9783126758734
9783126758741

9783126758758
9783126758765
9783126758789
9783126758796

9783126758918		
9783126758925		
9783126758949		
9783126758956		

44,90 лв.
44,90 лв.
46,90 лв.
46,90 лв.

Wir neu Einbändige Ausgabe
Lehrbuch + CD
Arbeitsbuch
DVD-ROM digital
Lehrerhandbuch
Wir neu Zweibändige Ausgabe
Lehr- und Arbeitsbuch + CD T.1
Lehr- und Arbeitsbuch + CD T.2
Wir neu DVD-ROM digital T.1
Wir neu DVD-ROM digital T.2
Zusatzmaterialien
Wir Plus neu Trainingsheft + CD
9783126759915
9783126759922
9783126759939		
Wir ... live DVD + Booklet				
9783126757782

24,90 лв.
79,90 лв.
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5-7 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Logisch! neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-langenscheidt.de/logisch
Отговори
Текстове на аудиозаписите
Списъци с думи
Онлайн упражнения А1, А2, В1
Тестове към уроците
Аудиозаписи към тетрадката

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Аудиодискове към учебника
Ръководство и учебник в едно
Тетрадка с граматични задачи
Интерактивен CD-ROM

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• за ученици от 10 до 15 години
• 100-120 учебни часа на ниво
• изисква минимална подготова за часа от учителя
Учебната система е предназначена за всички, които искат бързо и лесно да научат немския език. Темите
са съобразени с възрастта на учениците и са представени с кратки диалози и текстове. Овладяването на
граматичния материал е тясно свързано с упражняването на умението говорене.
Всеки учебник включва 16 урока плюс 4 преговорни. Специално внимание се отделя на подготовката за
изпитите Fit in Deutsch 1 und 2 и Zertifikat Deutsch für Jugendliche. Лесният подход на представяне на
материала в учебника и работната тетрадка с помощта на огледална номерация на упражненията спомага за
бързото ориентиране и улеснява учебния процес. Осигурени са и 4 примерни теста към изпита Fit in Deutsch,
които са поместени в работната тетрадка.
Концепцията на учебната система създава у учениците чувството за напредък и бързи резултати, което е
мотивиращ фактор за активно участие в час.
Интерактивният CD-ROM към системата осигурява учебника и тетрадката, допълнени от 40 задачи за
разнообразяване на учебните часове.
Новото издание на учебната система ще зарадва учащите се с нов дизайн, преработени упражнения,
подготовка за сертификатните изпити DSD I, Fit in Deutsch/GL, KID/ÖSD, допълнителни задачи, включващи
междупредметни връзки, проекти, интерактивни материали.

Компоненти:
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Цена

Kursbuch + Audios online
Arbeitsbuch + Audios online
Intensivtrainer
Testheft + Audio-CD
Lehrerhandbuch + DVD
DVD-ROM digital + interakt. Tafelb.

9783126052016
9783126052023
9783126052085
9783126052092
9783126052078
9783126052108

9783126052115
9783126052122
9783126052184
9783126052191
9783126052177
9783126052207

9783126052214
9783126052221
9783126052276
9783126052290
9783126052276
9783126052306

40,90 лв./44,90 лв.
33,90 лв./37,90 лв.
26,90 лв.
42,90 лв.
46,90 лв./58,90 лв.
79,90 лв.

Zweibändige Ausgabe
Kursbuch + Audios online Т.1
Arbeitsbuch + Audios online Т. 1
Kursbuch + Audios online Т. 2
Arbeitsbuch + Audios online Т. 2

9783126052030
9783126052047
9783126052054
9783126052061

9783126052139
9783126052146
9783126052153
9783126052160

9783126052030
9783126052047
9783126052054
9783126052061

22,90 лв.
19,90 лв.
22,90 лв.
19,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

Klasse!
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprachen.de/klasse
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудио и видео
Тетрадка с аудио
Тетрадка с тестове
Тетрадка с допълнителни упражнения
Ръководство с аудио и видео
USB за интерактивна диска

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
• новата учебна система за младежи над 12 години
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
Учебна система в 3 нива
• от успешните автори на учебната система geni@l klick
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
1 2 3
• покрива основните нива А1-В1
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË
Новата учебна система в три нива води учащите се над 12-годишна възраст стъпка по стъпка от ниво А1 до

œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË
ниво В1 на Общата европейска езикова рамка и продължава успешната традиция,
поставена от авторите
на Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ
популярната в цял свят система geni@l klick.

—‚‡ÎÂÚÂ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
‰ÛÏËÚÂ Ò

Учебната система осигурява комуникативен и интересен час по немски, отличава се с акцент върху работата
на
œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ
·˙ÁÓ
по двойки, залага на упражненията с видими резултати и поставя в основата
обучението развиването
на Ë Û‰Ó·ÌÓ
ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ Â˜ÌËÍ
креативността.

Klett Augmented


Í‡Íинтересен
ÒÂ ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ
‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
Разнообразни медии като аудио- и видеоматериали, онлайн упражнения и LMS◊ÛÈÚÂ
осигуряват
час по
ÔÓ‰Ó·ËÚÂ
ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
ÒË учебника със смартфона
немски. Всички аудио-, видеоматериали и онлайн упражнения могат да се използват
напълно безплатно
с
или таблета си и ще
помощта на приложението Klett Augmented.
 ”˜ÂÚÂ ‰ÛÏËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.

разполагате напълно

Учебникът включва 12 урока с плавна прогресия, 4 преговорни раздела с игрови задачи, подготовка за
безплатно с всички аудио œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚËсаÌ‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
сертификатните изпити, страноведческа информация и упражнения към видеоматериалите.
В приложението
видеоматериали!
поместени списъци с думи и изрази, граматичен справочник и възможностиза≈‰Ì‡
самооценка.
Приложението
е безплатно
„Ó‰ËÌ‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡

Ì‡изпити,
Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.
Тетрадката съдържа допълнителни упражнения, подготовка за сертификатните
задачи по двойки, както и
задачи за самооценка.

и лесно за използване.

»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ

Допълнителната тетрадка с тестове предлага 12 теста към уроците, а Intensivtrainer – допълнителни
1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ App Store
упражнения по лексика и граматика.

ËÎË Google Play Store.
2. —‚‡ÎÂÚÂ ìPONS ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
3. ¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ PONS œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ Ò ÚÓÁË ÍÓ‰:

В ръководството са поместени насоки и идеи за работа, материали за фотокопиране, аудио- и видеоматериали.

Компоненти:

4. œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Цена
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ
Ì‡ www.pons.bg

Niveau A1

Niveau A2

Einbändige Ausgabe
Kursbuch mit Audios und Videos
Übungsbuch mit Audios
Intensivtrainer
Testheft mit Audios
Lehrerhandbuch mit Audios und Videos

9783126071198
9783126071201
9873126071279!
9783126071287
9783126071260

9783126071314
9783126071321
9783126071383
9783126071390
9783126071376

34,90 лв.
35,90 лв./26,90 лв.
19,90 лв.
32,90 лв.
49,90 лв.

Zweibändige Ausgabe
Kursbuch mit Audios und Videos Т.1
Übungsbuch mit Audios Т.1
Kursbuch mit Audios und Videos Т.2
Übungsbuch mit Audios Т.2
Digitales Unterrichtspaket

978312607121Х
9783126071236
9783126071228
9783126071244
9783126071295

9783126071338
9783126071352
9783126071345
9783126071369
9783126071406

19,90 лв.
18,90 лв.
19,90 лв.
18,90 лв.
79,90 лв.
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Exakt für dich
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1.1

www.klett.bg
Разпределение
Тестове
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск в 2 части
Ръководство и учебник в едно с аудио
Електронна версия на учебника

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• одобрена от МОН по новите учебни програми със Заповед №РД 09-3340/15.08.2017 г.
• за 8. интензивен клас и за 8-9 клас разширена подготовка
• атрактивен дизайн и плавен напредък
Комуникативната учебна система е успешна преработка на DIREKT и е адаптирана изцяло към учебните
програми на МОН. Системата запазва предимствата на DIREKT, но осигурява ново съдържание, нови текстове и
упражнения и нова възможности за усвояване и развиване на четирите умения.

Одобрена от МОН
за 8. клас интензивно
и 8-9 клас разширено
обучение.

Лесната за работа структура на учебната система със специално внимание към развиването на четирите
умения и предимно на общуването е отлична основа за оживена работа в класната стая и активно участие на
учениците в учебния процес.
Атрактивни теми, текстове, които включват междупредметните връзки, и диалози поддържат интереса на
учащите се и създават основата за успешен час.
Акцентът върху развиването на комуникативните умения на учениците е неоспоримо предимство на системата,
което подготвя учениците за справяне с реални житейски ситуации.
Новият граматичен материал е представен нагледно на български език в края на всеки урок, което осигурява и
на учениците с по-слаби познания по езика възможност да преговорят и разберат правилата.
Проектната работа стимулира учениците да използват наученото до момента и да търсят нова информация
на немски език и развива социални умения като работа в екип, поемане на отговорност, събиране, оценяване
и обработване на информация.
Акцент е поставен и върху разширяването на мирогледа на учениците с интересни текстове и полезна
страноведческа информация под формата на тестове и викторини в приложението на учебника.
Подробните насоки в ръководството за учителя, допълнени от тестове към уроците в два варианта, както и
допълнителните помагала към системата осигуряват всичко необходимо за успешна подготовка за часа.

Компоненти:
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Учебник
Тетрадка
Ръководство с аудио

А1

А2

В1.1

Цена

9789543444359
9789543444366
9789543444373

9789543444380
9789543444397
9789543444403

9789543444410
9789543444427
9789543444434

24,90 лв.
16,90 лв.
29,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

geni@l klick für Bulgarien

geni@l klick A1
Lehrbuch

На сайта:

Учебна система

Das Lehrwerk führt Anfänger ohne Vorkenntnisse in 3 Bänden
zu den Niveaustufen A1, A2 und B1.1.
Inhalt und Konzeption erleichtern den Lernprozess der jugendlichen
Lernenden durch

3

Нива

A1

А2

B1.1

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника
z

den klar strukturierten Lernweg

z

eindeutige Lernzielangaben und viele Lerntipps

z

zusätzliches Aussprache- und Flüssigkeitstraining

z

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск в 2 части
Ръководство и учебник в едно с аудио
Електронна версия на учебника

Lehrbuch

2

Vorbereitung auf die Prüfungen

z

10 Kapitel sowie 2 Zwischenstationen zum Vertiefen

z

gespiegeltes Arbeitsbuch – zu jeder Doppelseite im Kursbuch bietet das
Arbeitsbuch eine passende Doppelseite mit Übungen

z

Extra-Übungen zu den Lektionen im Arbeitsbuch

z

Grammatikübersicht und Wortlisten im Anhang

z

Landeskunde aus den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz

geni@l klick A1

1

geni@l klick A1

www.klett.bg

Lehrbuch
Die Komponenten:
z Kursbuch mit Audio-CDs
z Arbeitsbuch mit Audio-CDs in 2 Bändern
z Testheft mit eingelegter Audio-CD
z Lehrerhandbuch mit integriertem Kursbuch
z Video-DVD

Michael Koenig
Ute Koithan
Theo Scherling
Klett

Части

ISBN 978-954-344-378-9

• с награда „Учебник на годината 2012“

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• одобрена от МОН по новите учебни програми със Заповед №РД 09-3346/15.08.2017 г.
• за 8. интензивен клас и за 8-9 клас разширена подготовка
Учебната система за начинаещи покрива нива А1-В1.1 от Общата европейска езикова рамка и подготвя
учащите се за сертификатните изпити на това ниво.
Ясната структура на учебника осигурява плавен напредък. Всяка част от системата включва 10 урока плюс 2
преговорни. Темите и текстовете са допълнени от разнообразни снимки, които онагледяват света на учениците.
Интересни теми, герои и ситуации провокират учениците да учат за света и отношенията между хората и да
изразяват мнението си.

Одобрен от МОН
за 8. интензивен клас
и за 8-9 клас с
разширено изучаване.

Новата граматика и лексика са представени в контекст на малки порции с достатъчно възможности за преговор.
Сигурни стъпки и активно използване на езика от самото начало благодарение на проектните задачи, ролевите
игри, работата по двойки и в групи.
Активно прилагане на междупредметните връзки и развиване на четирите умения.

„Учебник на годината 2012“
в
категория
„Езици“
Институт Георг Екерт, Германия

Всеки урок в учебника и работната тетрадка е разположен на 8 страници. Номерацията на упражненията
в работната тетрадка кореспондира с номерацията на задачите в учебника за по-лесно ориентиране.
Многобройните упражнения за правоговор, повтаряне и дискусии стимулират учениците да подобряват
произношението си и да работят активно. Приложението предлага граматиката от учебника в синтезиран вид.
Ръководството за учителя включва целия учебник с подробни насоки и идеи за часа, както и материали за
фотокопиране.

Компоненти:
Учебник
Тетрадка част 1
Тетрадка част 2
Ръководство с аудио

А1

А2

В1.1

Цена

9789543443789
9789543443796
9789543443802
9789543443826

9789543443833
9789543443840
9789543443857
9789543443871

9789543443888
9789543443895
9789543443901
9789543443925

24,90 лв.
8,90 лв.
8,90 лв.
29,90 лв.
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Direkt
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

Нива

A1-А2

В1

www.klett.bg
Разпределения

Компоненти:
Учебник с 3 аудиодиска
Тетрадка
Ръководство
Граматика с упражнения
Сборник с тестове
Книжки за четене
Интерактивен CD-ROM

Учебна система в 2 нива

1 2

• за 18-20 учебни часа седмично
• подготвя за изпита след 8. клас на МОН
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-1127/09.07.2007 г.
Популярната учебна система по немски език, одобрена от МОН за профилираните паралелки с интензивно
изучаване на немски език в 8. подготвителен клас, тренира четирите умения – слушане с разбиране, говорене,
четене, писане, и подготвя за сертификатния изпит Zertifikat Deutsch и за изпита след 8. клас.

За вашия час
по немски:

Прегледната структура на уроците и ясните цели, поставени в началото на всеки урок, помагат на учениците
да се ориентират бързо и лесно в учебния материал, а актуалните за тяхната възраст теми правят работата с
учебника приятна и същевременно ползотворна.

популярен
ефикасен
полезен

Редовните преговорни уроци позволяват да се проследява максимално често напредъкът на учениците и
да се предотвратяват системни пропуски в овладяването на учебния материал. Многобройните упражнения
в учебника с препратки към допълнителни упражнения в учебната тетрадка, а също така двуезичната
концепция на учебника позволяват и на по-слабите ученици бързо да се ориентират и да овладеят новия
материал. Новото издание на тетрадката към част 2 е преработено и допълнено.
Систематизираният преглед на граматиката в края на всеки урок осигурява на учениците допълнителен
преговор на новия материал и помощ при самостоятелната подготовка.
Ръководството за учителя включва предложения за провеждане на часовете, тестове към всеки урок,
системни тестове за проверка на всеки 5 урока, текстове на аудиозаписите, ключ с отговорите.
Допълнителните компоненти към учебната система предлагат достатъчно материал за работа.
Интерактивният CD-ROM включва всички уроци от системата плюс допълнителни 14 тематични урока,
посветени на преговора и затвърждаването на материала, както и на отработването на четирите умения.
Граматиката Direkt zur Grammatik обхваща нивата А1-В1 и осигурява тематично представяне на граматичните
правила, онагледени с примери в превод на български език и допълнени от упражнения.
Сборниците с тестове включват тестове към всеки урок.
Поредицата кратки разкази с упражнения и аудиозаписи ангажира вниманието на по-напредналите ученици.

Компоненти:
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Niveau 1

Niveau 2

Alle Niveaus

Цена

Lehrbuch + 3 CDs
9789543440788
9789543440818		
Arbeitsheft
9789543440795
9789543440825		
Arbeitsheft neu		
9789543442942		
Lehrerhandbuch
9789543440801
9789543440832		
Interaktives CD-ROM 			
9789543442218

34,90 лв.
18,90 лв.
19,90 лв.
24,90 лв.
69,90 лв.

Zusatzmaterialien
Direkt zur Grammatik 			
9789543441143
Testheft
9789543443246
9789543443031		

19,90 лв.
9,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

Deutsch hautnah
Учебна система
Части

1

Нива

В1+

На сайта:
www.klett.bg
Разпределения

Компоненти:
Учебник с 3 аудиодиска
Тетрадка
Ръководство

• 120-140 учебни часа
• систематизира и надгражда учебния материал на ниво B1+
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-346/02.03.2011 г.
Учебната система е предназначена за 9. клас на профилираните паралелки и училищата с интензивно
изучаване на немски език, като надгражда ниво В1 и извежда до ниво В2 от Общата европейска езикова рамка.
Учебникът е разработен на базата на комуникативния подход. С оригинални текстове на разнообразни теми
с нарастваща сложност се отработват различните техники за уменията слушане и четене с разбиране, писане и
говорене. Учебникът включва 12 урока на теми, съобразени с интересите на учениците и учебния план. Темите
едновременно са близки до всекидневието на учениците и разширяват мирогледа им, учат ги на толерантност и
любознателност и ги запознават отблизо с немската култура и начин на живот.
Граматичният материал е обобщен в края на всеки урок и дава възможност на учениците за бърз преговор и
систематизиране на наученото в час. Учебникът включва и 2 обзорни преговорни урока, допълнени от портфолио
за проверка на напредъка на учениците, както и 4 теста Festige deine Sprachfertigkeiten и 2 контролни теста Wie
weit bist du jetzt? в работната тетрадка.

За вашия час
по немски:
ангажиращ
забавен
ефективен

Ръководството за учителя осигурява насоки за провеждане на часовете, допълнителни помощни материали,
текстове на аудиозаписите, ключ с отговорите.
Компоненти:		Цена
Lehrbuch + 3 CDs
Arbeitsheft
Lehrerhandbuch

9789543440849
9789543440856
9789543440863

29,90 лв.
14,90 лв.
24,90 лв.

Mehr Deutsch direkt
Разработено специално като допълнително помагало към учебната система Deutsch hautnah, изданието с успех се
използва и самостоятелно за учащи се на ниво В1-В2 от Общата европейска езикова рамка. Одобрено от МОН със
Заповед №РД 09-240/06.03.2012 г.
Осигурява 14 основни теми, допълнени от многобройни текстове, аудиозаписи, упражнения и писмени задачи, които
гарантират пълен преговор и затвърждаване на лексиката и граматиката. Отговорите и текстовете на аудиозаписите
са поместени в приложението.
Помагалото включва всички типове задачи, които се появяват в сертификатните изпитни тестове на това ниво.
Практичното упътване и прегледната структура улесняват работата в клас, а приложените аудиодискове с оригинални
записи осигуряват достатъчно материал за работа върху тренирането на слушане с разбиране и усвояването на
разговорния немски език.
Компоненти:		Цена
Buch + 2 CDs
9789543440511
29,90 лв.
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УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Aspekte junior für Bulgarien

für Bulgarien

uthentische, abwechslungsreiche und
auf DVD mit passenden Aufgaben im
-Verstehen.

Учебна система

|junior

Aspekte|junior

На сайта:

Части

1

2

Нива

B1

В1

für Bulgarien

Компоненти:

Kursbuch

für Bulgarien

Aspekte|junior

B1 Band 1

nde landeskundliche Porträts

n Fertigkeiten und Strategien

Kursbuch
B1 Band 1

Ute Koithan | Helen Schmitz |
Tanja Sieber | Ralf Sonntag |

Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство с аудиодискове
Електронна версия на учебника с аудио и видео

www.klett.bg
Разпределения
Материали за фотокопиране
Текстове за слушане
Тестове
Портфолио
Електронна версия на учебника

ISBN 978-954-344-477-9

Учебна система в 2 части

1 2

Одобрена от МОН
за 9-10 клас интензивно
и 10-12 клас разширено
обучение.

За вашия час
по немски:
оригинален
интересен
модерен

• учебна система, разработена специално за тийнейджъри
• адаптирана по новите учебни програми
• одобрена от МОН със Заповед №РД09-1434/20.07.2018 г.
Новата учебна система е разработена на базата на успешното издание Aspekte neu специално за ученици над
14-годишна възраст. Системата е адаптирана според новите учебни програми на МОН за българските училища.
Целта на учебната система е учениците да преговорят и затвърдят знанията на ниво В1, но също така да задълбочат
познанията си по лексика, да усвоят новите граматични теми на това ниво и да работят върху развиването на
четирите умения и подготовката за различните типове изпитни задачи на ниво В1.
Мотивиращи автентични материали и напълно актуални за възрастта и интересите на учениците теми се
редуват с интересна страноведческа информация в текстове за слушане и четене. Разнообразни типове задачи
стимулират интереса на учениците и отразяват различните типове мислене и усвояване на нова информация.
Полезни стратегии и съвети за учене надграждат придобитите вече умения, а интересни проектни задачи
стимулират интереса и търсенето, анализирането и представянето на информация на немски език.
Тетрадката осигурява допълнителни упражнения към всяка подтема на урока за преговор и затвърждаване на
наученото, списъци с нови думи по уроци, както и подробен граматичен справочник в табличен вид.
Подробните насоки в ръководството за учителя и големият набор от учебен материал спестяват време при
подготовката на часа и работят за ефективни резултати.
В електронната версия на учебника учителите ще намерят и автентични видеоматериали с подходящи задачи
в учебника.

Компоненти:
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B1 Band 1

B1 Band 2

Учебник
9789543444779		
Учебник		
9789543444809
Тетрадка
9789543444786		
Тетрадка		
9789543444816
Ръководство с аудио
9789543444793
9789543444823

Цена
26,90 лв.
24,90 лв.
19,90 лв.
18,90 лв.
34,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

DIREKT zwei
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

A1

А2

В1.1

B1.2

www.klett.bg
Разпределения

Компоненти:
Учебник и тетрадка с 2 диска
Ръководство
Граматика с упражнения
Книжки за четене
Сборник с тестове
Интерактивен CD-ROM

• за немски като втори чужд език

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• 100-150 учебни часа на ниво
• одобрена от МОН със Заповеди №РД 09-346/02.03.2011 г. и №РД 09-240/06.03.2012 г.
Учебната система е разработена на базата на одобрената от МОН учебна система Direkt. Включва общо
37 урока, допълнени от 10 теста. Уроците са с ясна структура – уводна страница с поставени цели, три подтеми
и заключителна страница – граматиката от урока, представена нагледно с обяснения на български език и
примери.
В уроците са включени и задачи, които се дават на сертификатни изпити, така че учениците да могат
да се запознаят с формàта им. За по-голямо улеснение на учениците през целия учебник вървят съвети към
изпълнението на отделни упражнения. В работната част са поместени допълнителни упражнения към
уроците, като за улеснение на ученици и учители в уроците на съответните места са дадени препратки към
упражненията в тетрадката.
Ръководствата са 2 – по едно към 1. и 2. ниво и към 3. и 4. ниво, и осигуряват насоки към уроците, както и
допълнителни тестове за фотокопиране към всеки урок.

За вашия час
по немски:
актуален
интригуващ
лесен

Към учебната система Direkt има допълнителни компоненти, които могат свободно да се използват за работа
с учебната система Direkt zwei.
Интерактивният CD-ROM осигурява всички уроци от системата плюс допълнителни 14 тематични урока,
посветени на преговора и затвърждаването на материала, както и на отработването на четирите умения.
Граматиката Direkt zur Grammatik обхваща нивата А1-В1 и осигурява тематично представяне на граматичните
правила на немски език, онагледени с примери в превод на български език и допълнени с упражнения.
Сборниците с тестове към учебната система включват по 2 теста към всеки урок.
Поредицата кратки разкази с упражнения и аудиозаписи в 2 части ще заангажира вниманието на
по-напредналите ученици.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Alle Niveaus

Lehr- und Arbeitsbuch + CDs (2)
9789543440931
9789543441440
9789543441457
9789543441464		
Lehrerhandbuch		9789543440948			9789543441471			
Interaktives CD-ROM 					
9789543442218

Цена
26,90 лв.
24,90 лв.
69,90 лв.

Zusatzmaterialien
Direkt zur Grammatik 					
9789543441143
19,90 лв.
Testheft
9789543442959
9789543442966
9789543442973
9789543442980		
9,90 лв.
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Band 1

Magnet smart

A1

Das moderne DaF-Lehrwerk
für Jugendliche

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Учебна система

Lehrbuch

thode für das Erlernen

, einer attraktiven
Band 1

es Vokabulars mit vielen

gen am Ende der Lektion

Lehrbuch

chen der deutschen Sprache

ktion mit zusätzlichen Übungen

На сайта:

Части

1

2

Нива

А1.1

А1.2

www.klett.bg
Разпределение
Тестове
Електронна версия на учебника

ien und Texten für eine

en landeskundlichen
er

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство с аудиодискове
Електронна версия на учебника
ISBN 978-954-344-472-4

Учебна система в 2 нива

1 2

• отличен избор за училищата с втори чужд език немски
• адаптирана към учебните програми на МОН
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-1295/19.07.2018 г.
Разработена на базата на успешната система Мagnet, новата система Мagnet smart включва ново съдържание, нов
дизайн, нови текстове и осигурява материал в 2 части за 72 часа всяка.

Одобрена от МОН
за 9-10 клас
втори чужд език.

Учебната система осигурява актуални теми и текстове, съобразени в възрастта и интересите на учениците, и
гарантира плавно въвеждане в света на немския език. Забавният комикс, специално разработен за нуждите на
системата, осигурява случки от всекидневието и запознава учениците с живия немски език.
Новият граматичен и лексикален материал се въвежда на малки порции и веднага се отработва под формата на
разнообразни упражнения. Полезни информационни карета и визуалното оформление улесняват учениците при
разбирането на правилата.
Граматиката е подадена в края на всеки урок в табличен вид, допълнена от специални страници с упражнения, за да
могат учениците веднага да приложат новите правила.
Новите думи и изрази са представени в края на урока в превод на български език.
Всеки урок завършва с раздел In der Praxis, който дава разнообразни идеи за по-нататъшна работа по темата.
Тетрадката освен допълнителни упражнения към урока осигурява и тренинг на отделните умения, както и
преговорни раздели на всеки два урока.
Ръководството предлага идеи и насоки за работа, както и аудиозаписи към учебника.
Magnet smart A1 Band 1 / Lektion 5 Meine coole Schule

12

In der Schule
brauche ich …
10a
zehn

zwölf

Comic. Hör zu, lies mit und antworte auf die Fragen.

Ja,
ich finde meinen

Tom, hast
du einen
Bleistift?

Brauchst Taschenrechner nicht.
du was, Gib mir bitte deinen
Taschenrechner,
Sandra?

HÖREN / SPRECHEN CD_52

Sonja.

Schulsachen. Hör zu und sprich nach. Such dabei die Gegenstände auf den Fotos.



HÖREN / LESEN / SPRECHEN CD_53

Lektion 5
GRAMMATIK

Ja, aber ich
brauche ihn.
Habt ihr eure
Bleistifte nicht
mit?

der Radiergummi
das Post-it
das Heft
der Kugelschreiber
die
Schere

Tut mir
Leid. Ich habe
auch keinen
Taschenrechner.

die Schultasche

der
Bleistift

Ich habe keinen
Radiergummi
mit. Gibst du mir
bitte deinen
Radiergummi?

Unsere
Bleistifte
sind weg!

Ich finde
euer Projekt
einfach toll!
Glückwunsch!

das
Buch
der Spitzer
der
Rucksack

der Taschenrechner

der
Laptop

der Marker

10b
zehn

die Mappe

das Lineal

SPRECHEN

Schulsachen. Sieh dir die Fotos eine Minute
lang an. Mach dann das Buch zu.
Wie viele Wörter kannst du dir merken?



GRAMMATIK

13

dreizehn

11
elf

SPRECHEN

Wie heißt das auf Deutsch?



Marker, der Marker.
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А1.1

А1.2

Учебник
9789543444724
9789543444748
Тетрадка
9789543444731
9789543444755
Ръководство с аудио		
9789543444762		

Wie sagt Sandra, dass ihr Taschenrechner nicht da ist?

2

Wie sagt Sonja, dass ihr auch der Taschenrechner fehlt?

3

Wie fragt Tom seine Mitschüler nach den Bleistiften?

4

Wie fragt Lisa Sonja nach dem Radiergummi?

5

Wie fragen die Schüler die Lehrerin über das Projekt?

6

Was sagt die Lehrerin über das Projekt?

SPRECHEN

Was ist in deinem Rucksack und in deinem Mäppchen? Zähle die Schulsachen auf.

Hier ist: …

NEUNUNDSIEBZIG 79

78 ACHTUNDSIEBZIG

Компоненти:

1

Hier ist:
ein Taschenrechner,
eine Mappe,
ein Heft, …

Wie heißt das auf Deutsch? Übt zu zweit. Fragt und antwortet wie im Beispiel.


Und wie
finden Sie unser
Projekt, Frau
Heinemann?

Hier bitte,
Lisa.

das
Mäppchen

Цена
16,90 лв.
9,90 лв.
34,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

Deutsch echt einfach für Bulgarien
A2.2

Учебна система

На сайта:
2

3

Нива

A1

А2.1

А2.2

für Bulgarien

Deutsch einfach und sicher lernen:

Deutsch echt einfach
für Bulgarien

Kursbuch

1

A2.2

Deutsch echt einfach

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника
• klare und einfache Lektionsstruktur
• intensives Fertigkeitentraining

• kleinschrittige Grammatikvermittlung mit vielen Übungen
• gezielte Vorbereitung auf die Zertifikat-Prüfungen

• originelle Illustrationen und jugendgerechte Themen

Компоненти:

www.klett.bg

für Bulgarien

Части

Kursbuch

A2.2

Kursbuch

Komponenten:
Lehrbuch
Arbeitsbuch mit Audio-CD
Lehrerhandbuch
Tests

Klett

Deutsch echt einfach

Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство с аудиодискове
Електронна версия на учебника

Giorgio Motta
unter Mitarbeit von Anelia Lambova

ISBN 978-954-344-432-8

• нова учебна система за тийнейджъри

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• одобрена от МОН по новите учебни програми със Заповед №РД 09-3350/15.08.2017 г.
• модерен дизайн и съвременен методически подход
Прегледната структура на новата учебна система осигурява приятен и целенасочен час по немски език. Учебният
материал се предава на малки порции, което гарантира на учениците усвояване на езика в спокойна среда.
Темите и ситуациите са актуални действителни случаи, които предават важни комуникативни умения.
Произношението, лексиката и граматиката се въвеждат, отработват и усвояват с помощта на многобройни
упражнения. Специални раздели акцентират върху развиването на четирите умения (слушане, четене, писане,
говорене). Забавните и актуални илюстрации и теми мотивират учащите се и им позволяват да се идентифицират
с героите на учебната система. Специалният фокус върху странознанието провокира интереса на учениците.
Ръководството за учителя дава насоки за работа и допълнителни материали.

Одобрен от МОН
за 8-10 клас
неинтензивно обучение.

За вашия час
по немски:
актуален
интересен
мотивиращ

Компоненти

A1

A2.1

A2.2

Учебник
9789543444267			
Учебник		
9789543444298
9789543444328
Тетрадка с Audio-CD
9789543444274			
Тетрадка с Audio-CD		
9789543444304
9789543444335
Ръководство с Audio-CDs
9789543444281		
9789543444311		

Цена
16,90 лв.
14,90 лв.
12,90 лв.
9,90 лв.
29,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
DaF leicht
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

5

6

Нива

А1.1

А1.2

А2.1

А2.2

B1.1

B1.2

Компоненти:
Учебник с тетрадка и DVD-ROM
Аудиодискове и DVD
Ръководство
Мултимедиен DVD-ROM
Материали за таблет и смартфон (код в учебника)

ÂÌ Â˜ÌËÍ:
Ó·Ì‡
ÚÂ
Ó¯ÂÌËÂÚÓ:
ÏÒÍËÚÂ

Учебна система в 6 нива

• нова учебна система в 6 части за напълно начинаещи

1 2 3 4 5 6

• плавен напредък с напълно новия визуален подход

·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ

ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰ÛÏËÚÂ Ò mented
Klett Aug
ËÍ
ÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
ÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
ÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

разполагате напълно
безплатно с всички аудио·ÓÚË Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Приложението
е безплатно
Î‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лесно за използване.

e
ore.
·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ú‡·ÎÂÚ‡.
ÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ
УчеÌÂÏÒÍË
бникът
Ó‰:
е безпла
те

н
за учили
ща и общ
ини
и с нова
цена
за пазара
.

ˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
ww.pons.bg

Компоненти:
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Lehr-/Arbeitsbuch + DVD-ROM T.1
Lehr-/Arbeitsbuch + DVD-ROM T.2
Medienpaket (Audio-CDs + DVD)
Lehrerhandbuch
DVD-ROM digital
Grammatik-Clips

www.klett-sprachen.de/dafleicht
Онлайн упражнения
Аудиозаписи
Граматични видеоклипове
Тестове за самооценка и определяне
на ниво
Материали в Moodle

• нива А1 и А2 вече на пазара
Новата учебна система за възрастни в шест части е разработена за напълно начинаещи и извежда от ниво А1 до
ниво В1, като на всяко ниво са посветени две части. Системата е базирана на нов визуален подход, плавно
усвояване на учебния материал с участието на всички медии.
Уникалният дизайн на учебната система е първото, което прави впечатление. Решена под формата на списание,
книгата към всяко ниво съвместява учебник и тетрадка в едно, допълнени от DVD-ROM. Уводните страници
към всеки урок включват интересни провокиращи снимки, допълнени от няколко въпроса за въвеждане в темата.
Учащите се и учителите веднага могат да се запознаят с целите на урока, формулирани за учащите се удобно под
формата на примери, а за учителите – подробно.
Упражненията, за които се изискват допълнителни насоки от страна на учителя, са допълнени от пояснения в
червено, което помага на учащите се и спестява време на учителите да обясняват условията на задачите.
Стандартните теми са представени оригинално, допълнени от атрактивен снимков материал, кратки текстове и
диалози, които представят една модерна картина на немската действителност. Всеки учебник включва и раздел,
посветен на културата на немскоговорещите страни, допълнен от видеозаписи.
Визуализирането на учебния материал е поставено на преден план в системата и цели да покаже на учащите
се от първия поглед важната информация. Новата лексика е въведена със снимки и забавни илюстрации, често
употребимите изрази са представени в големи цитати, новите граматични конструкции са отбелязани в жълто за
по-лесно възприемане.
Граматичният материал е представен в контекст, допълнен от достатъчно упражнения и възможности за учащите
се сами да използват наученото. Усвояването на произношението, ударението и ритъма на немския език е по-лесно
благодарение на разнообразните упражнения и задачи, които позволяват на обучаемите често да упражняват езика.
Работната тетрадка съдържа преговор на новите думи, онагледени с илюстрации и допълнени от съвети.
Удобните препратки между учебника и упражненията в тетрадката позволяват на учащите се целенасочено да
упражняват новия материал. Отделни рубрики във всеки урок са посветени на писането и произношението.
Учащите се могат да преговорят наученото и да проверят познанията си онлайн с по 5 упражнения към всеки
урок с тестове, допълнителни съвети и оценяване на резултатите. Системата е подходяща и за таблети.
DVD-ROM към учебника осигурява всички аудиозаписи, граматични видеозаписи и видеоклипове, посветени
на странознанието. Тези материали са достъпни и за смартфон или таблет. Мултимедийният DVD-ROM включва
цялото съдържание на системата за работа с бяла дъска.

Niveau A1

Niveau A2

Niveau B1

9783126762502
9783126762557
9783126762601
9783126762519
9783126762564
9783126762618
9783126762533
9783126762588
9783126762632
9783126762526
9783126762571
9783126762625
9783126762540
9783126762595
9783126762649
9783126762656			

Цена
35,90 лв.
35,90 лв.
46,90 лв.
46,90 лв.
46,90 лв.
24,90 лв

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Passwort Deutsch
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

5

Нива

A1

A1-А2

А2

A2-B1

B1

www.klett.de/passwortdeutsch
Тест за определяне на ниво
Упражнения
Аудиоматериали

Компоненти:
Учебник с тетрадка и аудиодиск
Тетрадкаречник
Ръководство

Учебник
ът
е безпла
тен
за учили
ща и общ
ини
и с нова
цена
за пазара
.

• подходяща за немски като втори чужд език

Учебна система в 5 нива

• 100-150 учебни часа на ниво
• одобрена от МОН със Заповеди № РД 09-1047/31.12.2003 г. и № РД 09-246/31.03.2006 г.

1 2 3 4 5

Новото издание в 5 части на доказалата се през годините учебна система е актуализирано и допълнено, с нов
дизайн, повече културна информация и допълнителни упражнения. Системата е подходяща за изучаващите
немски език като втори чужд и за начинаещи студенти и курсисти.
Плавната прогресия и разнообразните задачи, както и интересните теми, заредени с много чувство и положителни
емоции, ангажират учениците и спомагат за ефективен час по немски. Подготвя за изпитите Start Deutsch 1 und
2, Zertifikat Deutsch.
С ясно поставените учебни цели във всеки урок, прегледната и лесна за ориентиране структура, постепенното
усложняване и представянето на граматичния материал по три различни начина, учебната система гарантира
сигурна основа за по-нататъшно развиване на езика.
Тетрадката речник включва подредени по уроци думи.

За вашия час
по немски:
увлекателен
полезен
актуален

Ръководството за учителя дава предложения за работа с учебника, насоки към подходящите упражнения в
работната тетрадка, материали за фотокопиране към всеки урок, тестове и отговори.

Компоненти:
Kurs- und Übungsbuch + CD
Wörterheft
Lehrerhandbuch

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Niveau 5

Цена

9783126764100
9783126764124
9783126764117

9783126764131
9783126764155
9783126764148

9783126764162
9783126764186
9783126764179

9783126764193
9783126764216
9783126764209

9783126764223
9783126764247
9783126764230

51,90 лв.
26,90 лв.
42,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Netzwerk & Netzwerk neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprachen.de/netzwerk
Онлайн упражнения
Лексика по уроци
Портфолио
Тестове по уроци
Текстове на записите
Отговори
Материали за фотокопиране
Насоки към интерактивните задачи

Компоненти:
Учебник с 2 аудиодиска и DVD
Тетрадка с 2 аудиодиска
Ръководство
Тетрадка с упражнения
Тетрадка с тестове и аудиодиск
Интерактивен CD-ROM
Интерактивни задачи
Учебна система в 3 нива

1 2 3

Материали в Moodle

• включени са новите медии в учебния процес
• 80-120 учебни часа на ниво
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-244/05.03.2015 г.
Учебната система в 3 нива извежда до ниво В1 и подготвя за сертификатните изпити Start Deutsch 1 und 2, DeutschTest für Zuwanderer, ÖSD A1 und A2, Zertifikat Deutsch, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1.
Отличителна черта на системата е включването на новите медии – Facebook и Instagram, на разнообразни теми,
текстове и задачи, осъществяващи връзка с дигиталния свят.
На DVD са записани клипове към всеки урок, които са тематично и езиково свързани, допълнени от задачи.
На диска с интерактивни задачи има 40 готови за часа задачи за работа с бяла дъска, които допълват и разширяват
учебния материал. Към задачите има съвети и насоки за учителя и допълнително портфолио.
Интерактивният DVD-ROM осигурява разнообразни материали за пълноценен модерен час по немски език с
интерактивна дъска. Включва учебника, тетрадката, аудио- и видеоматериалите, ръководството и интерактивни
задачи. За ниво 3 интерактивният DVD-ROM включва и допълнителните интерактивни задачи.
LMS версия на www.klett-sprachen.de/lms.
Новото издание е изпълнено с много практически примери, граматически, речеви и фонетични клипчета, които
подпомагат работата в час. Очаквайте всички нива на новото издание през 2019 г.

Netzwerk
Компоненти:

А1

А2

B1

Einbändige Ausgabe
Kursbuch + 2 CDs
9783126061285
9783126069977		
Kursbuch + 2 CDs
		
9783126050029
Kursbuch + 2 CDs + DVD
9783126061292
9783126069984		
Kursbuch + 2 CDs + DVD
		
9783126050036
Arbeitsheft + 2 CDs
9783126061308
9783126069991
9783126050043
Intensivtrainer
9783126061384
9783126070003
9783126050098
Testheft + CD
9783126061414
9783126050135		
Testheft + CD			
9783126051460
Lehrerhandbuch
9783126061339
9783126050104
9783126050067
DVD-ROM digital
9783126061346
9783126050111		
DVD-ROM digital			
9783126050074
Interaktive Tafelbilder CD-ROM
9783126061360
9783126050128		
Zweibändige Ausgabe
Kurs- und Arbeitsbuch + 2 CDs + DVD Teil 1
Kurs- und Arbeitsbuch + 2 CDs + DVD Teil 2
Netzwerk neu
Компоненти:
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Einbändige Ausgabe
Netzwerk neu, Kursbuch
Netzwerk neu, Kurs-/Übungsbuch A1.1
Netzwerk neu, Kurs-/Übungsbuch A1.2
Netzwerk neu, Lehrerhandbuch A1
Netzwerk neu, Testheft A1
Netzwerk neu, Übungsbuch A1
Netzwerk neu, Intensivtrainer A1
Netzwerk neu, A1, Digit.UTPaket USB

Цена
41,90 лв.
42,90 лв.
48,90 лв.
51,90 лв.
35,90 лв.
26,90 лв.
42,90 лв.
46,90 лв.
40,90 лв.
155,90 лв.
135,90 лв.
46,90 лв.

9783126061315
9783126061322

9783126061421
9783126061438

9783126050142
9783126050050

40,90 лв./41,90 лв.
40,90 лв./41,90 лв.

А1

А2

B1

Цена

9783126071567 			
9783126071543 			
9783126071550 			
9783126071604 			
9783126071598 			
9783126071574 			
9783126071581			
9783126071611 			

39,90 лв.
39,90 лв.
39,90 лв.
40,90 лв.
42,90 лв.
34,90 лв.
26,90 лв.
135,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Optimal
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

A1

А2

B1

www.klett-sprachen.de/optimal
Онлайн проекти
Работни листа
Тестове за определяне на ниво

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство със CD-ROM
Аудиодискове
Тетрадка с упражнения
Тетрадка с тестове и аудиодиск
Тетрадка за тренинг на уменията

• за младежи и възрастни без познания по езика

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• кратки уроци за бързи резултати
• автентични репортажи и текстове
В центъра на учебната система е поставено овладяването на уменията, необходими за достигане на ниво В1 и
успешно полагане на сертификатните изпити Start Deutsch 1 und 2 и Zertifikat Deutsch.
В теми от всекидневието е представен животът на немскоговорещите страни. Граматичният материал е представен
на принципа събирам – подреждам – систематизирам, като позволява на учащите се сами да извеждат правилата
и да ги упражняват със задачите в работната тетрадка.
Всеки урок е допълнен от специални рубрики, посветени на овладяването на лексиката, граматиката и правоговора.
Стимул за учащите се да работят допълнително по темата са поместените във всеки урок линкове за материали в
интернет.

За вашия час
по немски:
интересен
креативен
ефективен

Работната тетрадка включва по 1 страница с упражнения към всяка страница от учебника, както и примерен
сертификатен тест на Start Deutsch.
Допълнителната книжка с тестове към всяко ниво и книжката с упражнения по лексика и граматика към всяко
ниво осигуряват безброй възможности за преговор и затвърждаване на наученото.
Книжката Fertigkeitstrainer А1-В1 тренира уменията, необходими за изпитите на всяко ниво, и дава съвети към
отделните компоненти.
Ръководството за учителя включва насоки за работа и допълнителни материали на CD-ROMа.

Компоненти:
Lehrbuch
Arbeitsheft + CD
Lehrerhandbuch + CD-ROM
2 Audio-CDs
Intensivtrainer
Testheft + CD

Niveau 1

Niveau 2

9783126061445
9783126061452
безплатно онлайн
9783126061476
9783126061537
9783126061483

9783126061575
9783126061582
9783126061599
9783126061605
9783126061667
9783126061612

Niveau 3

Alle Niveaus

9783126061681		
9783126061698		
9783126061704		
9783126061711		
9783126061735		
9783126061728		

Zusatzmaterialien
Fertigkeitstrainer + CD				

9783126061568

Цена
37,90 лв.
29,90 лв.
37,90 лв.
51,90 лв.
24,90 лв.
37,90 лв.
35,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
DaF kompakt & DaF kompakt neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А2

В1

www.klett-sprachen.de/dafkompakt
Примерен тест на Zertifikat Deutsch
Тестове за определяне на ниво
Списъци с думи и отговори
Текстове на аудиозаписите
Минипроверка за самооценка
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодискове
Тетрадка с аудиодискове
Ръководство
Тетрадка за тренинг на умения
Граматика
Интерактивен DVD-ROM

Материали в Moodle

• за учащи се, които ще използват езика в следването или в работата си
• ок. 120 учебни часа на ниво
• отличен избор за ускорени езикови курсове
Бързата прогресия на учебната система гарантира ефективен напредък и прави системата особено удобна
за езикови школи, езикови курсове, интензивни курсове във вузове. Извежда до ниво В1 за ок. 450 учебни часа.
Учебната система включва 30 урока, като всеки урок е разположен на 3 двойки страници, допълнени от 2 страници
с обзор на лексиката и граматиката от урока. Системата включва сертификатни задачи за изпитите Start Deutsch 1
und 2, Zertifikat Deutsch, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1.

Учебна система в 3 нива

1 2 3

Темите в учебника са съобразени с възрастта и интересите на учащите. Включена е интересна културна
информация за Австрия, Германия и Швейцария. Ясната структура на учебната система помага на учителите лесно
да се подготвят за часа, а на обучаемите – да работят максимално ефективно с материала.
Разделът с упражнения (работната тетрадка) осигурява допълнителни упражнения към уроците, примерни
тестове по модела на сертификатните изпити, проектни задачи, които мотивират учащите се да работят с езика.
Допълнителните материали към системата включват книжка по граматика, обединяваща учебния материал за
нивата А1-В1, и 3 книжки с разнообразни упражнения за преговор и задъбочаване на наученото.

Klett Augmented
Новото издание е насочено към студенти и всички, които стартират професионалната си кариера и имат нужда
бързо да навлязат в немския език. Учебната система е преработена, като включва интересни теми, свързани със
следването във ВУЗ и бизнес ежедневието.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

A1-B1

Einbändige Ausgabe
Kursbuch + 3 CDs 				
9783126761802
Übungsbuch + 2 CDs				
9783126761819
Lehrerhandbuch				
9783126761895
Dreibändige Ausgabe
Kurs- und Übungsbuch + 2 CDs
DVD-ROM digital
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9783126761864
9783126761963

9783126761871
9783126761970

9783126761888		
9783126761987		

Цена
65,90 лв.
48,90 лв.
40,90 лв.
44,90 лв./46,90 лв.
46,90 лв.

Zusatzmaterialien
Intensivtrainer
9783126761833
9783126761840
9783126761925		
Grammatik				
9783126761932

35,90 лв./ 37,90 лв.
37,90 лв.

DaF kompakt neu
Niveau A1
Niveau A2
Niveau B1
A1-B1
Kursbuch + MP3-CD				
9783126763103
Übungsbuch				
9783126763110
Kurs-/Übungsbuch + MP3-CD
9783126763134
9783126763141			
Kurs-/Übungsbuch + MP3-CD			
9783126763158		
Lehrerhandbuch				
9783126763127
Intensivtrainer
9783126763165
9783126763172
9783126763189		
digital USB-Stick				
9783126763196

Цена
63,90 лв.
46,90 лв.
42,90 лв.
44,90 лв.
37,90 лв.
33,90 лв./ 35,90 лв.
69,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Aussichten
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А2

В1

www.klett-sprachen.de/aussichten
Онлайн упражнения
Примерен тест на Zertifikat Deutsch
Тестове за определяне на ниво
Списъци с думи и портфолио
Текстове на аудио- и видеозаписите
Допълнителни материали
Ръководство към нивата

Компоненти:
Учебник с аудиодискове
Тетрадка с аудиодискове и DVD
Ръководство на сайта
Интерактивен DVD-ROM
Тетрадка с тренинг на умения
Тетрадка с материали за мигранти
Тетрадка с тренинг на произношение

Материали в Moodle

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
Учебна система в 3 нива
• за напълно начинаещи без познания по езика
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
• ок. 200 учебни часа на ниво
1 2 3
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
• правилният избор за мигранти
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË

‡·ÓÚËотлична
Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ
Учебната система е подходяща за всякакви видове обучение и извежда от нивоœËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
А1 до ниво В1, като осигурява
подготовка за сертификатните изпити Start Deutsch 1 und 2, Deutsch-Test für Zuwanderer, Zertifikat Deutsch,
Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1.
—‚‡ÎÂÚÂ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ

·˙ÁÓ
Û‰Ó·ÌÓ
Всяка част включва 10 урока. Всеки урок е разположен на 16 страници ие œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ
разделен на три теми
– личнаËсфера,
ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ Â˜ÌËÍ
професионална сфера, публична сфера.

Â˜ÌËÍ!
‰ÛÏËÚÂ Ò

Klett Augmented

 ◊ÛÈÚÂ Í‡Í ÒÂ ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
Работната тетрадка с безплатни аудиодиск и дивиди осигурява допълнителни разнообразни упражнения, тест за
ÔÓ‰Ó·ËÚÂ
ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
ÒË учебника със смартфона
самооценка след всеки втори урок, сертификатни задачи и тестове, дивиди с портрети
на истински
личности.
или таблета си и ще
 ”˜ÂÚÂ ‰ÛÏËÚÂ Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ
С помощта на интерактивното дивиди учителите могат да работят лесно и удобно с учебния материал. Дивидито
разполагате напълно
ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.
безплатно с всички аудио
включва учебника, тетрадката, ръководството, аудиозаписите, видеоклипове, материали за фотокопиране.
 œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Учебната система се предлага в два варианта – едно ниво в едно книжно тяло (учебникът и тетрадката са отделни)
 ≈‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Приложението
е безплатно
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и в две книжни тела (учебникът и тетрадката са обединени).

Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.

и лесно за използване.

Aussichten online осигурява 40 упражнения на ниво, с които учащите се могат да затвърждават лексиката и
граматиката, както и слушането с разбиране, да проверят грешките си и »ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
да видят оценките си напълно безплатно.
Intensivtrainer включва 10 страници към всеки урок с разнообразни упражнения
за разширяване
и преговор на
1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ
App Store
материала. Насоките за работа и текстовете на аудиозаписите са поместени на
www.klett.de/intensivtrainer.
ËÎË
Google Play Store.

2.произношението.
—‚‡ÎÂÚÂ ìPONS
¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡
Phonetiktrainer допълва курса с различни упражнения за отработване на
Видеозаписите
с насоки Â˜ÌËˆËî
за произношение и материалите за фотокопиране са поместени на www.klett.de/phonetiktrainer.
Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
3. ¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ
PONSотœÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ
Integration Spezial осигурява материали, специално разработени за мигранти,
с важни детайли
всекидневието,
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ
Ò ÚÓÁË
ÍÓ‰:
културни особености и различия, необходими за успешно общуване. Насоки
и текстове
на аудиозаписите
са
поместени на www.klett.de/integrationspezial.

Компоненти:

Niveau 1

Niveau 2

Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË

4. œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Niveau 3
Alle Niveaus
Цена
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ www.pons.bg

Einbändige Ausgabe
Kursbuch + 2 CDs
9783126762007
9783126762106
9783126762205		
Arbeitsheft + CD + DVD
9783126762014
9783126762113
9783126762212		
DVD-ROM digital
9783126762359
9783126762366
9783126762373		
Lehrerhandbuch 		
als kostenloser Download unter www.klett.de/aussichten
Zweibändige Ausgabe
Kurs-/Arbeitsbuch + 2 CDs + DVD T.1
Kurs-/Arbeitsbuch + 2 CDs + DVD T.2

9783126762052
9783126762069

9783126762151
9783126762168

9783126762250		
9783126762267		

Zusatzmaterialien
Integration Spezial + CD
9783126762021
9783126762120
9783126762229		
Intensivtrainer
9783126762038
9783126762236
9783126762335		
Phonetiktrainer + 2 CDs				
9783126762328

37,90 лв.
37,90 лв.
46,90 лв.

31,90 лв./37,90 лв.
31,90 лв./37,90 лв.
17,90 лв.
24,90 лв.
31,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Berliner Platz neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

В1

В2

www.klett-sprachen.de/
berliner-platz-neu
Онлайн упражнения за А1 и А2
Тестове
Списъци с думи
Отговори
Текстове на аудиозаписите
Работни листа
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник и тетрадка с дискове
Дискове към учебника
Ръководство
Тетрадка за тренинг на умения
Тетрадка с тестове и диск
Im Alltag EXTRA & Treffpunkt D-A-CH & Treffpunkt Dialog
DVD и интерактивен CD-ROM

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• за нива А1-В2 плюс уводен курс за начинаещи
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-240/06.03.2012 г.
• 160-200 учебни часа на ниво
Учебната система е предназначена за учащи се без начални познания по езика. Системата подготвя за сертификатните
изпити Start Deutsch 1 und 2, Deutsch-Test für Zuwanderer, Zertifikat Deutsch, telc Deutsch B1 und B2, telc Deutsch
Beruf B1+ und B2, Goethe-Zertifikat B2, B2 Mittelstufe Deutsch ÖSD. Уводният курс осигурява плавно навлизане в
немския език с помощта на основни думи и изрази и визуализирано въвеждане на граматичния материал.

За вашия час
по немски:
популярен
изчерпателен
ефективен

Новото издание улеснява навлизането в немския език с помощта на нова визуална концепция, плавно въведение
на граматиката и специален фокус върху развиването на уменията слушане и четене с помощта на интересни текстове
и задачи. Всеки учебник включва 12 урока на актуални теми. Към всяка задача в учебника има съответстваща по номер
задача в учебната тетрадка. Ръководството за учителя съдържа подробни насоки за работа.
Книжката Intensivtrainer включва допълнителни упражнения по лексика и граматика. Книжката Treffpunkt D-A-CH –
разнообразни текстове с информация за немскоговорещите страни, допълнени от упражнения. Книжката Treffpunkt
Beruf акцентира върху развиването на професионални умения. Книжката Treffpunkt Dialog осигурява 96 материала
за фотокопиране и 48 упражнения за работа по двойки. Интерактивният CD-ROM включва учебника и тетрадката
заедно с аудиозаписите, материали за фотокопиране и снимков материал плюс разнообразни идеи за дискусии в час и
упражнения. Дивидито осигурява разнообразни ситуации от всекидневието.
LMS версия на www.klett-sprachen.de/lms.

Компоненти:

Einstieg

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Alle Niveaus

Цена

Einbändige Ausgabe
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs
9783126063098						
35,90 лв.
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs		
9783126060257
9783126060394				
54,90 лв.
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs				
9783126060561			
56,90 лв.
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs					
9783126060776		
58,90 лв.
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs + Im Alltag EXTRA		
9783126060264
9783126060400
9783126060578			
54,90 лв.
Lehr-/Arbeitsbuch + 2 CDs + Treffpunkt D-A-CH		
9783126060288
9783126060424
9783126060592			
56,90 лв./ 58,90 лв
2 CDs zum Lehrbuchteil		
9783126060271
9783126060417
9783126060585
9783126060790		
35,90 лв.
Lehrerhandreichungen		
9783126060325
9783126060462
9783126060622
9783126060783		
29,90 лв.
Intensivtrainer		
9783126060295
9783126060431
9783126060608
9783126051118		
26,90 лв.
Testheft + CD		
9783126060318
9783126060455
9783126060615			
40,90 лв.
DVD		
9783126060301
9783126060448		 9783126060813			
46,90 лв.
Deutschglossar zum Wortschatzlernen		
9783126060387 					
17,90 лв.
Treffpunkt D-A-CH Landeskunde		
9783126060370
9783126060516
9783126060639			
12,90 лв.
Treffpunkt Beruf + CD			
9783126060530
9783126060646			
33,90 лв.
Treffpunkt Dialog			
			
9783126071253
54,90 лв.
Interaktives CD-ROM u. Tafelbilder		
9783126060844
9783126060554
9783126061988			
71,90 лв.
Interaktive Tafelbilder		
9783126060837 					
46,90 лв.
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Zweibändige Ausgabe
Lehr-/Arbeitsbuch + CD + Im Alltag EXTRA T.1		
Lehr-/Arbeitsbuch + CD + Im Alltag EXTRA T.2		
Audio-CD zum Lehrbuch T.1		
Audio-CD zum Lehrbuch T.2		

9783126060653
9783126060660
9783126060677
9783126060684

9783126060691
9783126060707
9783126060714
9783126060721

9783126060738			
9783126060745			
9783126060752			
9783126060769			

31,90 лв.
31,90 лв.
24,90 лв.
24,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Linie 1
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

B1

B2

www.klett-sprachen.de/linie1
Онлайн упражнения
Отговори
Текстовете за слушане
Граматика
Видеоматериали
Сертификатни тестове

Компоненти:
Учебник с тетрадка в едно
Тетрадка с упражнения
Тетрадка с тестове
Аудиодискове
Ръководство
DVD с видеоматериали
Мултимедиен DVD-ROM

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
Учебна система в 4 нива
• за учащи се без начални познания по езика
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
• немски език за всекидневието и бизнес ситуации
1 2 3 4
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
• разработена съгласно успешната концепция на Berliner Platz
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË

œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË
Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ
Новата учебна система следва нуждите на учащите се, като се съобразява с хетерогенността
на групите
в езиковите
курсове и класове. Системата подготвя за сертификатните изпити Goethe-Zertifikat A1 und A2, Start Deutsch A1
und A2, Deutsch/Test für Zuwanderer, Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1, Zertifikat
Deutsch,
telc DeutschÂÎÂÍÚÓÌÂÌ
Beruf B1+,
—‚‡ÎÂÚÂ
·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ
telc Deutsch B2, Goethe-Zertifikat B2.
 œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ ·˙ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ

Â˜ÌËÍ!
‰ÛÏËÚÂ Ò

Klett Augmented

ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ
Учебникът и тетрадката в едно предават новия граматичен и лексикален материал
на малки, Â˜ÌËÍ
лесни за усвояване
порции, като онагледяват взаимовръзките, и активно развиват и затвърждават
В раздела‰ÛÏËÚÂ,
с
 ◊ÛÈÚÂ новата
Í‡Í ÒÂлексика.
ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
упражнения задачите следват материала от учебника.
ÔÓ‰Ó·ËÚÂ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

Тетрадката с тестове предлага допълнителна подготовка за сертификатните
изпити.‰ÛÏËÚÂ
Тетрадката
с упражнения
 ”˜ÂÚÂ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡
гарантира достатъчно материал за преговор и усвояване на наученото.
ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.

разполагате напълно
безплатно с всички аудио
 œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË
Ì‡ за
100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Ръководството за учителя дава предложения за провеждане на часа, материали
за фотокопиране
и съвети
използването на допълнителните компоненти и новите медии.
 ≈‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
Приложението
е безплатно
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лесно за използване.
Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.
Видеоматериалите разнообразяват учебния час и осигуряват нови теми за разговор. Оригинални идеи и
анимирани илюстрации гарантират разбиране на трудния материал, предават на учащите се нови стратегии за
учене и подкрепят учебния процес. CD-ROM за учене на лексика с »ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
MP3 и мобилно приложение позволява на
учащите да тренират думи и изрази навсякъде и по всяко време.

1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ App Store

ËÎË Google
Play
Store.
Интерактивната версия на системата включва учебника и тетрадката, ръководството,
аудиои видеоматериалите,
интерактивни допълнителни задачи и материали за фотокопиране.
2. —‚‡ÎÂÚÂ ìPONS ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
3. ¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ PONS œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ Ò ÚÓÁË ÍÓ‰:
Компоненти:

Niveau A1

Niveau A2

Niveau B1

Niveau B2.1

Niveau B2.2

Цена

Einbändige Ausgabe
Kurs-/Übungsbuch				
9783126071116
9783126071123
25,90 лв./37,90 лв.
Kurs-/Übungsbuch + MP3 + Video
9783126070553
9783126070744
9783126070942			
56,90 лв.
œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Audio-CDs (4)
9783126070560
9783126070751 4. 9783126070959			
37,90 лв.
DVD mit Videotrainer
9783126070577
9783126070768
9783126070966			
48,90 лв./37,90 лв.
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ www.pons.bg
Intensivtrainer
9783126070591
9783126070782
9783126070980
9783126071147		
24,90 лв./13,90 лв.
Intensivtrainer Beruf		
9783126070829
9783126071031			
19,90 лв.
Testheft
9783126070607
9783126070799
9783126070997			
40,90 лв.
Lehrerhandbuch
9783126070614
9783126070805
9783126071017			
37,90 лв.
Vokabeltrainer + CD-ROM
9783126070638
9783126070812				
24,90 лв.
digital DVD-ROM
9783126070584
9783126070775				
89,90 лв.
digital DVD-ROM			
9783126070973			
92,90 лв.
Zweibändige Ausgabe
Kurs-/Übungsbuch + MP3 + Video T. 1
Audio-CDs (2) T. 1
Kurs-/Übungsbuch + MP3 + Video T. 2
Audio-CDs (2) T. 2

9783126070508
9783126070522
9783126070539
9783126070546

9783126070706
9783126070713
9783126070720
9783126070737

9783126070904			
9783126070911			
9783126070928			
9783126070935			

35,90 лв.
26,90 лв.
35,90 лв.
26,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Aspekte neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

B1+

В2

С1

www.klett-sprachen.de/
aspekte-neu
www.aspekte.biz
Онлайн упражнения
Тестове
Работни листа и интернет проекти

Компоненти:
Учебник с DVD
Тетрадка с Audio-CD
Аудиодискове
Ръководство с DVD-ROM
Тетрадка за тренинг на умения

ÂÌ Â˜ÌËÍ:
Ó·Ì‡
ÚÂ
Ó¯ÂÌËÂÚÓ:
ÏÒÍËÚÂ

Учебна система в 3 нива

1 2 3

·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ

ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰ÛÏËÚÂ Ò mented
Klett Aug
ËÍ
ÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
ÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
ÏÓ˘Ú‡ Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

разполагате напълно
безплатно с всички аудио·ÓÚË Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Приложението
е безплатно
Î‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лесно за използване.

• подготвя за сертификатните изпити на ниво В2-С1
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-346/02.03.2011 г.
• 120-200 учебни часа на ниво
Учебната система е разработена за младежи и възрастни и достига от ниво В1+ до ниво С1. Първата част
систематизира познанията на учащите, които са придобили на ниво В1, като ги подготвя за следващото ниво.
Новото издание на учебната система вдъхновява с нови филми, уводни страници, нови и преработени
модули, интересна културна информация, подобрено представяне на граматиката, акцент върху правоговора,
целенасочена подготовка за тестове и изпити.
Учебната система обръща специално внимание на развиването на четирите умения, но също така се
концентрира върху подхода слушам – виждам – разбирам.
Системата подготвя целенасочено за сертификатните изпити Goethe-Zertifikat B1, B2 und C1, telc Deutsch B2
und C1, telc Deutsch C1 Hochschule, ÖSD B2 und C1, DSH, TestDaF.
Ръководството за учителя включва подробни насоки за часа, а на интерактивния DVD-ROM са поместени
учебник, тетрадка, ръководство, аудио- и видеоматериали и интерактивният Tafelbilder в удобен за работа
формат.
Aspekte neu Grammatik B1+/C1 обхваща граматичните теми от всички нива и осигурява 101 допълнителни
упражнения за преговор и усвояване на материала.

e
ore.
·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
Ú‡·ÎÂÚ‡.
ÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
Ó‰:

Компоненти:

ˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
Einbändige Ausgabe
ww.pons.bg Lehrbuch + DVD
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Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

B1+/C1

Цена

9783126050159 				
Lehrbuch + DVD
9783126050241
9783126050340		
Lehrbuch ohne DVD
9783126050166
9783126050258
9783126050357		
Arbeitsbuch mit CD
9783126050173
9783126050265			
Arbeitsbuch mit CD 		
9783126050364		
2 Audio-CDs zum Lehrbuch
9783126050203
9783126050296 			
2 Audio-CDs zum Lehrbuch
9783126050395		
Intensivtrainer
9783126050227
9783126050319
9783126050418		
Grammatik				
9783126050326
Lehrerhandbuch + DVD-ROM
9783126050210
9783126050302
9783126050401		

56,90 лв.
58,90 лв.
46,90 лв.
35,90 лв.
37,90 лв.
51,90 лв.
54,90 лв.
28,90 лв.
29,90 лв.
79,90 лв.

Zweibändige Ausgabe
Lehr- und Arbeitsbuch + CD T.1
Lehr- und Arbeitsbuch + CD T.2

48,90 лв.
48,90 лв.

9783126050180
9783126050197

9783126050272
9783126050289

9783126050371		
9783126050388		

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Mittelpunkt neu
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

B1+

В2

С1

www.klett-sprachen.de/
mittelpunkt-neu
Онлайн упражнения
Интерактивни тестове за ниво
Списъци с думи по уроци
Обзор на изпитните задачи

Компоненти:
Учебник и тетрадка с диск
Аудиодискове
Ръководство
Интерактивен DVD-ROM и DVD
Тетрадка за тренинг на умения
Граматика с упражнения
Сборник с думи и изрази

www.klett.bg
Разпределения
Материали в Moodle

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
Учебна система в 3 нива
• преработено, олекотено и актуализирано издание в три нива от В1+ до С1
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
• 120-140 учебни часа на ниво
1 2 3
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-244/05.03.2015 г.
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË
 œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ

Новото издание на популярната учебна система е напълно преработено и разширено. Системата вече включва
и ниво В1+ с преговор на най-важните граматични и лексикални теми и умения в 6 урока, които да осигурят плавно
—‚‡ÎÂÚÂ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
въвеждане на учениците във високите нива В2 и С1.
 œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ ·˙ÁÓ Ë Û‰Ó·ÌÓ ‰ÛÏËÚÂ Ò
Актуализираните и преработени текстове и теми, свежият дизайн, целенасоченото предаване на стратегиите
Klett Augmented
ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ Â˜ÌËÍ
и многобройните упражнения са характеристиките на успешната учебна система. Системата подготвя за изпитите
 ◊ÛÈÚÂ
ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Goethe-Zertifikat B2 und C1, telc Deutsch C1 Hochschule, telc Deutsch B2 und
C1, DSH,Í‡Í
DSDÒÂ
II и TestDaF.
Сканирайте

ÔÓ‰Ó·ËÚÂ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ ÒË учебника със смартфона
или таблета си и ще
‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ

Актуални теми от всекидневието, професионалния живот, икономиката и културата, допълнени от подробно
”˜ÂÚÂ ‰ÛÏËÚÂ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡
и систематизирано предаване на граматичния и лексикалния материал и 
подплатени
с разнообразни
упражнения
ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.
и сертификатни задачи, осигуряват стабилна основа за ефикасни резултати.

разполагате напълно
безплатно с всички аудио œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ 100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
видеоматериали!
Тетрадката с упражнения Intensivtrainer към всяко ниво предлага допълнителни упражнения по граматика

Приложението
е безплатно
≈‰Ì‡ „Ó‰ËÌ‡ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
и лексика към всеки урок, задачи за правопис към нива В1+ и В2 и ключ с отговори.
и лесно за използване.
Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.
Новият интерактивен DVD-ROM към системата включва учебника, тетрадката, ръководството, аудиозаписите
и материали за копиране в интерактивен формат за работа с бяла дъска.

»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ

Многобройните допълнителни материали към учебната система осигуряват всичко необходимо за отлична
1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ App Store
подготовка за слабите и за по-силните ученици – граматика с упражнения, тетрадка за целенасочено отработване на
ËÎË Google Play Store.
уменията, сборник с тематично подредени думи и изрази на ниво В2-С1 за разширяване на лексикалния запас, DVD с
2. —‚‡ÎÂÚÂ ìPONS ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡ Â˜ÌËˆËî
видеозаписи, илюстриращи различни аспекти от живота в Германия.

Компоненти:

Niveau B1+

Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
3. ¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ PONS œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
Niveau B2
Niveau
C1
Alle Niveaus
Цена
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ
Ò ÚÓÁË
ÍÓ‰:

Lehr-/Arbeitsbuch + CD
9789543442539				
Audio-CDs (2)
9789543442546				
Lehr-/Arbeitsbuch + CD T.1		
9789543442553
9789543442591		
Audio-CDs (2) T.1		
9789543442560
9789543442607		
Lehr-/Arbeitsbuch + CD T.2		
9789543442577
4. œÓ‚Â˜Â 9789543442614		
ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ
Audio-CDs (2) T.2		
9789543442584
9789543442621		
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ`		
Ì‡ www.pons.bg
Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik
9783126766487		
Intensivtrainer Wortschatz und Grammatik		
9783126766685
`9783126766692		
Lehrerhandbuch				
9789543442638
DVD-ROM digital
9783126766722
9783126766708
9783126766715		
Interaktive Tafelbilder CD-ROM				
9783126766388

39,90 лв.
39,90 лв.
39,90 лв.
39,90 лв.
39,90 лв.
ÔËÎÓÊÂÌËÂ
39,90 лв.
26,90 лв.
29,90 лв.
39,90 лв.
46,90 лв.
42,90 лв.

Zusatzmaterialien
Grammatiktrainer		9789543441846
9789543441860		
Intensivtrainer Lese- und Hörverstehen + CD		
9789543441853			
Intensivtrainer schriftlicher und mündl.
Ausdruck + CD				
9789543441877
Redemittelsammlung				
9789543441884
Sag mir, wo du stehst DVD				
9783126766371
Heute, gestern, morgen DVD				
9783126766500

9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
4,90 лв.
40,90 лв.
42,90 лв.

37

ПРОФЕСИОНАЛЕН НЕМСКИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Unternehmen Deutsch
На сайта:

Учебна система
Части

1

2

Нива

А1-A2

B1-B2

www.klett-sprachen.de/
unternehmendeutsch

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Тетрадка речник
Аудиодискове
Ръководство

• бизнес немски за ученици и студенти
• ок. 120 учебни часа на ниво
Учебна система в 2 нива

1 2

• одобрена от МОН със Заповед РД № 09-1513/05.08.2005 г.
Учебната система в две части е предназначена за ученици и студенти, които се подготвят за общуване на
немски в сферата на мениджмънта и администрацията. Системата включва всички основни теми от бизнес
всекидневието и подготвя учащите се за реални ситуации. Първото издание на учебната система покрива
нивата А2-В1, а второто издание - нивата А1-В2. Първата част от учебника включва 10 урока, всеки на 14
страници, и е предназначена за учащи се с минимални познания по езика, а втората част от учебника включва
10 урока, всеки на 16 страници, и е оптимална за напреднали.
Компоненти:
А1-А2
В1-В2
Lehrbuch
9783126757409		
Lehrbuch		
9783126757454
Arbeitsbuch
9783126757416
9783126757461
Audio-CDs (2)
9783126757393
9783126757447
Wörterheft
9783126757386		
Wörterheft		
9783126757430
Lehrerhandbuch
9783126757423
9783126757485

Цена
63,90 лв.
65,90 лв.
54,90 лв.
79,90 лв.
26,90 лв.
28,90 лв.
51,90 лв.

Berufspraxis Deutsch
Помагалото осигурява отработване на основните умения и е тематично разделено на Четене, Слушане, Говорене,
Писане. Особено внимание е отделено на важни професионални комуникативни ситуации като запитване
и даване на информация, оферти, поръчки и резервации, доставка и забавяне на доставката, рекламации.
Многобройните примерни писма, различните видове текстове и богатите изразни средства дават сигурност при
боравенето с езика. Подходящо за работа в курсове и самостоятелна подготовка.
Компоненти:
Berufspraxis Deutsch, KÜB + CD

Niveau B1
9783126757225

Цена
51,90 лв.

Deutsch für das Berufsleben B1
Учебникът развива комуникативни умения в професионален и личен контекст и същевременно упражнява
граматиката.
Той е фокусиран върху уменията за слушане, говорене и четене и предлага отделни страници с реплики за
упражнение на комуникативните умения с партньор. Ориентира читателя с помощта на преглед на учебните цели
в началото на всеки урок и съдържа транскрипции, решения на задачите и азбучен списък на думите.

Компоненти:
Kursbuch+CDs
Übungsbuch
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Niveau B1
9783126757256
9783126757263

Цена
61,90 лв.
39,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН НЕМСКИ

DaF im Unternehmen
На сайта:

Учебна система
Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

В1

В2

www.klett-sprachen.de/
daf-im-unternehmen
Видеоклипове
Аудиозаписи

Компоненти:
Учебник с тетрадка и аудио- и видеоматериали онлайн
Аудиодискове и DVD
Ръководство
Мултимедиен DVD-ROM

¡ÂÁÔÎ‡ÚÂÌ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ:
 ¡˙Á‡, ÎÂÒÌ‡ Ë Û‰Ó·Ì‡
ÔÓ‚ÂÍ‡ Ì‡ ‰ÛÏËÚÂ
 —Ë„ÛÌË ‚ ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ:
ÓÁ‚Û˜‡‚‡ÌÂ Ì‡ ÌÂÏÒÍËÚÂ
Á‡„Î‡‚ÌË ‰ÛÏË
• нова учебна система за професионалните училища
Учебна система в 4 нива

œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ ‡·ÓÚË Ì‡ 100% ÓÙÎ‡ÈÌ
• за учащи се, които планират да използват немски в бизнес средите
• подходяща за ученици над 16 години и за възрастни

1 2 3 4

—‚‡ÎÂÚÂ ·ÂÁÔÎ‡ÚÌËˇ ÂÎÂÍÚÓÌÂÌ Â˜ÌËÍ!
‰ÛÏËÚÂ Ò

Новата учебна система в четири части обхваща нивата А1-В2 и е отличен избор за всички, които искат
 система
œÓ‚Âˇ‚‡ÈÚÂ
·˙ÁÓ
Ë Û‰Ó·ÌÓ
да овладеят бизнес немски и да го използват в работата си. Учебната
е подходяща
за абсолютно
ÂÎÂÍÚÓÌÌËˇ Â˜ÌËÍ
начинаещи.

Klett Augmented

 ◊ÛÈÚÂ Í‡Í ÒÂ ÔÓËÁÌ‡ÒˇÚ ‰ÛÏËÚÂ,
Á‡ ‰‡ страницата на
Сканирайте
Кратките и ясно структурирани уроци осигуряват отлична подготовка и за изпитите, тъй като включват задачи
ÔÓ‰Ó·ËÚÂ
ÔÓËÁÌÓ¯ÂÌËÂÚÓ
ÒË
учебника със смартфона
по формàта на сертификатните изпити telc Deutsch A2+ Beruf, telc Deutsch B1+ Beruf, telc Deutsch B2+ Beruf,
или таблета си и ще
BULATS. Граматичният материал е представен в контекст, като най-важните
конструкции
присъстват
в бизнес
 ”˜ÂÚÂ
‰ÛÏËÚÂ
Ò ÔÓÏÓ˘Ú‡
Ì‡ ‰ÓÔ˙ÎÌËÚÂÎÌËÚÂ
разполагате напълно
текстовете.
ÛÔ‡ÊÌÂÌËˇ.

безплатно с всички аудио-

 œËÎÓÊÂÌËÂÚÓ
‡·ÓÚË
Ì‡на100% иÓÙÎ‡ÈÌ.
Учебната система развива практически езикови и професионални умения
като презентиране,
водене
видеоматериали!
бизнес кореспонденция, общуване с клиенти и колеги и под. Във всеки
е посветен
 урок
Приложението
е безплатно
≈‰Ì‡определен
„Ó‰ËÌ‡ раздел
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ
ÔÓÎÁ‚‡ÌÂ
ÓÚ ÏÓÏÂÌÚ‡
на произношението. Учащите се овладяват не само бизнес, но и разговорен немски от всекидневието.
и лесно за използване.

Ì‡ Â„ËÒÚ‡ˆËˇ.

Работната тетрадка осигурява достатъчно упражнения за преговор на учебния материал и затвърждаване
на наученото. Във всеки урок от нивата А1 и А2 са включени допълнителни
задачи, посветени на правописа.
»ÌÒÚ‡ÎË‡ÌÂ
В приложението са поместени отговорите.

1. ŒÚ‚ÓÂÚÂ App Store

ËÎËфирми,
Google
Play
Store. към
Комплектът с дискове включва видеоклипове с представяне на различни
както
и аудиозаписи
учебника (на DVD или безплатно онлайн).
2. —‚‡ÎÂÚÂ ìPONS ¡Ë·ÎËÓÚÂÍ‡
Компоненти:
Kurs- und Übungsbuch + Audio online
Medienpaket (Audio-CDs + DVD)
Lehrerhandbuch
DVD-ROM digital

Niveau A1
9783126764407
9783126764421
9783126764414
9783126764438

Perspektive Deutsch

Niveau A2
3.
9783126764452
9783126764476
9783126764469
9783126764483

Â˜ÌËˆËî

Ì‡ ÒÏ‡ÚÙÓÌ‡ ËÎË Ú‡·ÎÂÚ‡.
Niveau B1
Niveau B2
Цена
¬ÍÎ˛˜ÂÚÂ
PONS œÓÙÂÒËÓÌ‡ÎÂÌ
Â˜ÌËÍ ÌÂÏÒÍË
9783126764506
9783126764551
58,90 лв.
·ÂÁÔÎ‡ÚÌÓ
Ò ÚÓÁË ÍÓ‰: 9783126764575
9783126764520
46,90 лв.
9783126764513
9783126764537

9783126764568
9783126764582

35,90 лв.
46,90 лв.

4. œÓ‚Â˜Â ËÌÙÓÏ‡ˆËˇ Á‡ ÏÓ·ËÎÌÓÚÓ ÔËÎÓÊÂÌËÂ
˘Â Ì‡ÏÂËÚÂ Ì‡ www.pons.bg

Учебният курс е разработен за учащи се, които искат да овладеят бизнес немския на ниво А2/В1+. Курсът
представя различните браншове и професии, дава насоки за професионалната интеграция (напр. признаване на
чуждестранни сертификати и квалификации), както и за ключови дейности при работа в интернационална среда.
Разнообразните задачи, разделите за самоконтрол и тестовете осигуряват всичко необходимо за усвояването на
бизнес терминологията, както и за развиването на четирите умения.
Тетрадката с упражнения включва достатъчно материал за усвояване и преговор на наученото.

Компоненти:		Цена
Kursbuch + Audio-CD
9783126753470
46,90 лв.
Übungsbuch
9783126753487
37,90 лв.
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ПОМАГАЛА ЗА УЧИЛИЩЕ
Wortschatz üben

Grammatik üben

Hallo! Ich lerne schreiben

Поредицата работни тетрадки е предназначена
за ученици в 1-4 клас, които изучават немски
като чужд език. Основни теми от всекидневието
са представени посредством пълноцветни
забавни упражнения и осигуряват преговор и
затвърждаване на наученото в училище. Могат
да се използват независимо от учебната система
за работа в клас и вкъщи.

Поредицата работни тетрадки с упражнения
е предназначена за учениците в 1 – 4 клас,
които изучават немски като чужд език. Важни
граматични теми са нагледно обяснени и
допълнени от разнообразни упражнения. Всяка
тема включва и въвеждане на необходимата
лексика, както и възможности за учениците да
проверят себе си.

Работната тетрадка е предназначена за всички
ученици, които започват ограмотителния
процес на немски език. Буквите от немската
азбука са дадени с опция за изписване,
допълнени от забавни упражнения за
свързване и оцветяване.

Цена:
Freizeit – Mein Jahr – Feste
Buch
9783126748957
Buch + CD-ROM
9783126748940
Mein Tag – In der Schule – Zu Hause
Buch
9783126748933
Buch + CD-ROM
9783126748926
Einkaufen – Mein Körper – In der Stadt
Buch
9783126748933
Buch + CD-ROM
9783126748926

Цена:
Lernstufe 1 Buch
Lernstufe 2 Buch
Lernstufe 3 Buch

Цена:
Buch

19,90 лв.
24,90 лв.

9783129493816

13,90 лв.

15,90 лв.
19,90 лв.

Lesen und schreiben

Картинен речник
НЕМСКИ

ch-H eld e n

Подходящо за всички
учебни
системи за работа
в клас

Lesen und schreiben 2.

Klasse

Учебно помагало по немски език за ограмотяване.

Lesen und schreiben 2. Klasse

Deuts

17,90 лв.
17,90 лв.
17,90 лв.

15,90 лв.
19,90 лв.

Hallo! Jetzt lerne ich
Deutsch
Die

9783126748506
9783126748513
9783126748520

D ie

Deuts

ch-H eld e n

2.

Klasse

Lesen und schreiben

Учениците Ви ще разпознават по-добре буквите, звуците и сричките,
ще се научат да четат и да пишат, както и да съставят първите си
изречения на немски език.
• Забавни упражнения, разделени по теми
ъдат изваден
• Отговорите са поместени в средата и могат да бъдат
извадени
• Портфолио за следене на напредъка

Помагало
в 2 нива
Упражняване на
сините страници.

По-сложни задачи за работа на
оранжевите страници.

www.klett.bg

Забавни
Заб
бавни задачи
задачи по
п немски
чаци.
за истински смелч
смелчаци.

ISBN 978-954-344-445-8

Цена 9.90 лв.
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Помагалото е отлично допълнение към всяка
учебна система. Първата част е посветена
на ограмотяването, а втората част включва
разнообразни упражнения на 12 теми
от всекидневието. На лявата страница са
представени упражнения, които не изискват
писане, а на дясната страница такива, които
изискват. Темите могат да се работят по избор.

Работна тетрадка за ученици, които започват да
учат немски език. Буквите, звуците и сричките
са представени в различни упражнения, които
ще помогнат на учениците да се научат да
четат и да пишат, както и да съставят първите
си изречения на немски език. Забавните
упражнения са разделени по теми. Отговорите
са поместени в средата и могат да бъдат
извадени.

Новото издание ще зарадва учениците с
атрактивни илюстрации и забавни теми.

Цена:
Buch

Цена:
Buch

Цена:
Книга

9789543443161

4,90 лв.

9789543444458

9,90 лв.

Разработен съвместно с учители, преподаващи
в начален курс, специално за деца и малки
ученици речникът включва най-важните 700
думи в 22 раздела.

9789543440498

12,90 лв.

ПОМАГАЛА ЗА УЧИЛИЩЕ
Немска граматика
с един поглед в
5./6./7. клас

Знам повече в клас

Нов училищен речник

ЗА 5. / 6. / 7. клас

НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ

На 6 страници формат А4 е представена
граматиката, която е включена в учебните
планове на МОН за 5., 6. и 7. клас.

Новата поредица от 5. до 7. клас включва
основните граматични теми от учебната
програма. Забавни ситуации въвеждат
материала от всяка тема, онагледен с обяснения
на български език и полезни примери. Разделите
с упражнения помагат в усвояването на трудния
материал, а тестовете след всяка тема дават
възможност за бърза самооценка.

Популярният речник за ученици с цветни
заглавни думи предлага лексиката, необходима
за нивата А1-В1. Двупосочният речник обхваща
над 120 000 думи, изрази и значения.

Ключът в края на всяка книжка включва
отговорите към упражненията и тестовете.

С код за едногодишен достъп до електронно
приложение за iOS и Android. Бърза и лесна
проверка на думите – работи 100% офлайн.

Компоненти и цени:
Книга за 5 клас
Книга за 6 клас
Книга за 7 клас

Цена:
Книга + App

Правилата са обяснени на български език и
онагледени с примери и таблици.
Отличен вариант за бърз преговор и проверка
в удобен формат.

Компоненти и цени:
5 клас Картон
6 клас Картон
7 клас Картон

9789543442300
9789543442317
9789543442324

5,90 лв.
5,90 лв.
5,90 лв.

9789543443260
9789543442386
9789543442935

9,90 лв.
9,90 лв.
6,90 лв.

Полезни приложения като кратка граматика
на двата езика с упражнения, спрежение на
глаголите, примерни писма и полезни изрази.

9789543440399

29,90 лв.

Fabuli

Универсални речници

Универсални речници

ЗА ОГРАМОТЯВАНЕ

ЗА 9. – 12. КЛАС ИНТЕНЗИВНО

ЗА 9. – 12. КЛАС ИНТЕНЗИВНО

Помагалото стъпка по стъпка предава връзката
между звуците и буквите в немския език. Във
всеки урок децата научават и упражняват
една буква или съчетание от букви, както
и тяхното звучене и печатно и ръкописно
изписване.

Универсалният немско-български речник
включва над 102 000 думи, изрази и значения
от съвременния писмен и говорим немски
език.

Универсалният българско-немски речник
съдържа над 120 000 думи, изрази и значения.

Учебникът включва разнообразни диалози,
ролеви игри и кръстословици, стихотворения
и песнички.
Компоненти и цени:
Kursbuch
Arbeitsbuch
Lehrerhandbuch
Audio-CD

9783126761703
9783126761710
9783126761727
9783126761734

44,90 лв.
39,90 лв.
46,90 лв.
46,90 лв.

С код за едногодишен достъп до електронно
приложение за iOS и Android. Бърза и лесна
проверка на думите – работи 100% офлайн.

Компоненти и цени:
Немско-български р-к + App

9789548278706

27 лв.

С код за едногодишен достъп до електронно
приложение за iOS и Android. Бърза и лесна
проверка на думите – работи 100% офлайн.

Компоненти и цени:
Българско-немски р-к + App

9789548278720

29 лв.
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ПОМАГАЛА ЗА УЧИЛИЩЕ
Успех на матурата

Успех на изпита след 8. клас

Задачи и тестове за 8. клас

ПРИМЕРНИ ТЕСТОВЕ

СЛЕД 8. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС

ЗА 8. ИНТЕНЗИВЕН КЛАС

Популярното помагало осигурява отлична
подготовка за ДЗИ.

Помагалото е разработено за ученици от
езиковите гимназии и паралелките със засилено
изучаване на немски език. Съобразено е
с учебния план и ДОИ за обучение по немски
в 8. интензивен клас.

За ученици от езиковите гимназии и паралелки
със засилено изучаване на немски език.

Включва 5 пълни примерни теста и помага на
учениците да се подготвят целенасочено за
изпита.
Ключ с отговори и аудиодискове с текстове към
компонента Hörverstehen допълват помагалото.

Цена:
Част 2 Книга + CD

9789543442072

14,90 лв.

Direkt zur Grammatik

Помагалото включва насоки за структурата на
изпита и съвети към различните видове задачи от
теста. Примерните тестове помагат на учениците
да се подготвят за спецификата на изпита и
отделните компоненти, а приложенията и ключът
с отговори и съвети позволяват самостоятелна
работа вкъщи.
Цена:
Книга + CD

9789543440962

12,90 лв.

Новото помагало дава насоки за структурата на
изпита и указания за работа. Учениците могат да
работят с помагалото през цялата година и да се
готвят целенасочено за изпита благодарение на
разнообразните задачи, комбинирани по умения.
С помощта на примерните тестове учениците
могат да проверят знанията си. Помагалото е
допълнено от ключ с отговори. На аудиодиска са
записани всички текстове за слушане.
Цена:
Книга + CD

9789543442683

12,90 лв.

Граматика
с един поглед

Глаголи
с един поглед

Популярните ламинирани картони формат А4 на
6 страници включват много полезна информация
по граматика и са отличен избор за всеки ученик.
Основните граматични правила са обяснени
на български език, допълнени от примери и
онагледени с таблици.

Популярните ламинирани картони формат А4 на
6 страници включват много полезна информация.

A1-B1

Универсалната граматика обхваща граматичния
материал на нива А1-В1 и е оптимална за
ученици в 8. подготвителен клас.
Книгата обхваща всички основни граматични
теми, обособени в раздели. Обясненията на
правилата са представени кратко, на достъпен
немски език и са илюстрирани с многобройни
примери в превод на български. Упражненията
към всяка тема осигуряват отработване
на трудните правила и затвърждаване на
материала.
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Цена:
Buch

9789543441143

19,90 лв.

Компоненти и цени:
Граматика, A4, 6 стр.

9789548278423

4,90 лв.

Правилата за спрежение на правилните глаголи,
спомагателните глаголи и най-често използваните
неправилни глаголи, допълнени от бърз преглед
на времената, са поместени в отделен картон.
Компоненти и цени:
Глаголи, А4, 6 стр.

9789548278317

4,90 лв.

ПОМАГАЛА ЗА УЧИЛИЩЕ
Граматиката накратко

Глаголни таблици

Бизнес кореспонденция

Новото преработено и допълнено издание на
популярната „Граматика – кратка и ясна“ е за
всички учащи се, които искат бързо и лесно да
усвоят правилата.

Новото издание съдържа подробен списък с
моделите на правилните глаголи и особеностите
на неправилните глаголи, подредени в таблици,
кратко представяне на времената и глаголните
форми в немския език и указания за съответния
начин на спрежение на всички форми.

Книгата осигурява правилата за оформяне на
делови писма, договори, имейли, запитвания,
оферти, поръчки, резервации и др.

Граматиката е подходяща за учене, преговор
и бърза справка. Правилата са обяснени на
български език, допълнени от множество
примери.

Всеки глагол е допълнен с примери за употреба
в превод и посочени особености.

Допълнена от практически съвети, упражнения,
образци на писма, важни думи и изрази,
справочник за телефонни разговори и CD-ROM
с макети на писмата за лесно използване,
книгата е идеален справочник за всеки учащ се.

Цена:
Книга

Цена:
Книга + CD-ROM

Новата система за по-лесно учене представя в
систематизиран вид най-важното от всеки раздел.
Цена:
Книга

9789543440900

12,90 лв.

Неправилни глаголи

9789543441075

12,90 лв.

9789543440078

19,90 лв.

Илюстрован речник
БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ

A1-B2

За всички, които искат бързо да проверят
спрежението на немските неправилни глаголи.
Специалното помагало е във формата на
ветрило и позволява с един замах да намерите
търсения глагол и да видите пълните му
форми за спрежение. Включва стоте най-важни
неправилни глагола.

Новият Илюстрован речник включва всички
важни теми от всекидневието, като съдържа
15 000 думи с транскрипции, онагледени от 3000
илюстрации, както и често използвани изрази.
Двупосочният индекс осигурява бърза работа
с речника, а удобният формат позволява да го
използвате навсякъде.

Цена:
Ветрило

Цена:
Книга

9789543440887

4,90 лв.

9789543442836

19,90 лв.
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СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ
Mit Erfolg zu Start
Deutsch 1 und 2

A1-A2

Mit Erfolg zu Fit
in Deutsch 1 und 2

A1-A2

A1

Сборникът с упражнения включва необходимата
за изпита лексика и задължителната граматика.
Сборникът с тестове дава пълно описание за
протичането на изпита. Съдържа 1 примерен тест
с отговори и коментари и четири пълни теста.
Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

9783126768023
9783126768030

35,90 лв.
34,90 лв.

Подходящо при подготовка за езиковия изпит,
на който се явяват семейните двойки.
Цена:
Übungsbuch + CD

9783126753975

26,90 лв.

Mit Erfolg zum
Goethe-Zertifikat A2

Обзорна страница въвежда темата на всеки
урок и предлага многобройни интерактивни
упражнения.
Компоненти и цени:
Fit in Deutsch 1
Übungs-/Testbuch
Lehrerhandbuch
Audio-CD
Fit in Deutsch 2
Übungs-/Testbuch
Lehrerhandbuch
Audio-CD
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9783126763301
9783126763318
9783126763325

36,90 лв.
31,90 лв.
35,90 лв.

9783126763349
9783126763356
9783126763363

38,90 лв.
32,90 лв.
38,90 лв.

Ръководството предлага подробни обяснения
за формàта на изпита, оценяването, отговори,
текстовете за слушане и материали за
фотокопиране.
Компоненти:
Übungs-/Testbuch
Lehrerhandbuch + CD

9783126758123
9783126758130

36,90 лв.
31,90 лв.

A2-B1

A2-B1

35,90 лв.

Помагалото осигурява оптимална подготовка
за новия изпит на Гьоте институт за деца и
младежи. Книгата с упражнения и тестове
включва седем тематично обособени раздела
за подготовка.

Mit Erfolg zum DeutschTest für Zuwanderer

So geht’s zum
DSD I

Помагалото осигурява отлична подготовка
за новия изпит по немски език за възрастни.
Книгата включва упражнения по формàта
на изпита и примерни тестове. Съветите и
насоките дават възможност за подробен
преглед на особеностите на задачите и помагат
на учащите се да избегнат трудностите при
полагането на сертификата.

9783126758147

A2

Идеална подготовка за изпита за деца и
младежи. Двете книги включват 14 тематични
раздела, които тренират уменията за изпита.

A2

Цена:
Übungs-/Testbuch + CD

Mit Erfolg zum GoetheZertifikat A2: Fit in Deutsch

Новото помагало осигурява подготовка на ниво
А2-В1 за изпита DSD I. Тематично обособени теми
подготвят стъпка по стъпка за отделните компоненти на изпита. Специално внимание се отделя
на развиването на писмената и устната комуникация. С помощта на примерните тестове учащите
се могат да проверят знанията и уменията си
в реална изпитна среда.Ръководството включва
DVD със записи на кандидати, явили се на устния
компонент на изпита.

Отлична подготовка за учащите се, които
искат да получат сертификат по немски език
за мигранти.

Компоненти и цени:
Übungs- und Testbuch
Lehrerhandbuch + CD + DVD

Цена:
Übungs- und Testbuch + 2 CDs 9783126757867

9783126759755
9783126759762

35,90 лв.
35,90 лв.

Помагалото осигурява примерен тест с
подробни насоки и обяснения на отделните
компоненти и задачи, три примерни пълни
теста, отговори и насоки за работа с книгата.
Може да се използва за самостоятелна
подготовка и за работа в клас.
46,90 лв.

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ
So geht's noch besser
zu B1

B1

Mit Erfolg zum Zertifikat
Deutsch B1

B1

Mit Erfolg zum Goethe-/ÖSDZertifikat B1 für Jugendliche

B1

Всяка от книжките осигурява подготовката
за компонентите слушане и четене на изпита
Goethe-/ÖSZ-Zertifikat B1 в 10 тематични раздела
с разнообразни задачи и подробни насоки.

Цена – So geht's noch besser zu B1 - Hören:
Buch und MP3-Audio-Daten-CD 9783126755856
Lehrerhandbuch
9783126750172

35,90 лв.
32,90 лв.

Цена – So geht's noch besser zu B1 - Lesen:
Übungsbuch
9783126755870
Lehrerhandbuch
9783126750271

35,90 лв.
32,90 лв.

So geht’s zum Goethe-/
ÖSD-Zertifikat B1

B1

Сборникът
с
упражнения
осигурява
граматичния и лексикалния материал,
необходими за изпита, отработва уменията
четене и слушане с разбиране, съставянето
на писма и имейли, свободното говорене.
Сборникът с тестове предлага два примерни
теста, четири кратки теста, текстове на
аудиозаписите и отговори. И двете книги са
допълнени от диск с аудиозаписите.

Новата книга с тестове за изпита за младежи
включва пет пълни примерни теста, допълнени
от информация за формàта на изпита, отделните
компоненти на задачите и съвети как учащите
се да се подготвят и да работят с всяка отделна
изпитна задача. Очаквайте и книга с упражнения.

Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

Цена:
Testbuch + CD

9783126768009
9783126768016

35,90 лв.
34,90 лв.

Mit Erfolg zum Goethe-/
ÖSD-Zertifikat B1

В1

34,90 лв.

Mit Erfolg zu telc Deutsch
B1+ Beruf

B1

В1

Новото издание за подготовка за сертификатния
изпит Goethe-/ÖSD-Zertifikat B1 предлага
всички граматични и лексикални теми,
включени в изпита на ниво В1, информация
за отделните компоненти от изпита, 10 пълни
примерни теста.

9783126768207

Целенасочена подготовка за новия изпит на
Гьоте институт и ÖSD. Книгата с упражнения
осигурява информация за изпита, тестови
задачи към всички компоненти с пояснения и
граматична информация.
Книгата с тестове включва 4 примерни теста.

Ръководството включва информация за изпита,
отговори и текстовете за слушане.

Новото помагало осигурява отлична
подготовка за сертификатния изпит за бизнес
немски. Комбинацията от книга с упражнения и
книга с тестове запознава учащите се с формàта
на изпита, включва достатъчно задачи за
отработване на отделните умения и примерни
тестове за провеждане на изпита в реална
среда и проверка на знанията.

Отличен избор за самоподготовка за изпита.
Компоненти и цени:
Testbuch + 3 CDs B1
Lehrerhandbuch B1

9783126758543
9783126758550

35,90 лв.
32,90 лв.

Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

9783126758505
9783126758512

35,90 лв.
35,90 лв.

Компоненти:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

9783126768160
9783126768153

34,90 лв.
26,90 лв.

45

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

KOMPAKT Mit Erfolg zu

Buch und Online zum
DSD I PRO

НОВО

НОВО

B2

B2

B2

B2

Книгата с упражнения тренира всички теми
и умения, необходими за изпита, осигурява
материали по лексика и граматика, стратегии
за уменията четене и слушане с разбиране,
съставяне на формална кореспонденция,
изнасяне на презентации, водене на дискусии
и решаване на проблемни въпроси.

Помагалото дава синтезирана подготовка за
изпита DSD I PRO. Книгата съдържа упражнения
по формата на изпита и ключ с верните
отговори за самоподготовка. На страниците
може да намерите и подробна информация
за всички изисквания към устния формат на
изпита.

Книгата с упражнения тренира всички теми
и умения, необходими за изпита, осигурява
материали по лексика и граматика, стратегии
за уменията четене и слушане с разбиране,
съставяне на формална кореспонденция,
изнасяне на презентации, водене на дискусии
и решаване на проблемни въпроси.

Книгата с тестове включва примерен тест с
разработени решения и три пълни теста.

В платформата Klett Augmented App може
да намерите всички аудио файлове към
упражненията.

Книгата с тестове включва примерен тест с
разработени решения и три пълни теста.

Компоненти и цени:
Zu telc Deutsch B1-B2 Beruf Buch 9783126751926
Zu telc Deutsch Buch C1
9783126751933

23,90 лв.
23,90 лв.

A2-B1

B1-B2

Новото помагало осигурява подготовка за
сертификатните изпити Goethe-Zertifikat B2 и
ÖSD Prüfung B2 Mittelstufe Deutsch за младежи
над 14 години и възрастни. Разнообразните
упражнения за усвояване и затвърждаване на
лексиката, езиковите средства и целенасоченото
развиване на писмените умения с нарастващо
ниво на трудност от В1+ до В2 ще донесе успех на
всеки кандидат. Помагалото може да се използва
както за работа в клас, така и за самостоятелна
подготовка.
Компоненти:
Übungsbuch + CD A2-B1
Lehrerhandbuch A2-B1
Übungsbuch + CD B2
Lehrerhandbuch B2

Компоненти и цени:
Buch und Online zum DSD I PRO 9783126751797

9783126758567
9783126758574
9783126751568
9783126751575

23,90 лв.

B2-Tests neu auf die
Prüfung ÖSD Zertifikat B2

So geht’s zu A2-B1
So geht’s zu B2

46

Mit Erfolg zu telc
Deutsch B2

43,90 лв.
34,90 лв.
35,90 лв.
26,90 лв.

Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

9783126768047
9783126768054

38,90 лв.
35,90 лв.

Mit Erfolg
Mit Erfolg
zum Goethe- zum GoetheZertifikat B2 Zertifikat C1

B2

B2-C1

Помагалото предлага шест пълни изпитни
теста с компоненти: четене, слушане, писане и
говорене. Всяка задача е подробно разяснена
и са дадени съвети за изпитната подготовка.
Всички текстове от аудиодиска са разписани
в книжното издание. Разполагате и с всички
отговори на тестовете за самостоятелна работа.

Книгата с упражнения включва кратко
обяснение на формàта на изпита, кратък
въвеждащ курс „стъпка по стъпка“, допълнен
от стратегии и съвети за правилно решаване
на задачите и за подготовка за изпита, както
и 10 тематични урока с лексика и 10 урока с
необходимата за изпита граматика и CD.
Книгата с тестове включва подробни обяснения
за целите и условията на изпитите, както и
пълни примерни тестове.

Компоненти и цени:
Testbuch und Audio-CD
Übungsbuch + Audio-CD

9783126768610
9783126768603

39,90 лв.
39,90 лв.

Компоненти и цени:
Testbuch + Audio-CD B2
Übungsbuch + Audio-CD B2
Testbuch + Audio-CD C1
Übungsbuch + Audio-CD C1

9783126751551
9783126751544
9783126758352
9783126758345

35,90 лв.
35,90 лв.
35,90 лв.
35,90 лв.

СЕРТИФИКАТНИ ИЗПИТИ

Книгата с упражнения се фокусира върху
тренинга на лексиката, необходима за изпита.
Учащите се запознават с всички видове задачи
от изпита и получават информация как успешно
да се справят с изпита.
Книгата с тестове предлага 3 пълни теста,
подготвя стъпка по стъпка за устния изпит, дава
съвети за различни техники на презентиране и
информация за оценяването.

9789543443345
9789543442157

B2-C1

В2-С2

В2-C1

Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

Training
TestDaF

Mit Erfolg zur DSH
Neue Ausgabe

So geht’s zum
DSD II

22,90 лв.
24,90 лв.

Mit Erfolg zum
TestDaF

За учащи се, които се подготвят за изпита Deutsche
Sprachprüfung für den Hochschulzugang.
Сборникът с упражнения включва информация
за изпита и осигурява пълна подготовка. На всеки
компонент от изпита е посветена една глава, в
която учащите се могат да упражнят съответното
умение.

Помагалото подготвя за сертификатния изпит
TestDaF и може да се използва самостоятелно или
към всяка учебна система. Стъпка по стъпка учащите
се овладяват правилната работа с тестовите задачи
и развиват уменията си с помощта на многобройни
упражнения и полезни съвети.

Книгата с тестове предлага 8 примерни теста.
Аудиодисковете включват текстовете за слушане
и пример за провеждане на устен изпит.
Компоненти и цени:
Übungsbuch + CD
Testbuch + CD

9783126768108
9783126768115

35,90 лв.
34,90 лв.

Mit Erfolg zu telc C1
Hochschule

B2-C1

Цена:
Buch mit 2 CDs

С2

Изпитът дава право на учащите се да
кандидатстват в немски вузове. Книгата
включва обяснение на отделните компоненти
на изпита и детайлна подготовка за всеки
един от тях. Допълнена е с полезни съвети,
1 примерен тест, акредитиран от института
TestDaF, отговори с пояснения, текстове
на аудиозаписите, аудиосиди. Специално
внимание се обръща на устния компонент,
който представлява трудност за кандидатите.

Сборникът
с
упражнения
предлага
необходимата за изпита лексика и задължителната
граматика. Специално съобразените с нивото на
изпита упражнения тренират четирите езикови
умения. Към тях има и отговори за самопроверка.

Цена:
Übungs- und Testbuch + 2 CDs 9783126757850

Компоненти и цени:
Übungsbuch
Testbuch

Сборникът с тестове дава пълно описание
за протичането на изпита. Съдържа 3 пълни
примерни теста с отговори и коментари, както
и многобройни упражнения, трениращи всички
умения, необходими за изпита telc C1.

9783126768221
9783126768214

48,90 лв.

Mit Erfolg zum GoetheZertifikat C2: GDS

С1

35,90 лв.

9783126066396

35,90 лв.
35,90 лв.

Отлична подготовка за новия изпит на Гьоте
институт. Книгата включва информация за
изпита, насоки и съвети за работа по отделните
компоненти, отработване на всеки отделен
компонент (четене, слушане, писане, устен
изпит), два примерни теста.

Цена:
Übungs- und Testbuch + CD

9783126758383

39,90 лв.
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ЛЕКСИКА
Einfach schreiben!

Einfach sprechen! +CD

A2-B1

Idiomatische
Redewendungen von A-Z

A2-B1

A2-B1

Помагалото упражнява задължителните за
нивата А2-В1 видове текст, развива стъпка по
стъпка уменията за писане и подготвя учащите
се за компонента писане на изпитите Deutsch
A2/Start Deutsch, Deutsch-Test für Zuwanderer и
Deutsch B1/Zertifikat Deutsch.

Помагалото упражнява уменията за устна
комуникация във всекидневието и работата и
подготвя учащите се за компонента говорене
на изпитите Start Deutsch, Deutsch-Test für
Zuwanderer и Zertifikat Deutsch.

Помагалото осигурява 600 идеоматични израза
от всекидневието, подредени по азбучен
ред. Отличен справочник за учащите се и
възможност да обогатят лексикалния си запас.

Цена:
Übungsbuch

Цена:
Übungsbuch

Цена:
Buch

9783126762311

24,90 лв.

Deutsch intensiv
Wortschatz

9783126762304

26,90 лв.

Deutsch intensiv Hören
und Sprechen

9783126063760

25,90 лв.

Sage und
Schreibe

A1-B1

Помагало за интензивни лексикални упражнения
и самостоятелна подготовка с повече от 1200
думи и фрази, групирани тематично (пазаруване,
пътуване и др.). Съдържа насоки за правилно
произношение и ключ с верните отговори.

Помагалото
осигурява
разнообразни
упражнения по слушане с разбиране и разговори
на актуални всекидневни теми. Съдържа насоки
за правилно произношение и ключ с верните
отговори.

Цена:
Buch + online A1
Buch + online A2

Цена:
Buch + Onlineangebo A1
Buch + Onlineangebo A2

9783126750691
9783126750745

25,90 лв.
25,90 лв.

Deutsch intensiv Schreiben
Помагалото включва упражнения по писане
на различни текстове и акцентира върху
спецификите на писмената комуникация.
Цена:
Buch + Online A1
Buch + Online A2
Buch + Online B1
Buch + Online B2

48

9783126750479
9783126750387
9783126750394
9783126750448

25,90 лв.
25,90 лв.
25,90 лв.
25,90 лв.

9783126750486
9783126750493

25,90 лв.
25,90 лв.

Лексика с упражнения за начинаещи в 99 раздела.
Достига ниво В1 съгласно Общата европейска
езикова рамка. На 99 двойки страници се
разглеждат 15 лексикални теми. Осигурява
компетентен отговор на въпросите как се
произнасят, пишат и комбинират правилно близо
2400 думи. На лявата страница е представена
теорията, а на дясната – упражненията. Кратки
диалози, текстове и илюстрации демонстрират
употребата на думите в реални ситуации от
всекидневието до политиката.
Цена:
Buch neue Ausgabe

9783126753579

46,90 лв.

ПРОФЕСИОНАЛЕН НЕМСКИ
Treffpunkt
Beruf

Zimmer frei

Orientierung im Beruf

A1

B1
A2-B1

Помагалото е отличен избор за професионалните
училища и хотелиерските курсове. Книжката
може да се използва самостоятелно или като
допълнение към учебник и осигурява полезна
информация за всички, които искат да работят в
сферата на хотелиерството.

Помагалото в 2 части упражнява уменията за
успешно общуване в професионалната сфера.
Специално внимание се отделя на овладяването
и развиването на четирите умения. Оригинални
текстове на бизнес тематика.

Компоненти и цени:
Lehr- und Arbeitsbuch + 3 CDs 9783126061773
Lehrerhandreichungen
9783126061780

Компоненти и цени:
А2 Buch + CD
В1 Buch + CD

61,90 лв.
24,90 лв.

Deutsch im Krankenhaus
neu

9783126060530
9783126060646

33,90 лв.
33,90 лв.

Wirtschaftsdeutsch
von A bis Z

Помагалото обхваща теми като търсене на работа,
общуване, боравене с техника на работното
място, информация за бюрата по труда. Учащите
се могат да се информират за основните права
и задължения на работното място, за работни
области и браншове.

Компоненти и цени:
Buch
Intensivtrainer + CD

9783126061247
9783126061223

26,90 лв.
33,90 лв.

Deutsch intensiv
Berufliches Deutsch B1-B2
Помагалото за интензивно обучение по
професионален немски език съдържа модули
с инструкции при: кариерно ориентиране,
подаване на жалби, работни поръчки и др.
Подходящо е за самоподготовка.
Цена:
Deutsch intensiv
Berufliches Deutsch

A2-B2

Помагалото с упражнения включва над
450 важни думи и изрази от сферата на
икономиката. Лексиката е представена и
обяснена с помощта на оригинални текстове и
примери от практиката.

Компоненти и цени:
Lehr-/Arbeitsbuch
Lehrerhandbuch
Audio-CDs (2)
Intensivtrainer

Цена:
Lehr-/Arbeitsbuch

58,90 лв.
28,90 лв.
54,90 лв.
28,90 лв.

9783126061858

25,90 лв.

Das Testbuch
Wirtschaftsdeutsch B1-B2

B1-B2

Развива комуникативните умения във важни
професионални ситуации – от приемане на
разговор за посещение, обгрижване, подготовка
на операция, до водене на документация.

9783126061797
9783126061803
9783126061810
9783126051644

9783126750752

36,90 лв.

Задачи и тестове за подготовка за изпита
TestWiDaF.
Цена:
Testbuch + CD

9783126061841

54,90 лв.

Wirtschaftskommunikation
Deutsch B2-C1
Подготовка за изпита Prüfung Wirtschaftsdeutsch
International.
Компоненти и цени:
Lehrbuch
Audio-CDs (2)
DVD

9783126061865
9783126061872
9783126061889

54,90 лв.
58,90 лв.
92,90 лв.
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РЕЧНИЦИ
Стандартен речник

PONS Großes
Schulwörterbuch Deutsch

НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-НЕМСКИ

Großwörterbuch
DaF

B1

Речникът осигурява 130 000 думи, изрази и
значения в двете посоки. Напълно съвременна
лексика с подробни обяснения към думите.

Тълковният речник за средно напреднали
ученици е универсален справочник за работа
в клас и у дома.

Кратката граматика на двата езика и таблиците
за спрежение на неправилните глаголи помагат
за бърза проверка и улесняват работата.

Съдържа над 110 000 думи и изрази, пояснени от
над 65 000 кратки и ясни дефиниции. Допълнен
е с подробна информация за граматични и
стилистични особености, за произношението
и произхода на думите, препратки от думите с
променен правопис към приложение с новите
правила и др.

С код за едногодишен достъп до електронно
приложение за iOS и Android. Бърза и лесна
проверка на думите – работи 100% офлайн.
Цена:
Книга + App

9789543442492

29,90 лв.

Цена:
Buch

9783125161450

49,90 лв.

Нов компактен речник

Джобен речник

НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО НЕМСКИ

НЕМСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО НЕМСКИ

Речникът включва основната лексика и е
отличен избор за начинаещи и ученици.

Речникът е удобен и практичен справочник за
работа и пътуване.

Над 50 000 думи, изрази и значения в двете
посоки в оптимален формат гарантират
удобство при използване и сигурност на
превода.

Включва над 42 000 основни думи, изрази
и значения в двете посоки, пояснения
към отделните значения с примери и
миниразговорник за пътуване.

Речникът е допълнен от полезни приложения
като спрежение на неправилните глаголи,
полезни изрази, числа и мерни единици,
кореспонденция.

Цена:
Твърди корици

Цена:
Твърди корици
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B2-C1

9789548278799

17,90 лв.

9789548278171

За напреднали
преподаватели.

ученици,

студенти

и

Най-актуалният тълковен речник, разработен
специално за обучението по немски като
чужд език, включва над 77 000 думи, изрази
и конструкции, над 125 000 обяснения на
значението на думите и примерни изречения.
Отличен справочник за работа в клас, преводи
и проверки.
Цена:
Buch (твърда корица + App)
Buch (мека корица)

9783125161450
9783125161726

79,90 лв.
64,90 лв.

Мобилни приложения
на речниците

12,90 лв.

Речниците на PONS в удобен формат за всички
мобилни устройства, работещи с Android и iOS. В
онлайн магазините App Store и Google Play или
на www.pons.bg.
Може да се свали безплатно Приложението
БИБЛИОТЕКА РЕЧНИЦИ и да се избере
необходимият речник. Може безплатно да се
разгледа пълният списък с думи и 100 примерни
речникови статии с превод и примери.

ГРАМАТИКА
Klipp und Klar

Einfach Grammatik

A1-C1

A1-B1

Граматиката за начинаещи достига ниво
В1. 99 раздела от граматиката са представени
на 99 разтвора – на лявата страница е
обяснена граматиката, а на дясната са дадени
упражненията. Включени са всички важни теми
за успешно полагане на Zertifikat Deutsch (В1).
Граматиката за напреднали покрива нивата
В2 и С1 и следва прегледния принцип на
представяне на материала.
Компоненти и цени:
Grundstufe Buch
Mittelstufe Buch mit CD

9789543442171
9789543442225

Grammatik im
Gespräch

21,90 лв.
29,90 лв.

Grammatik mit Sinn
und Verstand

A1-B2

Граматиката с упражнения е за всички, които
искат да опреснят или задълбочат основните
си познания по немски.

Помагалото осигурява упражнения под
формата на работни листи за фотокопиране по
важни граматични теми.

Граматичните конструкции се въвеждат с
помощта на кратки истории, диалози, забавни
илюстрации и комикси.

Работните листи предлагат интензивно
упражняване на граматичните феномени и
създават повод за дискусии. Упражненията в
рамките на всяка граматична тема са разделени
по нива (А1-В2).

Правилата са обяснени достъпно и ясно,
допълнени от разнообразни упражнения с
отговори в приложението.
Цена:
Buch

9783126063685

44,90 лв.

Übungsgrammatik
Deutsch

А1-B1

B1-C2

Допълнителните рубрики към всяка тема
включват забавни и литературни текстове, в
които граматичният материал е представен в
контекст.

Приложението с отговори дава възможност за
самостоятелна подготовка.

51,90 лв.
15,90 лв.

Цена:
Buch

9783126063661

9783126063692

41,90 лв.

B1-C2

Граматиката е разработена специално
за немски като чужд език и предлага ясно
формулирани правила и полезни примери.
Упражненията покриват всички морфологични
и синтактични особености на немския език.

9783126754224
9783126754231

Цена:
Buch

Deutsch intensiv
Grammatik

Най-важните теми на граматиката са
представени нагледно в 19 теми с помощта
на кратки обяснения и таблици. Към всяка
тема са разработени достатъчно упражнения
за затвърждаване на наученото.

Компоненти:
Lehr- und Übungsbuch
Lösungsheft

Помагалото може да се използва за работа в
клас с всяка учебна система.

44,90 лв.

Граматиката с разнообразни тренировъчни
упражнения и много практически примери
дава съвети за правилно произношение и ключ
с верните отговори.
Допълнително през Klett Augmented е наличен
достъп до тематичните видеоклипове.
Цена:
Buch + online A1
Buch + online A2
Buch + online В1
Buch + online В2

9783126750578
9783126750592
9783126750677
9783126750370

25,90 лв.
25,90 лв.
25,90 лв.
25,90 лв.

51

СТРАНОЗНАНИЕ

СТРАНОЗНАНИЕ
Generation E

Entdeckungsreise D-A-CH

A2-B1

А2-B1

• немската действителност
в европейски контекст

• страноведческа информация
под формата на списание

• портрети на хора с различни
професии и възгледи

Интересна информация за развитието на
немскоговорещите страни в Европа, която
стимулира толерантност и разбиране към
културата и възгледите на други страни.

Помагалото застъпва нивата А2-В1 и обхваща
разнообразни теми като градове, природа,
социален живот, политика, икономика, култура.
Текстовете са допълнени от мотивиращи
упражнения, които развиват умението четене с
разбиране и осигуряват поводи за дискусии в
клас. В отделна глава се разглеждат езиковите
особености на немскоговорещите страни.
Универсално помагало за работа в клас и у дома.

Помагалото за нива А2-В1 предлага истински
истории на хора с различни професии и
възгледи, които живеят в Германия.
Разнообразни текстове, допълнени от полезни
упражнения и културна информация, мотивират
учащите се за дискусии и стимулират интереса
им към живота в Германия. В приложението са
поместени полезни интернет линкове.

Цена:
Buch

Цена:
Buch

А2-B1

Актуални теми и въпроси стимулират дискусии.
Книжката е допълнена от аудиосиди с
текстовете за слушане и музикални изпълнения.
Цени до изчерпване на количествата:
Lehr- und Übungsbuch
9783126752473

34,90 лв.

Treffpunkt D-A-CH

9783126063807

44,90 лв.

А1-А2

• материали по странознание към
Berliner Platz neu

9783126064842

29,90 лв.

Dreimal Deutsch

Bilderbogen D-A-CH
Land & Leute D-A-CH

А1-B1
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Abenteuer Alltag

A2-B1

А2-B1

• видеорепортажи за Германия,
Австрия и Швейцария

• всекидневието и културата
в немскоговорещите страни

Поредицата в три части покрива нивата
А1-В1 и осигурява на учащите се интересна
страноведческа информация за немскоговорящите
страни. Разнообразни текстове и упражнения не
само запознават учащите с културата, живота и
всекидневието на Германия, Австрия и Швейцария,
но и ги стимулират да търсят допълнителна
информация в интернет и да създават връзки със
своята култура и мироглед.

На DVD са поместени 12 тематично подредени
кратки репортажа, които илюстрират
различни градове, местности, исторически
забележителности, допълнени от интервюта с
местни жители. Към всеки филм са разработени
задачи, трениращи умението слушане с
разбиране.

Информативни текстове на тема спорт,
празници и обичаи, хранене, икономика и
история, допълнени от цветни илюстрации.
Разнообразни упражнения за слушане с
разбиране, интересни теми за писмени работи
и дискусии, идеи за проекти.

Компоненти: 		
A1 Landeskundeheft
9783126060370
A2 Landeskundeheft
9783126060516
B1 Landeskundeheft
9783126060639

Цена:
Bilderbogen D-A-CH DVD
9783126063784
Land & Leute D-A-CH DVD-ROM 9783126063791

12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.

Компоненти:
Lehrbuch + CD
Arbeitsbuch + CD

9783126752374
9783126752411

34,90 лв.
31,90 лв.

100 Stunden Deutschland
63,90 лв.
56,90 лв.

Помагалото дава базисни познания в три
направления: политика, история и общество.
Предлага информация и практически съвети за
живота на чужденци в Германия.
Цена:
Kurs- und Übungsbuch
9783126752299
Lehrerhandbuch mit Audio-CD 9783126752206

25,90 лв.
25,90 лв.

МАТЕРИАЛИ ЗА УЧИТЕЛИ
Deutsch Lehren Lernen

Нова програма за квалификация на учителите от Гьоте Институт с фокус върху немския като чужд и втори чужд език.

DLL 1

DLL 2

DLL 3

DLL 4

Акцентира върху начина, по който
учениците влияят върху процеса
на обучение и преподаване.

Акцентира върху трудните за
разбиране аспекти за учащите и
обръща внимание на техники за
справяне с тях.

Разглежда ролята на упражненията
при работа в класната стая и
контрола на социалните процеси
при практически занятия.

DLL 5

DLL 6

DLL 8

DLL 9

Дава насоки към модерните учебни
материали, тяхната структура и
използването им в класната стая.

Обръща внимание на иновациите при планирането на урока и
дидактико-методологическите
принципи.

Акцентира върху спецификата на
езиковото усвояване от децата и
основните умения, които те трябва
да придобият в чуждоезиковото
обучение.

Дава насоки как дигиталните
ресурси могат да подкрепят или
подобрят учебния процес, ако се
разглеждат като неразделна част
от концепцията на преподаване.

DLL 10

DLL 15

DLL 16

Разглежда
спецификите
на
преподаването при младите хора
и начина им на възприемане на
информация.

Помагалото е предназначено
за учители, които приоритетно
работят с възрастни мигранти в
Германия.

Дава насоки при преподаване на
немски език в многоезична класна
стая.

Съдържа насоки и идеи за учителите, преподаващи немски език, и
предизвикателствата пред тях.

Компоненти и цени DLL:
01: Lehrkompetenz und Unterrichtsgestaltung
02: Wie lernt man die Fremdsprache Deutsch?
03: Deutsch als fremde Sprache
04: Aufgaben, Übungen, Interaktion
05: Lernmaterialien und Medien
06: Curriculare Vorgaben und Unterrichtsplanung
08: DaF für Kinder
09: Unterrichten mit digitalen Medien
10: DaF für Jugendliche
15: Alphabetisierung für Erwachsene
16: Sprachbildung in allen Fächern

9783126065221
9783126069663
9783126069670
9783126069687
9783126069694
9783126065238
9783126069809
9783126069816
9783126069823
9783126062138
9783126069786

Издателството си запазва правото да променя цените, обявени в каталога.

45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
45,90 лв.
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АДАПТИРАНИ КНИЖКИ

Leo & Co.
Поредицата включва съвременни разкази за младежи и възрастни. Застъпва нивата А1-В1.
Действието се развива в кръчмата на Лео, където се срещат хора на различна възраст и с различна националност.
Книжките се предлагат в комплект с аудиодиск. Разказите са допълнени от страноведческа информация и
упражнения за проверка на четене с разбиране.

Книга с аудиодиск
Gebrochene Herzen
Ein Hundeleben
Miss Hamburg
Die Prinzessin
Die Neue
Das schnelle Glück
Schwere Kost
Der 80. Geburtstag
Der Einbruch
Große Gefühle

Ниво
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А1/А2
А2
А2

ISBN
9783126064033
9783126063999
9783126063937
9783126063982
9783126064040
9783126063944
9783126064057
9783126064064
9783126063968
9783126064095

Цена
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.

Книга с аудиодиск
In Gefahr
Der Jaguar
Liebe im Mai
Oktoberfest – und zurück
Schöne Ferien
Unter Verdacht!
Hinter den Kulissen
Leichte Beute
Speed Dating
Stille Nacht

Ниво
А2
А2
А2
А2
А2
А2
А2/В1
А2/В1
А2/В1
А2/В1

ISBN
9783126064019
9783126064088
9783126063951
9783126064002
9783126064071
9783126064101
9783126063975
9783126064125
9783126064026
9783126064118

Цена
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.
16,90 лв.

НОВО

Разкази в илюстрации
Харесвате Германия, Австрия, Лихтенщайн, Швейцария и всичко свързано със страната? Тази поредица е за
вас. Потопете се във всекидневието и активирайте знанията си по немски. С помощта на 20 вълнуващи кратки
разказа бързо ще подобрите знанията и уменията си. Преводът на трудните думи на всяка страница ще ви
улесни.
Специалните страници с информация за местата на действието и героите ще превърнат ученето на нови думи
в истинско забавление.
Текстовете и снимките са взаимносвързани и улесняват бързото четене и запомняне.
Книга с аудиодиск
Träume in Berlin
Das erbe der grosstante hedwig
Morgens um neun in isny
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Ниво
A1-A2
A2-B1
B1-B2

ISBN
9789543445226
9789543445240
9789543445233

Цена
12,90 лв.
12,90 лв.
12,90 лв.

АДАПТИРАНИ КНИЖКИ

Tatort DaF
Увлекателни адаптирани съвременни разкази и криминални истории на нива А1-В1, представящи традициите и
обичаите в различни части на Германия и Австрия.
Всяка книжка включва два разказа, допълнени от мотивиращи задачи за работа с текста, обяснения на
регионалните термини и два аудиодиска с историята за слушане.
Поредицата е отличен избор за извънкласно четене.
Книга с аудиодиск
Band 1. Abenteuer im Schnee & Gefahr am Strand
Band 2 Blinder Passagier & Unheimliches im Wald
Band 3 Die Loreley lebt! & Der Schützenkönig von Chiemsee
Band 4 Verschollen in Berlin & Kalt erwischt in Hamburg
Band 5 Frankfürter Geschäfte & Gefährliches Spiel in Essen
Band 6 Böses Erwachen in Heidelberg & Die Lerche aus Leipzig
Band 7 Das Auge vom Bodensee & Wiener Blut
Band 8 Heiße Spur in München & Das Herz von Dresden

Ниво
А1
А1
А2
А2
А2/В1
А2/В1
В1
В1

ISBN
9789543441709
9789543441716
9789543441723
9789543441730
9789543441747
9789543441754
9789543441761
9789543441778

Цена
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.

Klara und Theo
Поредицата включва забавни криминални истории за тийнейджъри. Героите Айнщайн, Оли, Джесика и Муун се
впускат в различни приключения.
Поредицата покрива нивата от А1 до В1. Книжките са в два варианта – книга и книга в комплект с аудиодиск.
Разказите са допълнени от задачи. На минидиска е записана съкратена версия на историята за слушане.

Компоненти
Detektiv wider Willen Buch + CD
Der Superstar Buch + CD
Ausgetrickst Buch + CD
Einstein und das tote Kaninchen Buch + CD
Kommisar Zufall Buch + CD
Das letzte Hindernis Buch + CD
Die Müllmafia Buch + CD
Anna Buch + CD
Die doppelte Paula Buch + CD
Spuk im Nachbarnhaus Buch + CD

Ниво
А1/А2
А1/А2
А2
А2
А2
А2
А2
А2/В1
А2/В1
А2/В1

ISBN
9783126064408
9783126064330
9783126064392
9783126064293
9783126064309
9783126064316
9783126064422
9783126064323
9783126064415
9783126064439

Цена
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.
15,90 лв.

leicht&logisch
Поредицата за младежи обхваща нива А1-А2 и включва по 4 адаптирани книжки към всяко ниво.
Забавните приключения на четиримата приятели Пиа, Паул, Роби и Надя са допълнени от атрактивни
илюстрации и разнообразни упражнения за четене с разбиране.
Компоненти
Die Sommerferien, Buch + CD
Drei ist einer zu viel, Buch + CD
Einmal Freunde, Buch + CD
Frisch gestrichen, Buch + CD
Hier kommt Paul, Buch + CD
Kolja und die Liebe, Buch + CD
Neu in der Stadt, Buch + CD
Neue Freunde, Buch + CD

Ниво
A1
A1
A1
A2
A2
A2
A1
A2

ISBN
9783126051125
9783126051156
9783126051132
9783126051170
9783126051194
9783126051187
9783126051149
9783126051163

Цена
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
13.90 лв.
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derdieDaF-Protal
В портала на Клет ще намерите разнообразни материали за часа – материали за фотокопиране, съвети
и идеи за използване на електронните материали, допълнителна информация и много повече.

www.derdiedaf.com
КЛЕТ състезание по немски език

Защо да участвате?

Националното състезание по немски език на КЛЕТ е предназначено за всички ученици, които изучават немски
като първи или втори чужд език и владеят езика на
нива от А1 до С1.

Мотивирайте учениците си с ново предизвикателство.

Целта на националното КЛЕТ състезание по немски език
е да запознае учениците с основните специфики на
сертификатните изпити и да развие нагласа и умения
за явяването на изпит за сертификат.

Премерете сили с най-добре подготвените ученици по
немски език в цяла България.
Спечелете награди и признание за училището.
Учениците победители и подготвилите ги учители
получават ваучери за техника на стойност от 100 до
200 лв. и учебни помагала.

КЛЕТ състезанието следва модела на сертификатните
изпити и включва компонентите четене и писане.

Как да участвате?

Организира се в два кръга – вътрешноучилищен и
национален.

Запознайте се с регламента на състезанието на
www.klett.bg на страницата „За учениците“.

Всеки кръг се провежда под формата на писмен тест в
четири нива съгласно формàта на Общата европейска
езикова рамка:

Уведомете колегите и учениците си за условията за
участие в КЛЕТ състезанието.

ниво A1

ниво A2

ниво B2

ниво С1

ниво B1

Вътрешноучилищният кръг на състезанието се провежда в
периода ноември–декември. Националният кръг се провежда през януари на следващата календарна година.

Заявете участието на учениците в посочения на сайта
срок (през месец ноември), като ни изпратите талона за
участие на info@klett.bg.
Очакваме въпросите ви на телефони: 02 843 20 70 или
02 946 37 75/76, както и на телефоните на нашите регионални представители.

Информационен център:

Система на поръчване

гр. София, ул. Никола Тесла 5, сграда БСР II, ет. 4
Тел. (02) 843 20 70, 946 37 75, 946 37 76,
946 37 77, 946 37 78, GSM: 0886 949 863
info@klett.bg
www.klett.bg и www.pons.bg

Вашата поръчка се обработва в деня на
постъпването ѝ и се изпълнява в срок от
3 работни дни с куриер.

Складова база:
гр. София, бул. Владимир Вазов 83

Такса доставка се начислява към всяка поръчка
независимо от начина на доставка: за поръчки
до 300 лв. – 5 лв.; за поръчки от 301 до 600 лв. –
10 лв.; за поръчки от 601 лв. до 1000 лв. – 20 лв.; за
поръчки над 1001 лв. – 30 лв.*
Заплащането се извършва в брой при получаване
или с предварителен превод по банкова сметка:
BG28FINV915010BGN012UI, BIC: FINVBGSF.

* Издателството си запазва правото на промени в таксата според измененията в цените на куриерските услуги.

