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Издател на учебни системи Klett и учебни помагала PONS.
Изключителен представител на Cambridge University Press, Difusión,
Éditions Maison des Langues и Casa delle Lingue

Уважаеми колеги и приятели,
Горд съм, че благодарение на усилията на целия
екип на издателство КЛЕТ България изданията с марката Klett за обучение по испански, руски и френски
език 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.

Maison des Langues, Casa delle Lingue. Имате възможност да си осигурите и останалите учебници,
материали и помагала с марките Klett и PONS, които
продължават да бъдат верен помощник на студенти и
всички учащи.
На страниците на този каталог и на www.klett.bg,
със сигурност ще намерите необходимото издание за
усъвършенстване на езика.
Надеждният партньор в това начинание продължаваме да сме ние – екипът на издателство Клет
България. Разчитайте на нас!

През тази есен предстоят продълженията на вече
одобрените учебни системи за 4. клас.
Всеки един от тези учебници се предлага и в електронен вариант, който гарантира на преподавателя
възможност да направи часа си по-лесен и по-интерактивен, а на учениците – самоподготовката им поинтересна и предизвикателна.
Не бива да забравяме чудесните оригинални
издания по испански, френски и италиански език
на колегите и партньорите ни от Difusion, Éditions

Образованието е наша мисия!
С пожелания за успех,

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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Испански език
Учебни комплекти по новите учебни програми на МОН
Гимназиална степен
Заглавие

¡A bordo!

Tú mismo

Con gusto

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

Форма на
обучение
Интензивно
изучаване

В1.1
216 ч
В1 части 1-2
144 ч

А1.1
72 ч

Разширено
изучаване
В1 част 3
72 ч

Интензивно
изучаване

В1 част 1
72 ч

В1 част 2
72 ч

В1 част 3
62 ч

Разширено
изучаване

А1.2
72 ч

А2.1
72 ч

А2.2
62 ч

II чужд език

Учебни системи
Учебни системи
1-4 клас
Lola y Leo

А1

А2.1

Vamos al circo!

А1.1

А1.2

5-7 клас
Reporteros
internacionales

А1

А2+

GENTE JOVEN
Nueva edición

А1

А2

B1.1

За възрастни
AULA Internacional
Nueva edición

А1

А2

В1

В2

GENTE hoy

А1

А2

В1

В2

BITÁCORA
Nueva edición

А1

А2

В1

В2

¡Nos vemos!

А1

А2

В1

1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Lola y Leo
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1.1

А1.2

А2.1

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудио онлайн
Тетрадка с аудио онлайн
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Marcela Fritzler, Francisco Lara, Daiane Reis
Учебна система в 3 нива

1 2 3

• динамичен, визуален и забавен метод
• за ученици между 7 и 11 години
• за интересен час по испански език
Новата учебна система за ученици между 7 и 11 години предлага забавен и ефикасен метод за въвеждане
на децата в света на испанския език. Учениците учат езика, като работят по двойки, рисуват, пеят, разиграват
роли, слушат оригинални песни и записи.
Учебникът включва седем урока и три културни раздела. Всеки урок включва различни типове
упражнения, раздели по граматика, лексика и произношение, проектни задачи. Визуалното представяне
на граматиката позволява на учениците да запомнят по-добре граматичните структури и да се упражнят с
помощта на игрови задачи.
С помощта на работната тетрадка учениците могат да преговорят и затвърдят по игрови начин наученото
в часа. Упражнения за самостоятелна работа и работа по двойки стимулират креативността на учениците и
ги учат на самостоятелност. Тетрадката включва седем урока и три преговорни игри, които се концентрират
върху граматиката и лексиката. Всеки урок включва упражнения към материала в учебника. В края на
тетрадката е поместен илюстрован речник с най-важните думи от урока и материали за изрязване.
Ръководството за учителя осигурява насоки за работа и идеи за провеждане на часа, както и материали за
фотокопиране и отговори към упражненията в учебника и тетрадката.
На USB флаша са поместени интерактивни версии на учебника и тетрадката, ръководството за учителя в PDF
формат, отговори, текстове на аудиозаписите, видеоматериалите към учебника, работни листа.

Компоненти:
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Libro del alumno + MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios + MP3 descargable
Libro del profesor
llave USB con libro digital

A1.1

A1.2

A2.1

Цена

9788416347698
9788416347704
9788416347896
9788417249472

9788416347711
9788416347728
9788416347414
9788417249489

9788416347803
9788416347810
9788416347421
9788416657063

34,90 лв.
21,90 лв.
38,90 лв.
96,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

1-4 КЛАС

Vamos al circo! A1.1/ Vamos al cole! A1.2
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1.1

А1.2

А2.1

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудио онлайн
Тетрадка с аудио онлайн
Ръководство за учителя

• атрактивна и забавна учебна система

Учебна система в 3 нива

• акцентира върху игровия подход

1 2 3

• включва дейности за оцветяване, писане, рязане и копиране

Vamos al circo! отговаря на ниво A1.1, а Vamos al cole! е за достигане на ниво A1.2.
Учебната система е разработена за деца от 6 до 11 години и създава приятна атмосфера за изучаването на
испански език с помощта на разнообразни игри и дейности, песни и стихотворения. Учениците са поставени в
центъра на учебния процес и използват всичките си сетива за по-ефективно учене.
На диска са поместени аудиозаписите.
Ръководството за учителя осигурява насоки и съвети за работа.

Компоненти:
Libro del alumno
Guía didáctica
CD audio

A1.1
9783125142138
9783125142152
9783125142145

A1.2

A2.1

9783125142169		
9783125142183		
9783125142176		

Цена
28,90 лв.
32,90 лв.
32,90 лв.
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5-7 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Reporteros internacionales
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А1-А2

А2+

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Auberger Stucklé, Sandrine Debras, Rachel Guemes-Rennié, Delphine Rouchy, Matilde Martínez Sallés,
Gwenaëlle Rousselet, Ernesto Rodríguez, Nathalie Brient, Bernadette Dodeler, Pierre-Louis Morel, Claire
Pastor, Aurélie Valet, Virginia Garzo Asurmendi, M. Carolina Hamon-Díaz, Sergi No, Sophie Rouet, Sylvie
Baudequin, Linda Dupuy, Latifa Heib, Gloria Verges, Jenny Allemand, Leen Roussel-Decaluwé
Учебна система в 3 нива

1 2 3

• нова учебна система за тийнейджъри
• увлекателен метод за въвеждане в света на испанския език
• забавни задачи, стимулиращи желанието за учене
Новата учебна система е предназначена за тийнейджъри. Интересната концепция включва истории за
живота и испаноговорещите страни, разказани от различни репортери – група тийнейджъри от Испания и
различни части на испанския свят. Всеки урок е посветен на определен младеж, който разказва за своя регион
или град.
Учебната система поставя сериозен фокус върху културните особености и взаимодействието между
народите. Развиването на четирите умения е изведено на преден план. Нагледно са представени граматичните
правила и новата лексика с разнообразни упражнения за затвърждаване на наученото.
Авторите на системата са се постарали да я направят максимално атрактивна за учениците и посредством
много забавни моменти да стимулират желанието им да продължат да учат езика. Системата включва
разнообразни предложения за работа в интернет и забавни минипроекти.
Специален фокус е поставен върху лесната работа с учебната система – лесни за четене шрифтове,
прегледен дизайн, съобразяване с различните нужди на учениците.
Тетрадката следва материала в учебника и осигурява допълнителни упражнения за по-нататъшна работа.
Ръководството предлага насоки и идеи за работа.

Компоненти:
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Libro del alumno + CD
Cuaderno de ejercicios
Libro del profesor
Llave USB con libro digital

А1

A1-A2

A2+

Цена

9788416943760
9788416943777
9788416943784
9788416943791

9788416943807
9788416943814
9788416943821
9788416943838

9788416943845
9788416943852
9788416943869
9788416943876

40,90 лв.
23,90 лв.
38,90 лв.
94,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

GENTE JOVEN Nueva edición
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1.1

А1-А2

А2+

В1.1

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Encina Alonso, Matilde Martínez, Neus Sans
• фокус върху интересите на учениците

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• развива умения, необходими за успешно учене
• извежда учениците до ниво В1.1
Учебната система извежда учениците на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка. Системата
включва теми, текстове, диалози, съобразени с интересите на учениците, културна информация за
испаноговорещите страни и интересни проекти.
Учебната система залага на развиването на четирите умения. Системата осигурява разнообразни
многобройни лексикални и граматични упражнения, както и възможности за проверка на напредъка на
учениците.
Тетрадката включва разнообразни граматични и лексикални упражнения, с които учениците могат да
преговорят и затвърдят наученото. Задачите са съставени така, че да насърчат учениците да продължават да
учат, да развият полезни техники за учене и да оценяват постиженията си.
Ръководството за учителя предлага насоки към упражненията, допълнителни идеи и разнообразни
материали, включително за самооценка на учениците и за фотокопиране.
На USB флаша са поместени материали за учителите – работни листа, интерактивна версия на учебника
и тетрадката, аудио- и видеоматериали, насоки и идеи за работа, отговори към упражненията, текстовете за
слушане, тестове по уроци и др.

Компоненти:
Libro del alumno + CD
Cuaderno de ejercicios
Libro del profesor
Biblioteca USB con libro digital

А1.1

А1-А2

А2+

В1.1

Цена

9788415620754
9788415620761
9788415640042
9788417249298

9788415620877
9788415620884
9788415620938
9788417249304

9788415846314
9788415846321
9788415846253
9788417249311

9788416057214
9788416057221
9788416057238
9788417249328

44,90 лв.
25,90 лв.
40,90 лв.
94,90 лв.
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

TÚ MISMO para Bulgaria

artes dirigido a estudiantes de
nicativas y centrado en la acción.
ciado y permite al alumno que
forma graduada. En el proceso de
la filosofía “saber hacer” creando
sigue las orientaciones del Marco
vel B1.

Учебна система

un orden flexible y secuenciado en
TÚ MISMO Libro del alumno B1 Tomo 1

s la autonomía del alumno para
retas y siempre nuevas
mplemento gramatical
lengua
umno en actividades auténticas,

s competencias y la aplicación
ás)
esiva (A fondo)
creto cuya realización supone una

a)
nsversal (Proyecto)
ivel (Hacia el examen)

TÚ MISMO
Método de español para Bulgaria

Libro del alumno B1 Tomo 1
Giovanna Benetti
Mariarita Casellato
Adaptación búlgara
Galina Hitrova
Daniela Vitanova

Klett

ntrola de manera progresiva las

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

B1

B1

В1

www.klett.bg
Разпределение
Тестове
Допълнителни материали
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

ISBN 978-954-344-507-3

Автори:
Giovanna Benetti, Mariarita Casellato, Galina Hitrova, Daniela Vitanova
Учебна система в 3 нива

1 2 3

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

• изцяло адаптирана спрямо новите учебни програми на МОН за ниво В1
• трите части са предназначени за 9-10 клас интензивно и 10-12 клас разширено обучение
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-1442/20.07.2018 г.

Комуникативната учебна система е адаптирана изцяло към учебните програми на МОН, като осигурява
разнообразни теми, текстове и диалози, страноведчески материали, упражнения и проекти за работа.
Учебната система затвърждава и разширява материала на ниво В1 и залага на развиването на четирите
умения, като предизвиква учениците с нови конкретни и близки до всекидневието комуникативни ситуации,
които им предстои да решат. Богатото разнообразие на културни текстове и заложените междупредметни
връзки, допълнени от различни проекти, осигуряват интересен час по испански език.
Всеки урок започва с въвеждане в темата на урока, запознаване с новата лексика. Специални раздели са
посветени на граматиката. В разделите Tú mismo учениците могат сами да приложат наученото от урока и да
се концентрират върху отработването на четирите умения. В разделите Más cultura са представени различни
текстове, от които учениците ще научат повече за испанската култура и действителност.
Учебната тетрадка включва допълнителни упражнения към всеки урок, както и специални раздели,
посветени на отработването на уменията.
В ръководството са поместени насоки и идеи за работа и тестове.
В електронната версия на учебника са поместени аудио- и видеоматериалите към упражненията в учебника.

Компоненти:
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B1 Tomo 1

B1 Tomo 2

В1 Tomo 3

Libro del alumno
9789543445073
9789543445103		
Libro del alumno			
9789543445134
Cuaderno de ejercicios + CD
9789543445080
9789543445110		
Cuaderno de ejercicios + CD			
9789543445141
Libro del profesor + CDs
9789543445097		
9789543445158

Цена
16,90 лв.
24,90 лв.
9,90 лв.
16,90 лв.
34,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

¡A bordo! para Bulgaria

Olga Balboa Sánchez

¡A bordo!
para Bulgaria

A1

Libro del alumno

На сайта:

¡A bordo! es un método dividido en dos niveles, dirigido a jóvenes estudiantes. Ofrece material para
aprender español de forma graduada, según las orientaciones del
Marco común europeo de referencia para las lenguas, niveles A1- B1.1.

2

3

Нива

А1

А2

В1.1

Mercè Pujol Vila

Características
Fácil de usar en el aula, el libro del alumno ofrece unidades claras y atractivas, organizadas con la misma
estructura en las siguientes secciones:
■
■
■
■
■

Компоненти:

Presentación por medio diálogo
Un paso más: práctica y consolidación del léxico y de las funciones comunicativas que aparecen en la lección
Del sonido a la grafía: reglas de acentuación y ortográficas explicadas de manera sencilla y con ejercicios
A fondo: temas gramaticales introducidos y desarrollados gradualmente con una metodología deductiva
En tus manos: sección dedicada a la práctica de las destrezas, con un enfoque sociocultural

¡A bordo!
para Bulgaria

A1

Además, el método ofrece otros contenidos:
■ ¿Qué sabes de...?: páginas en las que se trabaja el conocimiento sociocultural sobre el mundo hispánico que
favorecen el desarrollo de la competencia intercultural del estudiante
■ Evaluaciones: cada dos unidades para consolidar las competencias lingüísticas y comunicativas
■ Taller AICLE: una sección al final del libro con una aproximación a la geografía, a la historia y al arte del mundo
hispánico desde una perspectiva interdisciplinar
■ Cuaderno de ejercicios: estructurado según un orden claro y progresivo, consolida y potencia las competencias
y controla la progresión con fichas de autoevaluación final

Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

www.klett.bg

Libro del alumno
Material
Libro del alumno
Cuaderno de ejercicios con CD
Mi gramática
Guía didáctica con test
CD audio para la clase

Klett

1

www.klett.bg
Разпределение
Тестове
Електронна версия на учебника

¡A bordo! A1

Учебна система
Части

Raquel García Prieto

Adaptación búlgara
Galina Hitrova
Daniela Vitanova

ISBN 978-954-344-408-3

Автори:
Olga Balboa Sánchez, Raquel García Prieto, Mercè Pujol Vila, Galina Hitrova, Daniela Vitanova
• одобрена от МОН за 8. клас интензивно и 8-9 клас разширено обучение
със Заповед № РД 09-3331/15.08.2017 г.

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• трите нива покриват 648 часа годишно
• за разширеното обучение с 432 часа в 8. клас са предназначени нива 1-2, за 9. клас
с 216 часа – ниво 3

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

Учебната система ¡A bordo! е изцяло съобразена с новите учебни програми на МОН. Внимателно
структурираната концепция на учебника привлича вниманието с актуални теми и интересни текстове,
сериозен фокус върху граматиката, разнообразни възможности за работа и ефективно усвояване на учебния
материал.
Всеки учебник включва 7 урока на ниво с разнообразни диалози, текстове и задачи, обособени раздели,
посветени на граматиката и културата. На всеки два урока следват културни страници и преговорни страници
за проверка на наученото.
Специални раздели са посветени на граматиката. Граматичният материал е представен посредством
индуктивния метод. Упражненията позволяват на учащите веднага да приложат на практика новите правила и
структури.
Междупредметните връзки са застъпени в различни теми и текстове, допълнени от разнообразни
упражнения. Литературните текстове запознават учениците с популярни автори и произведения.
Проектните страници и разделите, посветени на България, стимулират учениците да използват испанския
език и да правят паралели с културата и традициите на България и на испаноговорещите страни.
Учебната тетрадка следва материала от учебника и осигурява допълнителни упражнения за преговор и
затвърждаване на новия материал. На всеки два урока следва раздел за проверка на напредъка.
Ръководството осигурява подробни насоки за работа в час, допълнителни материали и тестове за проверка
на напредъка. Допълнено е с аудиозаписите към учебника.

Компоненти:
Libro del alumno
Cuaderno de ejercicios + CD
Libro del profesor + CDs

А1

A2

В1.1

Цена

9789543444083
9789543444090
9789543444106

9789543444113
9789543444120
9789543444137

9789543444144
9789543444151
9789543444168

24,90 лв.
16,90 лв.
29,90 лв.
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УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Con gusto
Учебна система

a manera
de la lengua.

Libro del alumno

rie de
pología de
cto que el
ada al trabajo

Con gusto A1

Tomo 1

ador, con la
en el manejo
nera especial
nto del error.

aplicación
espacio en
abajo en

Con gusto A1

Части

1

2

Нива

A1.1

A1.2

www.klett.bg
Разпределения
Електронна версия на учебника

Компоненти:

Tomo 1

Libro del alumno

Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

Eva María Lloret Ivorra
Rosa Ribas
Bibiana Wiener
Margarita Görrissen
Marianne Häuptle-Barceló
Pilar Pérez Cañizares

Klett

На сайта:

Adaptación búlgara
Galina Hitrova
Daniela Vitanova

ISBN 978-954-344-501-1

Автори:
Eva María Lloret Ivorra, Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Margarita Görrissen,
Marianne Häuptle-Barceló, Pilar Pérez Cañizares, Galina Hitrova, Daniela Vitanova
Учебна система в 2 нива

1 2

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

• изцяло адаптирана по новите учебни програми на МОН за ниво А1
• за 9. и 10. клас втори чужд език със 72 часа годишно
• одобрена от МОН със Заповед №РД 09-1278/19.07.2018 г.
Новата учебна система е адаптирана към новите учебни програми на МОН за ниво А1 втори чужд език.
В две части учебната система е предназначена за 9. и 10. клас на българските училища, които изучават испански
като втори чужд.
Системата осигурява плавно представяне на материала, интересни текстове, които запознават учащите се с
всекидневието и културата на испаноговорещите страни, допълнени от разнообразни упражнения.
Учебникът включва 6 урока и 2 преговорни. Лексиката и граматиката са представени в контекст на малки
порции, допълнени от полезни информативни карета и различни типове упражнения. Новият граматичен
материал е поместен в табличен вид в края на урока за бърза проверка. Редовните преговорни уроци
позволяват на учениците да следят напредъка си и да работят върху развиването на уменията.
Учебната тетрадка осигурява допълнителни упражнения към уроците за преговор и затвърждаване на
наученото.
Полезни съвети и идеи за работа, както и отговорите на упражненията са включени в Ръководството за учителя.

Компоненти:
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Libro del alumno
Cuaderno de ejercicios + CD
Libro del profesor + CDs

A1.1

A1.2

Цена

9789543445011
9789543445028
9789543445035

9789543445042
9789543445059
9789543445066

14,90 лв.
9,90 лв.
29,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

GENTE hoy
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1-A2

B1

B2

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Ernesto Martín Peris, Neus Sans, Nuria Sánchez, Pablo Martínez Gila, Antonio Vañó, Jaume Muntal,
Carmen Pastor
• доказала се на практика учебна система

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• преработено и актуализирано издание на успешната система Gente
• отличен избор за бързо навлизане в езика
Учебната система е преработено и обновено издание на Gente, успешната система, известна в цял свят. Новото
издание е отговор на предложенията и идеите да бъде подобрено съдържанието, предоставени от различни
учители в световен мащаб.
Нива А1 и А2 са събрани в една книга, за да улеснят бързото навлизане в езика и да създадат добра основа за
по-нататъшното му овладяване на по-високите нива.
Разнообразни теми и текстове, многобройни упражнения, достъпно обяснение на граматичните правила,
страноведческа информация за Испания и испаноговорещите страни, аудио- и видеоматериали – всичко
необходимо за развиване на четирите умения за успешно общуване на испански.
Учебната тетрадка съдържа допълнителни упражнения по уроци за преговор и затвърждаване на наученото в клас.
Ръководството за учителя предлага полезни насоки за работа в клас, идеи към видеоматериалите, работни
листа и отговори.
Електронната версия включва учебника и тетрадката с интерактивни инструменти за работа, видео- и
аудиоматериалите, възможност за добавяне на документи и лични материали, полезни линкове, ръководство с
работни листа и отговори и др.

Компоненти:
Libro del alumno + CD
Libro de trabajo + CD
Libro del profesor
Biblioteca USB con libro digital

A1-A2

B1

B2

Цена

9788415620785
9788415620792
campus.difusion.com
9788417249441

9788415640370
9788415640387
campus.difusion.com
9788417249458

9788415640400
9788415640417
campus.difusion.com
9788417249465

51,90 лв.
34,90 лв.
96,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
AULA Internacional Nueva edición
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

5

Нива

А1

А2

В1

В2.1

В2.2

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Ръководство за учителя

Автори:
Jaime Corpas, Eva García, Agustín Garmendia, Carmen Soriano, Nuria Sánchez
Учебна система в 5 нива

1 2 3 4 5

• най-популярната система по испански в световен мащаб
• подходяща за младежи и възрастни
• отличен избор за езикови курсове
Популярната учебна система отговаря на изискванията на учащите се да учат испански език лесно, достъпно и
интуитивно. Разнообразни упражнения отговарят на различните типове учене.
Действието е поставено в центъра на учебната система. Така тя превръща класната стая в отлична среда за
изучаване на испанския език.
Системата осигурява развиване на рецептивните и продуктивните умения посредством увлекателни
текстове и всекидневни диалози, разнообразни упражнения, ясни и лесни за възприемане граматични
правила, голям брой упражнения за слушане, видеозаписи към всеки урок.
С нарастване на нивото се променят и изискванията към учащите се, както и уменията, които им е необходимо
да овладеят. Фокусът във високите нива се измества към разширяване мирогледа на учащите се, обогатяване
на културните им познания за испаноговорещите страни и подготовката им за активно общуване на
испански.
В Ръководството за учителя са поместени насоки за работа с уроците и допълнителни материали,
предложения за работа с аудио- и видеоматериалите, проекти и работни листа.
USB флашът включва интерактивна версия на учебника, ръководство за учителя в pdf формат, отговори и
текстове на аудиозаписите, видеоматериалите от учебника, работни листа и др.

Компоненти:
Libro del alumno + CD
Libro del alumno + CD + acceso
premium a campus difusión
Libro del profesor
Llave USB con libro digital
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А1

А2

В1

В2.1

В2.2

Цена

9788415640097

9788415640103

9788415640110

9788415620853

9788415846802

68,90 лв./ 59,90 лв.

9788417249519
campus.difusion.com
9788417249335

9788417249526
campus.difusion.com
9788417249342

9788417249533
campus.difusion.com
9788417249359

9788417249540
campus.difusion.com
9788417249366

9788417249557
campus.difusion.com
9788417249373

72,90 лв.
96,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
BITÁCORA Nueva edición
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

B1

В2

campus.difusion.com
Аудио- и видеоматериали
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Neus Sans, Ernesto Martín Peris, Agustín Garmendia, Emilia Conejo, Pablo Garrido, María Dolores Chamorro,
Pablo Martínez Gila, Rosana Acquaroni, Jaume Muntal, Luisa Pascual
Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• модерна и иновативна учебна система
• подготовка за сертификатите DELE
• новото издание с подобрена визия и нови раздели
Учебната система е иновативна и съвместява успешно активна работа с три подхода – лексикален подход,
активен подход и развиване на автономно учене. Системата развива уменията, необходими за успешно
явяване на сертификата DELE.
Новото издание е с ясна структура и нови раздели:
Рубриката Punto de partida осигурява въвеждане в урока с keyword cloud и видео.
Рубриката Dosier представлява разтвор с текст и кореспондиращи упражнения.
Рубриката Agenda de aprendizaje включва препратки към упражненията в учебната тетрадка.
Рубриката Taller de uso съдържа упражнения по теми от Общата европейска езикова рамка.
Рубриката Archivo de léxico предлага специфични упражнения по лексика.
Рубриката Proyectos завършва урока и осигурява допълнителна работа с испанския език.
Работната тетрадка включва разнообразни упражнения за затвърждаване и разширяване на наученото.
Всеки урок съдържа около 30 задачи за самостоятелна и за групова работа. Упражнения по граматика, за
произношение, писмени упражнения, упражнения за слушане, специални задачи за преговор на най-важната
лексика от урока са допълнени от нови задачи за работа с видеоматериалите в края на всеки урок.
В Ръководството за учителя са дадени насоки за работа с уроците, както и подробни обяснения за уменията,
които се развиват във всеки урок. Идеи за начало и край на часа, както и съвети за работа с аудио- и
видеоматериалите са допълнени от материали за фотокопиране.
На USB флаша са поместени интерактивни версии на учебника и тетрадката, видеоматериалите,
Ръководството за учителя в pdf формат, отговорите към упражненията, допълнителни материали и др.

Компоненти:

А1

А2

В1

Libro del alumno + MP3 descargable
9788416347643
9788416347667
9788416657520
Libro del alumno + MP3 descargable + acceso
9788417249564
9788417249571
9788417249588
premium a campus difusión
Cuaderno de ejercicios + MP3 descargable
9788416347650
9788416347674
9788416657537
Libro del profesor				
Llave USB con libro digital
9788417249274
9788417249281
9788416657544
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В2

Цена

9788416347827

47,90 лв./ 49,90 лв.

9788417249595
9788416347834
9788416943715
9788416943722

65,90 лв.
28,90 лв./ 31,90 лв.
38,90 лв.
96,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

¡Nos vemos!
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А2

B1

campus.difusion.com
Материали за ученици и учители

Компоненти:
Учебник с аудио онлайн
Тетрадка с аудио онлайн
Ръководство за учителя

Автори:
Eva María Lloret, Rosa Ribas, Bibiana Wiener, Margarita Görrissen, Marianne Häuptle-Barceló, Pilar Pérez
• подходяща за всички форми на обучение учебна система

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• ясен и лесен за работа дизайн
• успешно развиване на четирите умения
Новата учебна система осигурява ясен и лесен за работа подход. Учебникът включва 12 урока и е отличен
избор за тийнейджъри и възрастни, които искат да направят първи сигурни стъпки в езика, за да се чувстват
спокойни при общуване в испаноговореща среда.
Действието и взаимодействието са поставени в центъра на учебната система. Прегледната подредба
позволява на привържениците на традиционния подход да работят уверено със системата. Преговорните
уроци акцентират върху затвърждаването на материала и проверката на наученото, както и върху
отработването на уменията.
Работната тетрадка предлага богат набор от упражнения по граматика и лексика, допълнени от раздели,
които се фокусират върху испанския език по отношение на фонетиката и интонацията, както и портфолио за
самооценка.
Ръководството за учителя съдържа насоки за работа, идеи за часа и допълнителни материали.

Компоненти:
Libro del alumno + MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios + MP3 descargable
Pizarra digital
Libro del profesor
Компоненти Paso a paso:
Libro del alumno + MP3 descargable

А1

А2

В1			Цена

9788484436515
9788484436539
9788484438595			
9788484436522
9788484436546
9788484438601			
9788484437574					
campus.difusion.com
campus.difusion.com
campus.difusion.com
А1.1
9788484437994

А1.2
9788484438007

А2.1
9788484438014

А2.2
9788484438021

А2.3
9788484438038

40,90 лв.
25,90 лв.
96,90 лв.

Цена
23,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
CAMPUS SUR
Интензивен курс за студенти на ниво А1-В1 с ясна и модерна концепция, който предлага важни теми за следване
в университета.
Тетрадката включва 18 урока с разнообразни упражнения за преговор и затвърждаване на наученото в клас.
Ръководството за учителя включва насоки и идеи за работа, както и текстове на аудиозаписите и отговори.
На USB флаша са поместени допълнителни материали – интерактивен вариант на учебника и тетрадката,
видеозаписи, Ръководство за учителя в PDF формат и др.
Компоненти:
Libro del alumno + MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios + MP3 descargable
llave USB con libro digital

А1-B1
А1+A2
B1
9788416347797
9788417249861
9788417260989
9788416347995
9788417249908
9788417260996
9788417249496			

Цена
59,90 лв./44.90 лв.
32,90 лв./28.90 лв.
96,90 лв.

C de C1
Курсът е предназначен за възрастни напреднало ниво. Базира се върху текстове от всесидневието като
вестникарски статии, радиорепортажи, реклами, конферентни материали, информация от социалните мрежи, за
да осигури максимално усвояване на езика на високите нива. Курсът е допълнен от многобройни аудиовизуални
документи. Особено внимание е отделено на развитието на лексиката.
Тетрадката съдържа разнообразни лексикални и граматични упражнения, както и задачи за писмена работа и
работа с текст.
В Ръководството за учителя са включени насоки за работа с уроците, подробно описание на уменията и
знанията, необходими на това ниво, предложения и идеи за работа, материали за фотокопиране.
USB флашът осигурява интерактивна версия на учебника, Ръководството за учителя в PDF формат, тестове към
уроците, аудио- и видеоматериалите, работни листа.
Компоненти:		Цена
9788416273485
77,90 лв.
Libro del alumno + MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios + MP3 descargable
9788416657025
43,90 лв.
Libro del profesor
9788416657551
43,90 лв.
Llave USB con libro digital
9788417249502
96,90 лв.

Socios y Expertos
Socios Nueva edición е бизнес курс по испански език в две части за нива А1-В1. Всеки учебник съдържа
12 урока, базирани на теми, текстове и диалози от реални ситуации в света на бизнеса и допълнени от
разнообразни граматични и лексикални упражнения.
Expertos е курс по бизнес испански за високото В2 ниво с фокус върху устното общуване. Курсът е адаптиран
към изискванията на Certificado de Español de los Negocios de la Cámara de Comercio de Madrid (сертификат по
бизнес испански на Търговската камара на Мадрид) и съответства на изискванията и учебната програма на
Института „Сервантес “.
Тетрадките включват многобройни допълнителни лексикално-граматични упражнения, упражнения за
развиване на произношението, специални упражнения по формàта на сертификатните изпити.
В ръководствата са предложени насоки и идеи за работа и допълнителни материали.

Компоненти:
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Libro del alumno + MP3 descargable
Cuaderno de ejercicios + CD
Libro del profesor

Socios А1-А2

Socios В1

Expertos В2

Цена

9788484434153
9788484434160
campus.difusion.com

9788484434184
9788484434191
campus.difusion.com

9788484435860
9788484435877
campus.difusion.com

53,90 лв.
34,90 лв./32.90 лв.

АДАПТИРАНИ КНИЖКИ

Un día en …
Забавната поредица адаптирани книжки за четене Un día en… на ниво А1 предлага на читателите поглед
върху интересни испански градове. Полезна информация за историята, кухнята и културата на града е
представена достъпно и интересно. Аудиозаписите са достъпни за безплатно сваляне от сайта на Дифузион.
Компоненти и цени:
Un día en Barcelona. Libro + MP3 desc.		
Un día en Madrid. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Salamanca. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Málaga. Libro + MP3 desc. 		
Un día en La Habana. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Buenos Aires. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Ciudad de México. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Sevilla. Libro + MP3 desc. 		
Un día en Valencia. Libro + MP3 desc.		

9788416273492
9788416273508
9788416273515
9788416273522
9788416657438
9788416657445
9788416657452
9788417249632
9788417249649

21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.
21.90 лв.

Grandes personajes
Поредицата разказва за живота и делото на известни испаноговорящи личности. Историите са допълнени от
интересни факти, илюстрации и упражнения. Аудиозаписите са достъпни за безплатно сваляне от сайта на
Дифузион.
Компоненти и цени:
A2 Picasso. Las mujeres de un genio Libro + MP3 desc.		
A2 Dalí. El pintor de sueños Libro + MP3 desc.		
A2 García Márquez. Una realidad mágica Libro + MP3 desc.
B1 Che. Geografías del Che Libro + MP3 desc.		
B1 Frida Kahlo. Viva la vida Libro + MP3 desc.		
B1 Lorca. La valiente alegría Libro + MP3 desc.		

9788484437352
9788416057337
9788416057344
9788484437673
9788484437369
9788484437376

21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.

Serie América Latina
Поредицата адаптирани книжки за нива А1-В1 включва различни културни, исторически, географски и
гастрономически факти за Испания и испаноговорещите страни. Аудиозаписите са достъпни за безплатно
сваляне от сайта на Дифузион.
Компоненти и цени:
A1 Los espejuelos de Lennon Libro + MP3 desc.		
A1-A2 Ojalá que te vaya bonito Libro + MP3 desc.		
A1-A2 Con Frida en el altiplano Libro + MP3 desc.		
A1-A2 Guantanameras Libro + MP3 desc.		
A1-A2 Pisco significa pájaro Libro + MP3 desc.		
A1-A2 Dos semanas con los ticos Libro + MP3 desc.		
A2-B1 Las nietas de Mayo Libro + MP3 desc.		
B1 Taxi a Coyoacán Libro + MP3 desc.		
B1 La vida es un tango Libro + MP3 desc.		
B1 Más conchas que un galápago Libro + MP3 desc.		
B1 Mirta y el viejo señor Libro + MP3 desc.		

9788416057283
9788416057290
9788484434795
9788484434023
9788484434801
9788484434733
9788416057306
9788484434054
9788484434535
9788484434818
9788484434825

19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
19,90 лв.
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ПОМАГАЛА
Cuadernos de didáctica

Las claves del nuevo DELE

A2

A1-C1

Новата граматика обхваща нива А1-В2 и
включва всички граматични теми, обяснени
достъпно на испански език, допълнени
от примери и разнообразни упражнения.
Полезни съвети помагат на учащите се да
избягват типични грешки.

Новата поредица от четири книги е плод на
сътрудничеството между International House
и Difusión. Книгите предлагат методически
насоки, съвети и полезни идеи за работата на
учителите по испански език и са незаменим и
полезен справочник.

Компоненти и цени:
Граматика Aprueba

Компоненти и цени:
La formación del profesorado de esp.
Enseñar esp. a niños y adolescentes
Enseñar léxico en el aula de esp.
Enseñar gramática en el aula de esp.

Поредицата е отличен избор за всички учащи
се, които искат да се явяват на сертификатните
изпити на DELE. Книжките са разделени по нива
и осигуряват информация за изпита, съвети
за подготовката по отделните компоненти,
развиване на уменията, необходими за
успешното справяне със задачите.

Aprueba
A1-B2

Ново

¡A PRUEBA!

Gramática y léxico con ejercicios
A1-B2 (hacia C1)

Laura Tarricone
Nicoletta Giol
Adaptación búlgara
Galina Hitrova
Daniela Vitanova

9789543445325

29,90 лв.

Cómo aprobar el DELE A2
A2

9788416347988
9788416657421
9788416943883
9788416943890

51,90 лв.
51,90 лв.
51,90 лв.
51,90 лв.

Компоненти и цени:
Libro del alumno + CD
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9788416347766

38,90 лв.

Включва достъпно обяснение на испански
на граматичните правила, допълнени от
многобройни примери. Специално внимание
е отделено на ортографията съгласно
стандартите на Real Academia Española de la
Lengua. Новото издание е с удобна за работа
подредба и нов дизайн.
9788484437260

43,90 лв.
43,90 лв.
43,90 лв.
43,90 лв.
43,90 лв.

A1-B1

Най-изчерпателната граматика за начинаещи и
средно напреднали на нива А1-В1.

Цена:
Libro

9788484436331
9788484436577
9788415846291
9788484436591
9788484437253

Cuadernos de gramática
española

Gramática básica del
estudiante de español
A1-B1

За всички, които искат да кандидатстват за
испанско гражданство и трябва да получат
сертификат на ниво А2. Помагалото е
специално разработено за самостоятелна
подготовка и осигурява разнообразни
упражнения, съобразени с необходимия
граматичен и лексикален материал, който се
изисква на това ниво, както и развиване на
четирите умения. Пълни примерни тестове по
формàта на изпита допълват помагалото.

Компоненти и цени:
A1 Libro del alumno + MP3 desc.
A2 Libro del alumno + MP3 desc.
B1 Libro del alumno + MP3 desc.
B2 Libro del alumno + MP3 desc.
C1 Libro del alumno + MP3 desc.

52,90 лв.

Поредицата граматики с упражнения
включват отделни уроци, посветени на
различни граматични теми, граматичните
правила и упражнения. Помагалата предлагат
допълнителни ресурси за по-ефективно
овладяване на граматиката, както и
упражнения за развиване на слушането с
разбиране и устното общуване. Помагалата
могат да се използват за самостоятелна
подготовка и за работа в клас.
Компоненти и цени:
A1 Libro + MP3 descargable
A2 Libro + MP3 descargable
B1 Libro + MP3 descargable
A1-B1 Libro + MP3 descargable

9788415620686
9788415620693
9788484434764
9788484438588

32,90 лв.
32,90 лв.
32,90 лв.
49,90 лв.

АДАПТИРАНИПОМАГАЛА
КНИЖКИ
Джобен речник

Нов компактен речник

ИСПАНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ИСПАНСКИ

ИСПАНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ИСПАНСКИ

Речникът е удобен и практичен справочник
за работа и пътуване.

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

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

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

Цена:
Твърди корици

Цена:
Твърди корици

9789548278737

12,90 лв.

17,90 лв.

Новото преработено и допълнено издание на
популярната „Граматика – кратка и ясна“ е за
всички учащи се, които искат бързо и лесно да
усвоят правилата.
Граматиката е подходяща за учене, преговор
и бърза справка. Правилата са обяснени на
български език, допълнени от множество
примери.

9789543441112

12,90 лв.

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 испанския
език и указания за съответния начин на
спрежение на всички форми.
Цена:
Книга

9789543441082

12,90 лв.

Курсът за мен

Граматика с
упражнения

Граматиката
накратко

Цена:
Книга

9789543440023

Глаголни
таблици

САМОУЧИТЕЛ

Граматиката с обяснения на български
език, допълнени от многобройни примери,
помага на учащите се лесно да овладеят и
преговорят основния граматичен материал.
С атрактивните упражнения към всяка тема
учащите се веднага могат да проверят дали са
разбрали всичко.

За начинаещи и учащи се, които искат да
опреснят познанията си.
Книгата включва 16 урока, 4 преговорни урока
и 4 теста, полезни приложения и 2 аудиодиска.

Полезни съвети помагат на учащите се да
обърнат внимание върху важните аспекти на
езика и да избягват често правени грешки.

Интересна история с продължение върви през
целия учебник, допълнена от обяснения на
граматиката на български език, разнообразни
упражнения и съвети. С помощта на
преговорните уроци и тестовете учащите се
могат да следят напредъка си.

Цена:
Книга

Цена:
Книга + Audio CDs (2)

9789543440351

18,90 лв.

9789543442911

19,90 лв.

Неправилни
глаголи

Граматика
с един поглед

Глаголи
с един поглед

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

Специално помагало във формат на ветрило
с 50-те най-важни неправилни глаголи.

Ламинирани картони във формат А4 на 6 страници
включват основните граматични правила.

Ламинирани картони във формат А4 на 6 страници
включват основните глаголни форми.

Цена:
Ветрило

9789543441327

4,90 лв.

Цена:
Граматика, Картон

9789548278577

4,90 лв.

Цена:
Глаголи, Картон

9789548278584

4,90 лв.
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Италиански език

ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Al dente
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

В1

В2

cdl-edizioni.com
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с тетрадка + аудио и видео
Ръководство за учителя
Електронен учебник

Автори:
Marlisa Birello, Simone Bonafaccia, Franca Bosc, Giada Licastro, Andrea Petri, Albert Vilagrasa
Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• динамично и ефективно обучение
• подходяща за тийнейджъри и възрастни
• всички компоненти, необходими за часа, в една книга
Новата учебна система е подходяща за тийнейджъри и възрастни. Системата залага на ефикасното обучение
и осигурява всички необходими компоненти за учене в една книга – учебник, тетрадка, аудиодискове,
дивидита и материали за сваляне от интернет (отговори, текстове на аудиозаписите и др.).
Учебникът включва 8 урока, разделени на три подтеми. Ясната и прегледна подредба на учебния материал,
мотивиращите теми, интересните текстове и диалози, допълнени от разнообразни упражнения,
стимулират интереса на учащите и ги окуражават да участват активно в учебния час.
Специално внимание е отделено на овладяването на лексиката и развиването на комуникативните умения.
Учебната система осигурява допълнителна културна информация под формата на теми и текстове, както и
раздели, посветени на целенасочената подготовка за сертификатните изпити CILS, CELI и PLIDA.

Компоненти:
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Libro dello studente + esercizi + CD + DVD
Guida dell'insegnante
Libro digitale

А1

А2

В1

В2

Цена

9788416657728
9788416657735
9788416657742

9788416657759
9788416657766
9788416657773

9788416943302
9788416943319
9788416943326

9788416943739
9788416943746
9788416943753

49,90 лв.
39,90 лв.
94,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

BRAVISSIMO!
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

B1

В2

cdl-edizioni.com
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Помагало за развиване на уменията
Помагало по лексика и граматика
Ръководство за учителя
DVD + CD-ROM
Електронен учебник

Автори:
колектив

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• нова учебна система за тийнейджъри и възрастни
• с фокус върху страноведческата информация
• стимулира автономното учене
Новата учебна система е разработена за тийнейджъри и възрастни с фокус върху италианската култура,
история, изкуство и традиции. Интересните теми и полезният илюстративен материал окуражават учащите
се да направят връзка към тяхната култура.
Учебникът включва осем урока, разделени на седем подтеми, които осигуряват постепенен напредък към
заключителните задачи в края на всеки урок.
Учебната тетрадка съдържа упражнения за преговор и затвърждаване на наученото в учебника, както и
за развиване на четирите умения. Голямото разнообразие от упражения цели да систематизира знанията на
учащите се и стимулира независимото учене, като ги окуражава да следят и оценяват своя напредък.
Помагалото Lessico e grammatica осигурява разнообразни задачи за усвояване на лексикално-граматичния
материал от учебника.
Помагалото Prove di verifica предлага набор от примерни сертификатни задачи за развиване на уменията,
лексикално-граматични задачи, работни листи с примерни сертификатни тестове и материали за
фотокопиране.
На дивидито са поместени 8 клипа плюс 1 допълнителен и работни листа.
Ръководството за учителя осигурява подробни насоки за работа, раздели, посветени на самооценката и
подготовката за сертификатните изпити (CILS, CELI, PLIDA), допълнителни материали за работа.

Компоненти:
Libro dello studente
Quaderno degli esercizi
Prove di verifica. Libro + MPR
Lessico e grammatica
Guida pedagogica
DVD + CD-ROM
Libro digitale (USB)

А1

А2

В1

В2

Цена

9788484438489
9788484439721
9788415640615
9788416057863
www.cdledizioni.com
9788416057511
9788415620907

9788415620655
9788415620662
9788415640776
9788416057870
www.cdledizioni.com
9788415846512
9788416057535

9788415640172
9788415640189
9788484434382
9788416057887
www.cdledizioni.com
9788415846529
9788416057542

9788416057900
9788416057917
9788416057948
9788416057894
www.cdledizioni.com
9788416057955
9788416057931

49,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
58,90 лв.
94,90 лв.
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ПОМАГАЛА

ACQUA IN BOCCA!

A voi la parola

Аrte е cucina

Помагалото съдържа над 500 израза в 30
семантични и тематични категории. Чрез
практически примери са представени
идиоматични и разговорни изрази, които
спомагат за естествен и спонтанен изказ.

Разговорник с интересни и мотивиращи
теми за италианската култура и общество.
Помагалото е обогатено с езикови модели по
различни теми: производство, посредничество
и междукултурно взаимодействие.

Помагалото представлява едно интригуващо
пътуване в италианското изкуство и кухня
чрез разнообразни дейности и многобройни
стимули за задълбочаване на езиковите и
културните аспекти. Съдържа информация за
10 произведения на изкуството от италиански
художници и 10 характерни регионални
рецепти.
CITTÀ

Цена:
Libro + CD

9788415640608

33,90 лв.

Цена:
Libro

A

LETTU

UNA

I

26,90 лв.

TOR

9788416057009

IO UNA S

Цена:
Libro

9788415640592

33,90 лв.

VIAGG

Un FINE settim
UN

Grammatica di base
dell’italiano

GIALLO ALL’ITALIANA

Un Fine settimana a ...

Un viaggio di un weekend in alcune delle
A1-А2

A1-B1

città italiane

A1-B1

NO

Помагалото по граматика предлага ясни и
лесни за разбиране правила по основните
граматични теми на нива А1-В1. Включва
над 300 упражнения за по-добро разбиране
и усвояване на граматичните правила и
употребата им в контекст – отлична подготовка
за избягване на често допускани грешки.
Помагалото е разработено на базата на
когнитивния подход и е подходящо както за
самостоятелна подготовка, така и за работа в
клас.
Цена:
Libro
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9788416057962

44,90 лв.

Поредицата адаптирани книжки покрива нива
А1-В1 и предлага интересни и завладяващи
сюжети. В приложението е поместена лингвистична
и културна информация, както и упражнения
за работа с текста и развиване на уменията.
Аудиозаписът на текста може да бъде свален в MP3
формат от сайта www.cdl-edizioni.com.
Цена:
A1 Il drappo scomparso
A1 La festa dell'uva
A2 Il kimono di Madama Butterfly
A2 Nonsolomoda
B1 Barocco siciliano
B1 Il sangue di San Gennaro

Поредица от 4 книжки за уикенд пътувания до
някои от най-известните италиански градове.
Audiolibro
Всяка книжка съдържа
кратки и оригинални
scaricabile
su и културни
истории, бележкиgratuitamente
с информация
забележителности
и снимки. Има възможност
www.cdl-edizioni.com
за безплатно изтегляне на аудиокниги към
поредицата в MP3 формат от сайта www.cdledizioni.com.
Livello

9788416057016
9788416057030
9788416057023
9788416057047
9788416057979
9788416057986

21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.
21,90 лв.

Titolo

A1
Un fine settimana a... Roma
Цена:
fine settimana a... Venezia
A1A1VeneziaUnLibro+MP3
fine settimana a... Firenze
A1A2Roma. Un
Libro+MP3
Un fineMP3
settimana a... Napoli
A2A2
Firenze. Libro+
A2 Napoli. Libro+MP3

Libro

2e trim.

2019 978-84-17710-20-0

9788417710187
2019 978-84-17710-18-721,90 лв.
9788417710200
2019 978-84-17710-19-421,90 лв.
9788417710194
2019 978-84-17710-21-721,90 лв.
9788417710217
21,90 лв.
2e trim.
3e trim.
3e trim.

PU

Ï Storie bre

Ï Appunti d
informazi

Ï Dizionario

Ï Attività p
comprens
lessico

Ï Audiolibro

Ï Glossario
e olandes

ПОМАГАЛА

TRAGUARDO cils

Курсът за мен

B2

САМОУЧИТЕЛ

Помагалото включва пет урока с необходимите
теми, лексика и граматика на ниво В2, както и
пет примерни теста за подготовка за изпита
и пет теста по модела на сертификатния
изпит CILS B2. Така учащите се имат всичко
необходимо, за да проверят знанията и
уменията си и да се подготвят успешно.
Цена:
Libro

9788416657001

44,90 лв.

Джобен речник
ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ИТАЛИАНСКИ

Самоучителят за начинаещи и за учащи се,
които искат да опреснят познанията си,
осигурява бързи резултати с малко усилия.

Речникът е удобен и практичен справочник за
работа и пътуване.

Книгата включва 16 урока, 4 преговора и 4
теста, полезни приложения и 2 аудиодиска с
оригинални диалози.

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

Цена:
Книга + Audio CDs (2)

Цена:
Твърди корици

9789543442911

19,90 лв.

9789548278744

12,90 лв.

Глаголни
таблици

Нов компактен речник

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 италианския
език и указания за съответния начин на
спрежение на всички форми.

Речникът включва основната лексика и е
отличен избор за начинаещи и ученици.
Над 50 000 думи, изрази и значения в двете
посоки в оптимален формат гарантират
удобство при използване и сигурност на
превода.

Граматиката с обяснения на български
език, допълнени от многобройни примери,
помага на учащите се лесно да овладеят и
преговорят основния граматичен материал.
С атрактивните упражнения към всяка тема
учащите се веднага могат да проверят дали са
разбрали всичко.

Цена:
Книга

Цена:
Твърди корици

Цена:
Книга

ИТАЛИАНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ИТАЛИАНСКИ

9789543441099

12,90 лв.

9789543440016

17,90 лв.

Граматика
с упражнения

9789543440375

18,90 лв.

Неправилни
глаголи

Граматика
с един поглед

Глаголи
с един поглед

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

Специално помагало във формат на ветрило
с 50-те най-важни неправилни глагола.

Ламинирани картони във формат А4 на 6 страници
включват основните граматични правила.

Ламинирани картони във формат А4 на 6 страници
включват основните глаголни форми.

Цена:
Граматика, Картон

Цена:
Глаголи, Картон

Цена:
Ветрило

9789548278607

4,90 лв.

9789548278591

4,90 лв.

9789543441334

4,90 лв.
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Руски език

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
Весёлые ребята
Конечно!

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

А1
119 ч

А2
119 ч

A2
108 ч

ЗП

Гимназиална степен
Заглавие
Классно!

Ниво по Общата европейска езикова рамка / Хорариум
8. клас

9. клас

10. клас

11. клас

12. клас

А1.1
72 ч

А1.2
72 ч

А2.1
72 ч

А2.2
62 ч

Форма на
обучение
II чужд език

1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

Äèàíà Öîòîâà

е 2.
бята

Весёлые 2.
ребята

класс

Весёлые ребята

класс

Учебна система
Части
Нива

1

На сайта:
2

Pre-А1 Pre-А1

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

3
A1

Компоненти:

Klett

Учебник
Тетрадка
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

ение
а на одобр
р
у
д
е
ц
о
р
п
В
4. клас
от МОН за

Ó÷åáíèê

ISBN 978-954-344-342-0

Автори:
Диана Цотова
Учебна система в 3 нива

1 2 3

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

• напълно нова учебна система за деца от 2. до 4. клас
• изцяло адаптирана към новите учебни програми на МОН
• одобрена от МОН по новите учебни програми за 2. и 3. клас
със Заповеди № РД 09-3138/14.08.2017 г. и № РД 09-1409/20.07.2018 г.
Учебната система отговаря на основното изискване на новите учебни програми на МОН - олекотяване на
учебното съдържание и плавно въвеждане на учениците в новия материал, осигурявайки същевременно поле
за развитие на комуникативните умения.
Новата учебна система ангажира учениците с атрактивни герои, забавни илюстрации и множество
упражнения. Изцяло съобразена с новите учебни програми на МОН, системата акцентира не само върху
предаването на езикови умения, но и върху развиването на учениците като личности.
Учебната система се фокусира върху развиването на всички сетива. Усвояването на новите думи и изрази
става плавно и естествено. Упражнения за слушане, четене, писане, рисуване и говорене и ролеви игри
ангажират вниманието на учениците през цялото време и осигуряват ефективни резултати.
Проектните и игровите задачи в края на всеки урок стимулират мисловните и креативните умения на
учениците и използването на руския език в различни области.
Упражненията в учебната тетрадка следват материала от урока и осигуряват възможност за затвърждаване
на новите думи, изрази и конструкции с атрактивни задачи.
Ръководството за учителя предлага насоки за работа и отговори към всяка страница от учебника в удобен
формат, допълнителни идеи и аудиозаписи към учебника.

30

Компоненти
Учебник
Тетрадка
Ръководство с Audio CDs

2. клас
9789543443420
9789543443437
9789543443444

3. клас
9789543444663
9789543444670
9789543444687

4. клас
Очаквайте!
Очаквайте!
Очаквайте!

Цена
19,92 лв.
8,94 лв.
19,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

Конечно!

5

Конечно!

Татяна Алексиева, Евгения Костова, Виолета Миланова

Учебник
5 класс

Части

1

2

3

Нива

А1

А1

A2

5 класс

На сайта:

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

Конечно! е комуникативна учебна система по руски език, разработена
за 5. клас по новата учебна програма на МОН. Конечно! води учениците
през рускоезичния свят, като ги запознава с руската култура и ежедневие.
Конечно! помага на учениците да добият трайни познания по руски език
и да развият уменията за правилното му използване в общуването.

Учебник

Учебна система

Татяна Алексиева, Евгения Костова,
Виолета Миланова

Учебник с тетрадка
Тетрадка
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

9 тематично обособени урока

z

Разнообразни упражнения за усвояване на наученото

z

Граматичен справочник в края на всеки урок

z

3 преговорни раздела с акцент върху уменията

z

Забавни задачи за работа с интернет и интересни проекти

www.klett.bg

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Ръководство за учителя с аудиодискове

ISBN 978-954-344-321-5

Конечно!
Учебник

5 класс

Klett

Компоненти:

z

Конечно!

Предимства:

Автори:
колектив
• нова учебна система, изцяло предназначена за ученици в 5-7 клас

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• адаптирана за 5-7 клас по новите учебни програми
• одобрена от МОН за 5-7 клас със Заповеди № РД 09-1517/08.02.2017 г.,
№ РД 09-3225/14.08.2017 г. и № РД 09-1303/19.07.2018 г.
Учебната система е изцяло адаптирана към учебните програми на МОН за 5-7 клас и е съобразена с
възрастовите особености и интереси на учениците. Разнообразни теми, текстове и диалози, допълнени от
различни типове упражнения, помагат на учениците да усвоят руския език.

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

Учебната система обръща специално внимание на овладяването на граматиката и лексиката и
развиването на четирите умения. Специален фокус е поставен върху развиването на комуникативните
умения и използването на езика на практика.
Интересните проектни задачи и задачите за работа в интернет, както и актуалните текстове не само
развиват езика на учениците, но разширяват и познанията им за света.
В работните раздели след всеки урок са поместени допълнителни упражнения.
Учебната система осигурява всичко необходимо за отлични резултати. Новата лексика е представена
в контекст. Разделът „Русские друзья“ предлага интересни диалози на руски ученици, допълнени от
комуникативни упражнения. Граматичните раздели обясняват нагледно новата граматика, а полезните
упражнения позволяват на учениците веднага да се упражнят. Заключителният раздел съдържа интересни
текстове, задачи за работа с интернет и проектни задачи. Редовните преговорни раздели правят
преговор на наученото и развиват четирите умения.
Отделната тетрадка включва допълнителните упражнения от учебника с опция за писане за удобство на
ученика и по-ефективен учебен процес.
Ръководството на български език осигурява насоки за работа на български език, допълнителни материали
и тестове.

Компоненти
Учебник
Тетрадка
Ръководство с Audio CDs

5. клас

6. клас

7. клас

Цена

9789543443215
9789543443222
9789543443239

9789543443512
9789543443529
9789543444441

9789543443963
9789543443970
9789543443987

24,90 лв.
8,90 лв.
19,90 лв.
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Классно!

A1

часть 1

Учебник

Учебна система

Классно!

ный и аттрактивный метод
ыка как иностранного

Русский язык

интересы учащихся
новные умения
териала
ном виде и упражнениями
ка

Татяна Алексиева
Олга Лазова
Виолета Миланова

Части

1

2

Нива

А1.1

А1.2

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник
Тетрадка
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

Klett

в мир русского языка

На сайта:

ISBN 978-954-344-483-0

Автори:
Татяна Алексиева, Олга Лазова, Виолета Миланова
Учебна система в 2 нива

1 2

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

• разработена за 9-10 клас втори чужд език със 72 часа годишно
• адаптирана към учебните програми на МОН за ниво А1
• одобрена от МОН по новите учебни програми със Заповед № РД 09-1286/19.07.2018 г.
Разработена на базата на успешната поредица „Я знаю на отлично“, учебната система Классно! е изцяло
съобразена с учебните програми на МОН и не само е базирана на изцяло нова концепция, но и включва
нови текстове, диалози и нов лексикално-граматичен материал.
Учебната система предлага актуални теми, занимателни текстове и съвременни диалози, съобразени в
възрастта и интересите на учениците. Плавното въвеждане в света на руския език е подкрепено с подаването
на лексикалния и граматичен материал на малки порции, допълнени от разнообразни упражнения.
Полезните информационни карета и цветовото оформление улесняват учениците при разбирането на
правилата.
В края на всеки урок са поместени страници с обзор на граматичния материал от урока, упражнения по
граматика, страници с полезна и интересна културна информация, проектни задачи и речник с важните
думи в превод на български език.
Учебната тетрадка включва допълнителни упражнения към урока за работа в клас и у дома и полезни
приложения.
Ръководството за учителя съдържа идеи и насоки за работа, както и аудиозаписи към учебника.
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Компоненти:
А1.1
А1.2
Учебник
9789543444830
9789543444861
Тетрадка
9789543444847
9789543444878
Ръководство с аудио 		
9789543444854		

Цена
14,90 лв.
8,90 лв.
34,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

урок

8-12 КЛАС

4

урок

СЛУШАЕМ / ЧИТАЕМ / ГОВОРИМ



ЧИТАЕМ / ГОВОРИМ

CD 129

4а Прочитай письмо Ирины её другу из Германии. Что есть в школе Ирины?

3а Прочитай диалог и ответь на вопросы.
Привет, Оксана.
ЧИН
ОКСАНА Привет, Чин! Как дела?
Отлично. Я иду с теннисного
ЧИН
корта. Первый урок. Мне нравится
теннис.
ОКСАНА Да, ты прав. Я тоже люблю теннис.
Ты знаешь, какие уроки у нас в
среду?
В среду? Минутку. Так, в среду
ЧИН
по расписанию у нас физика,
работа.
биология, информатика и физкультура. По биологии у нас контрольная
По информатике тест.
работа!
ОКСАНА Ой, как мне не нравится биология! Да ещё контрольная
И
А по-моему, биология – лёгкий предмет. Я очень люблю биологию.
ЧИН
информатику я тоже люблю.
ОКСАНА Ну, а как же контрольная работа? Ты уже готов?
Нет ещё. Сейчас иду в школьную библиотеку.
ЧИН
гии.
ОКСАНА Ты можешь мне помочь? Я ничего не понимаю по биоло
Конечно. Встретимся в библиотеке.
ЧИН
ОКСАНА Спасибо.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

О чём разговаривают Оксана и Чин?
Какие предметы у них в среду?
Какой предмет не нравится Оксане?
Какие предметы любит Чин?
О чём Оксана просит Чина?
Где они встречаются?

Привет, Ян!
лу. Это школа
Как дела? Ты скоро к нам приедешь? Я хочу показать тебе мою шко
зал, библиотека,
номер 16 в Москве. Она очень большая и светлая. У нас есть актовый
вится кафетерий.
нра
мне
всего
ьше
л
Бо
н.
й
спортивный зал, большой двор и даже бассе
Петровна,
Там можно вкусно перекусить. Наш классный руководитель, Нина
ссники тоже хотят
преподаёт русскую литературу. Она очень симпатичная. Мои однокла
познакомиться с тобой.
Пока!
Ира

ПИШЕМ
4б Допиши пропущенные местоимения в правильной форме.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Обрати внимание!
работа по истории.
Завтра контрольная
ние по биологии.
У нас домашнее зада ике / по физике.
мат
мате
по
Сейчас тест
русскому языку.
У меня задание по

Твоя подруга любит биологию? Да, _____ нравится биология.
Ребята любят футбол? Да, _____ нравится футбол.
Мы любим компьютерные игры. _____ нравятся компьютерные игры.
Я люблю рисовать. _____ нравится рисовать.
Вы любите литературу? Да, _____ нравится литература.
Мой друг очень любит пиццу. _____ очень нравится пицца.
Ты любишь свою школу? Да, _____ нравится моя школа.

ПИШЕМ

ЧИТАЕМ / ГОВОРИМ

4в Допиши пропущенные местоимения.

3б Прочитай пример. Работай с соседом по парте.
●
○
●
○

Ты любишь историю?
Да, история мне очень нравится.
А математику ты любишь?
Нет, математика мне не нравится.

1.
2.
3.
4.
5.

физкультура / информатика
литература / география
биология / история
английский язык / химия
музыка / физика

1.
2.
3.
4.
5.

Обрати внимание!
ия.
ематика / биолог
Мне нравится мат
тику / биологию.
Я люблю матема

У _______ (я) новый адрес, запиши его, пожалуйста.
У _______ (она) новый номер телефона?
Камен и Андрей любят спорт. Когда у _______ (они) тренировка?
Когда у _______ (ты) свободный день?
В среду у _______ (они) экскурсия, неучебный день.

ПИШЕМ
4г Дополни предложения местоимениями в правильной форме.
1.
2.
3.
4.
5.

ГОВОРИМ
3в Какие предметы нравятся и не нравятса твоим одноклассникам?
Проведите анкету в классе и запишите результаты.

Сегодня у _______ (мы) контрольная работа по физике.
Завтра у _______ (я) тест по рисованию.
У _______ (вы) в понедельник контрольная работа по биологии?
У _______ (ты) в среду тест по химии?
Какое у _______ (мы) задание по математике на завтра?
59

58

урок

4

урок

ПИШЕМ / СЛУШАЕМ / ГОВОРИМ
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5а Ты знаешь названия этих предметов? Запиши слова под фотографиям
и. Затем
прослушай
запись и повтори за диктором.

рюкзак • линейка • сумка • пенал • карандаш • циркуль • ластик • ру
чка • точилка •
ножницы • кисточка • треугольник • альбом • акварельные краски
1

2

3

4

________________
________________

5

________________

________________

7

8

6

________________

________________

________________

11

________________

________________

________________

________________



4

CD 134

6а Прочитай текст и ответь на вопросы.

Утром
я встаю рано, в шесть часов. Умываюсь,
одеваюсь и завтракаю. В семь часов я иду в школу.
Уроки начинаются в семь тридцать и заканчиваются
в час дня. Каждый день у нас шесть или семь уроков.
В два часа я прихожу домой, обедаю и отдыхаю. В
три часа я сажусь делать уроки. В среду и в пятницу
в пять часов у меня теннис. Обычно мы ужинаем в
восемь часов. После ужина мои родители отдыхают
и смотрят телевизор. Вечером я слушаю музыку,
читаю, общаюсь в чате. В одиннадцать часов я
ложусь спать.
1.
2.
3.
4.

Когда Антон просыпается?
Во сколько начинаются занятия в школе?
Когда у Антона теннис?
Когда он ложится спать?

12

9
10

ЧИТАЕМ / ГОВОРИМ

ПИШЕМ / ГОВОРИМ
________________

13

________________

14

6б Посмотри на фотографии и запиши правильное слово.
вечером • утром • ночью • днём

________________

ГОВОРИМ
5б Прочитай пример. Работай с соседом по парте. Придумай диалоги с новыми

словами.

1. учебник • Калина • Вика
● Чей это учебник? Это учебник Калины?
○ Нет, это учебник Вики. / Да, это учебник Калины.
2. альбом • Катя • Саша
3. мобильник • сестра • брат
4. сумка • Соня • учительница
Обрати внимание!
5. мяч • Игорь • Антон

та / сестры.
Чей это учебник? Это учебник бра
6. ножницы • мама • тётя Лена
ны.

Чья это книга? Это книга Вики / Мари
7. ручка • Маша • Наташа
то стихотворение поэта.
Э
ие?
н
оре
стихотв
о
т
э
Чьё
8. пенал • Коля • Марина

.
й
дете
ки
Чьи это краски? Это крас

__________________

__________________

__________________

__________________

ГОВОРИМ
6в Спроси у соседа по парте.
Что ты делаешь утром? → Утром я встаю, умываюсь, одеваюсь и за
втракаю.
Что ты делаешь днём? → Днём я пишу домашнее задание и слушаю
музыку.
Что ты делаешь вечером? → Вечером я отдыхаю и смотрю телевизор.
Что ты делаешь ночью? → Ночью я, конечно, сплю.

60
61
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ПОМАГАЛА
Я знаю на отлично

+
‡Û‰Ë
Ó‰ËÒÍ

ЗА 9-12 КЛАС

‚ ÒËÒÚÂÏÂ
ÂÌËﬂ ËÌÓÒÚ‡ÌÌ˚Ï ﬂÁ˚ÍÓÏ”.

ËÓÁ‡ÔËÒﬂÏË,
Ú¸ ﬂÁ˚Í.

È ÙÓÏÂ

ﬂ ÔÓ‚ÂÍË Ë Ò‡ÏÓÍÓÌÚÓÎﬂ

ISBN 978-954-344-264-5

ñÂÌ‡: 9,90 Î‚.

ü ÁÌ‡˛ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ êìëëäàâ üáõä 9. ÍÎ‡ÒÒ

˜‡˘ËıÒﬂ ÒÚ‡¯Ëı ÍÎ‡ÒÒÓ‚
Ó˜ÂÚ ËÁÛ˜‡Ú¸ ÛÒÒÍËÈ ﬂÁ˚Í.

• отлично допълнение за учебните часове
• текстове, граматични правила, упражнения изцяло на руски език
9,90 Î‚.

ü ÁÌ‡˛ Ì‡ ÓÚÎË˜ÌÓ
êìëëäàâ üáõä

• одобрено от МОН като учебно помагало
• подходящо за ученици и курсисти

ÑÎﬂ ‰Â‚ﬂÚ˚ı ÍÎ‡ÒÒÓ‚ Ò ËÁÛ˜ÂÌËÂÏ ÛÒÒÍÓ„Ó ﬂÁ˚Í‡ Í‡Í II ËÌÓÒÚ‡ÌÌÓ„Ó

9. ÍÎ‡ÒÒ

Популярната поредица е отлично допълнение към всяка учебна система. Разработена е специално за ученици,
които изучават руски език и бързо искат да напреднат с езика. Поредицата извежда учениците от ниво А1 до
ниво В1+ и съдържа четири отделни помагала.
Всяко помагало включва тематично обособени уроци с диалози и текстове. Новият лексикално-граматичен
материал се подава на порции и затвърждава с разнообразни упражнения. В края на всеки урок са поместени
упражнения за слушане под формата на диалози и текстове с основна цел упражняването на умението слушане
с разбиране.
В приложението се намират текстовете на аудиозаписите и отговорите към упражненията.
Атрактивното цветово оформление на поредицата прави работата с помагалата лесна и успешна.
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Компоненти и цени:		
9 клас Книга + Audio CD
9789543442645
10 клас Книга + Audio CD
9789543442652
11 клас Книга + Audio CD
9789543442669
12 клас Книга + Audio CD
9789543442676

9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.
9,90 лв.

ПОМАГАЛА
Картинен
речник

Знам повече
в клас

РУСКИ

ЗА 5. / 6. / 7. КЛАС
РУСКИ ЕЗИК

Ориентирано към новата учебна програма

Граматика и Глаголи
с един поглед
ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

5

Глагол • Инфинитив • Вид на глагола

ГЛАГОЛ

К ЛАС

ИНФИНИТИВ
Изходната форма на глагола, от която се образуват всички лични форми, се
нарича инфинитив. Инфинитивът само назовава действието или състоянието, но
не посочва нито времето на протичане на действието, нито извършителя.
Инфинитивът се състои от основа и наставка:
 -ть, ако основата завършва на гласна (рисовать, писать, играть, знать,
говорить, верить) или -з/-с (есть, лезть, съесть);
 -ти, ако основата завършва на съгласна или -й (нести, везти, расти, найти,
цвести);
 -чь, ако основата завършва на гласна (мочь, увлечь, беречь, помочь, достичь).
При възвратните глаголи наставките -ся/-сь се добавят след -ти, -ть, -чь:
 -ся след съгласна (учить – учиться, мыть – мыться, стричь – стричься,
возвращать – возвращаться);
 -сь след гласна (найти – найтись, отнести – отнестись, пройти – пройтись).

РУСКИ ЕЗИК
5. КЛАС
Учебното помагало е ориентирано към
новата учебна програма за 5. клас

инфинитив
кричать викам
думать мисля
смотреть гледам
нести нося
спасти спасявам
помочь помагам
зажечь запаля

Предлага нови лексикални теми и
упражнения
Осигурява учебен материал и задачи
и за по-амбициозните ученици

основа
кричадумасмотренесспаспомозаже-

Основата на глагола в сегашно време се получава, като се махне окончанието
от 3 л. мн.ч. на глагола в сегашно време -ут/-ют или -ат/-ят:
инфинитив
кричать викам
думать мисля
смотреть гледам
нести нося
спасти спасявам
помочь помагам
зажечь запаля

www.klett.bg

основа в сегашно време
кричдумасмотрнесспаспомогзажг-

3 л. мн.ч. сегашно време
кричат
думают
смотрят
несут
спасут
помогут
зажгут

От основата на глагола в сегашно време се образуват формите на сегашно време,
на бъдеще просто време и формите за повелително наклонение.

РУСКИ ЕЗИК 5
ЗНАМ
ПОВЕЧЕ
В 5. КЛАС
 12 лексикални теми
 12 граматични теми
 120 задачи
 12 теста
 отговори

ВИД НА ГЛАГОЛА

Граматични и лексикални упражнения

 научи новите думи и изрази

Забавни текстове и диалози въвеждат в темата
Правилата са обяснени на български език

 запомни граматичните правила

Интересни и забавни задачи

 преговори наученото

Тестове за преговор на наученото

 упражни се
 провери себе си

Повечето руски глаголи имат два начина за разглеждане на протичането на
действието: несвършен и свършен вид. Тези глаголи имат едно и също
лексикално значение и образуват видови двойки:

ЗНАМ
ПОВЕЧЕ
В 5. КЛАС

несвършен вид
делать
писать
решать
помогать
кричать

Разработен съвместно с учители, преподаващи
в начален курс, специално за деца и малки
ученици, речникът включва най-важните 700
думи в 22 раздела.
Атрактивните илюстрации стимулират
интереса на децата, а полезните изрази и
изречения улесняват запомнянето.
Очаквайте през есента.
Цена:
Меки корици

Очаквайте!

12,90 лв.

Правилни и неправилни
глаголи
ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

правя – да направя
пиша – да напиша
решавам – да реша
помагам – да помогна
викам – да викна

Свършен вид

ISBN 978-954-344-327-7

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

свършен вид
сделать
написать
решить
помочь
крикнуть

Свършеният вид изразява действие или състояние, което има завършек,
резултат, както и еднократно действие или последователност на действията.
Глаголите от свършен вид имат две времена – минало и бъдеще.
Свършеният вид може да:
 изразява постигането на конкретен резултат:
Брат прочитал роман за два дня. (Брат ми прочете романа за два дена.)
 означава еднократно действие:
Вчера я легла спать поздно. (Снощи си легнах късно.)

Цена: 9,90 лв.

Образуване на глаголите от свършен вид
Глагол от свършен вид се образува чрез добавяне на различни представки към
глагола от несвършен вид:
несвършен вид
расти
писать
строить
читать
печь
делать
платить

свършен вид
вырасти
написать
построить
прочитать
испечь
сделать
заплатить

несвършен вид
привыкать
кричать
отдыхать
прыгать
толкать
кивать
стучать

свършен вид
привыкнуть
крикнуть
отдохнуть
прыгнуть
толкнуть
кивнуть
стукнуть

Несвършеният вид обозначава действие или състояние в процеса на неговото
протичане. Тук акцентът се прави върху действието, а не върху времевото му
ограничение или резултата.
Видът е пряко свързан с времето на глагола. Глаголите от несвършен вид имат
три времена – сегашно, минало и бъдеще.
Несвършеният вид може да:
изразява протичане на действието или състоянието:
Я читаю журнал. (Аз чета списание.)
Он любит виноград. (Той обича грозде.)
обозначава едновременност на действията:
Школьники сидят в классе и пишут сочинение. (Учениците седят в класната
стая и пишат съчинение.)
обозначава повторяемост на действието:
Каждый день я встаю в семь часов. (Всеки ден ставам в седем часа.)
 стои след фазисните глаголи (начинать/начать, продолжать/продолжить,
переставать/перестать, кончать/кончить): начинаю читать, кончаем
рисовать, перестаю играть, както и след глаголи като: надоедать/надоесть,
любить, помогать/помочь, учиться, нравиться, стать, привыкать/
привыкнуть: люблю слушать, мне нравится петь, стал учиться.
Несвършеният вид винаги се използва със словосъчетанията каждый (целый)
месяц/день/час (всеки (цял) месец/ден/ час), время от времени (от време на
време), несколько дней/часов (няколко дни/часа); с наречията всегда (винаги),
обычно (обикновено), часто (често), долго (дълго), иногда (понякога),
постоянно (непрекъснато), постепенно (постепенно).


9789543443277
9789543442416
9789543442423

Образуване на глаголите от несвършен вид
Несвършеният вид се образува чрез добавяне на наставки:
 -ива-/-ыва- към глагол от свършен вид. При добавяне на наставката има
редуване на гласните и съгласните в основата:
свършен вид

несвършен вид

списать
рассказать
рассмoтреть
зарабoтать
опoздать
раскрасить
взвесить
вытащить

списывать
рассказывать
рассматривать
зарабатывать
опаздывать
раскрашивать
взвешивать
вытаскивать

редуване на гласна/
съгласна в основата
преписвам
разказвам
разглеждам
заработвам
закъснявам
оцветявам
претеглям
измъквам

9,90 лв.
9,90 лв.
6,90 лв.

Джобен речник

Речникът е удобен и практичен справочник за
работа и пътуване.

Цена:
Ветрило

Компоненти и цени:
Твърди корици

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

9789543440566

РУСКИ
-а-/-я-, -ва- (понякога с промяна в основата):

свършен вид
снять
принять
встать
узнать
(от)дать
открыть
надеть
начать
умереть

несвършен вид
снимать
принимать
вставать
узнавать
(от)давать
открывать
надевать
начинать
умирать

Има група глаголи, в които несвършен вид се образува от свършен, като се
замества наставката -и- с наставката -а-/-я- (с редуване на съгласните в основата):
свършен вид
бросить
встретить
кончить
разделить
добавить
укрепить
нагрузить
посетить
лишить
пустить
отличить
пригласить
ответить

несвършен вид
бросать
встречать
кончать
разделять
добавлять
укреплять
нагружать
посещать
лишать
пускать
отличать
приглашать
отвечать

о→а
о→а
о→а
с→ш
с→ш
щ → ск

несвършен вид
говорить
брать
ловить
класть
искать

хвърлям
посрещам
свършавам
разделям
добавям
укрепвам
натоварвам
посещавам
лишавам
пускам
отличавам
каня
отговарям

свършен вид
сказать
взять
поймать
положить
найти

кажа
взема
хвана
сложа
намеря

Трябва да се запомнят следните видови двойки, които се образуват от различни
основи:

лягам
сядам
ставам
падам
купувам

несвършен вид
ложиться
садиться
становиться
падать
покупать

В руския език времето на глагола е пряко свързано с вида му. Глаголите от
несвършен вид имат 3 форми за изразяване на време – сегашно, минало и
бъдеще, а глаголите от свършен вид имат само 2 форми – минало и бъдеще.

свършен вид
лечь
сесть
стать
упасть
купить

легна
седна
стана
падна
купя

Някои глаголи, завършващи на -овать/-евать, могат да изразяват и двата вида:
организовать (организирам), использовать (използвам), атаковать (атакувам),
гарантировать (гарантирам), расследовать (разследвам), содействовать
(съдействам), наследовать (наследявам), воздействовать (въздействам) и др.
Една малка на брой група глаголи, които изразяват състояние: отсутствовать
(отсъствам), сидеть (седя), лежать (лежа), обитать (обитавам), жить (живея),
ожидать (очаквам), бездействовать (бездействам), хозяйничать (домакинствам)
и др., а също така всички глаголи за движение без представки нямат форми на
свършен вид.
В неопределена форма глаголите от несвършен вид отговарят на въпроса
Что делать?, а глаголите от свършен вид – Что сделать?
Что делать? читать книгу (чета книга)
Что сделать? прочитать книгу (прочел съм книгата)



Форми на сегашно време имат само глаголите от несвършен вид. Тези форми се
образуват чрез прибавяне на лични окончания към основата на глагола в
сегашно време и се изменят в различните лица по следния начин:
1 спрежение знать
окончания
знам
я
-у/-ю
знаю
ты
-ешь
знаешь
он(а/о) -ет
знает
мы
-ем/ём
знаем
вы
-ете
знаете
они
-ут/-ют
знают

давать
давам
даю
даёшь
даёт
даём
даёте
дают

играть
играя
играю
играешь
играет
играем
играете
играют

идти
вървя
иду
идёшь
идёт
идём
идёте
идут

ехать
пътувам
еду
едешь
едет
едем
едете
едут

Първо спрежение
Към първо спрежение се отнасят следните групи глаголи:
 глаголи на -ать/-ять, в които наставката -а-/-я- се запазва в личните форми,
напр.: понимать (разбирам), читать (чета), гулять (разхождам се), играть
(играя). Към тази група се отнасят и глаголите, които губят наставката -а-/-яв личните форми. Освен това се получава смяна на съгласните в основата на
глагола в сегашно време: писать (пиша) – пишу, пишешь, пишут; сказать
(кажа) – скажу, скажешь, скажут; плакать (плача) – плачу, плачешь, плачут:
искать
търся
я
ищу
ты
ищешь
он(а/о) ищет
мы
ищем
вы
ищете
они
ищут

я
ты
он(а/о)
мы
вы
они


прятать махать
слать
вязать
крия
махам
изпращам плета
прячу
машу
шлю
вяжу
прячешь машешь шлёшь
вяжешь
прячет
машет
шлёт
вяжет
прячем машем
шлём
вяжем
прячете машете шлёте
вяжете
прячут
машут
шлют
вяжут

колебаться
колебая се
колеблюсь
колеблешься
колеблется
колеблемся
колеблетесь
колеблются

глаголи на -еть, в които наставката -е- се запазва в личните форми: иметь
(имам), уметь (мога, умея), успеть (успявам), владеть (владея), жалеть
(съжалявам), болеть (боледувам);
 глаголи на -овать/-евать, като наставката -ова-/-ева- в личните форми се
замества с -у-/-ю-, напр.: рисовать (рисувам) – рисую; организовать
(организирам) – организую; клевать (кълва) – клюю:



советовать
съветвам
я
советую
ты
советуешь
он(а/о) советует
мы
советуем
вы
советуете
они
советуют

танцевать
танцувам
танцую
танцуешь
танцует
танцуем
танцуете
танцуют

рисовать
рисувам
рисую
рисуешь
рисует
рисуем
рисуете
рисуют

реагировать жевать
реагирам
дъвча
реагирую
жую
реагируешь жуёшь
реагирует
жуёт
реагируем
жуём
реагируете
жуёте
реагируют
жуют

(раз)бить
(с)чупя
(разо)бью
(разо)бьёшь
(разо)бьёт
(разо)бьём
(разо)бьёте
(разо)бьют

(с)вить
(с)вия
(со)вью
(со)вьёшь
(со)вьёт
(со)вьём
(со)вьёте
(со)вьют

Внимавай! Във всички глаголни форми за 2 л. ед.ч. в окончанието се пише -ь.
Това не оказва влияние върху произношението, защото съгласната [ш] винаги
се произнася твърдо.
.......................................................................................................................................................................
Второ спрежение
Към второ спрежение се отнасят:
 всички многосрични глаголи на -ить: строить (строя), ходить (ходя),
учить (уча), говорить (говоря), носить (нося). Няколко глагола образуват
формата за 1 л. ед.ч. с добавяне на съгласната -л-: любить (обичам) – люблю;
кормить (храня) – кормлю и др.:

одевать
обличам
одеваю
одеваешь
одевает
одеваем
одеваете
одевают

открывать
откривам
открываю
открываешь
открывает
открываем
открываете
открывают

выдавать
издавам
выдаю
выдаёшь
выдаёт
выдаём
выдаёте
выдают

вставать
ставам
встаю
встаёшь
встаёт
встаём
встаёте
встают

узнавать
научавам
узнаю
узнаёшь
узнаёт
узнаём
узнаёте
узнают

2 спрежение учить ходить строить любить кормить ловить
окончания уча
ходя
строя
обичам храня
хващам
я
-у/-ю
учу
хожу
строю
люблю кормлю ловлю
ты
-ишь
учишь ходишь строишь любишь кормишь ловишь
он(а/о) -ит
учит ходит строит любит кормит ловит
мы
-им
учим ходим строим любим кормим ловим
вы
-ите
учите ходите строите любите кормите ловите
они
-ут/-ют
учат
ходят
строят любят
кормят
ловят


вянуть
вехна
вяну
вянешь
вянет
вянем
вянете
вянут

мёрзнуть
мръзна
мёрзну
мёрзнешь
мёрзнет
мёрзнем
мёрзнете
мёрзнут

глохнуть
оглушавам
глохну
глохнешь
глохнет
глохнем
глохнете
глохнут

нести
нося
несу
несёшь
несёт
несём
несёте
несут

идти
вървя
иду
идёшь
идёт
идём
идёте
идут

расти
пораствам
расту
растёшь
растёт
растём
растёте
растут

везти
возя
везу
везёшь
везёт
везём
везёте
везут

вести
водя
веду
ведёшь
ведёт
ведём
ведёте
ведут



беречь
пазя
берегу
бережёшь
бережёт
бережём
бережёте
берегут

печь
пека
пеку
печёшь
печёт
печём
печёте
пекут

мочь
мога
могу
можешь
может
можем
можете
могут

стоять
стоя
я
стою
ты
стоишь
он(а/о) стоит
мы
стоим
вы
стоите
они
стоят

стричь
стрижа
стригу
стрижёшь
стрижёт
стрижём
стрижёте
стригут

с, х > ш
к, т > ч

б > бл
м > мл

в > вл
п > пл

Глаголи с други промени в основата при спрежението, в личните форми на които в
корена се появява гласната -о-/-е-:

я
ты
он(а/о)
мы
вы
они

звать
викам
зову
зовёшь
зовёт
зовём
зовёте
зовут

мыть
мия
мою
моешь
моет
моем
моете
моют

петь
пея
пою
поёшь
поёт
поём
поёте
поют

брать
взимам
беру
берёшь
берёт
берём
берёте
берут

гореть
горя
горю
горишь
горит
горим
горите
горят

терпеть
търпя
терплю
терпишь
терпит
терпим
терпите
терпят

шуметь
вдигам шум
шумлю
шумишь
шумит
шумим
шумите
шумят

держать
държа
держу
держишь
держит
держим
держите
держат

стучать
чукам
стучу
стучишь
стучит
стучим
стучите
стучат

спать
спя
сплю
спишь
спит
спим
спите
спят

гнать
гоня
гоню
гонишь
гонит
гоним
гоните
гонят

молчать
мълча
молчу
молчишь
молчит
молчим
молчите
молчат

лични
окончания в
здороваться
нравиться
местоим. сегашно време поздравявам
харесвам
я
-усь/-юсь
здороваюсь
нравлюсь
ты
-ешься/-ишься
здороваешься нравишься
он(а/о)
-ется/-ится
здоровается
нравится
мы
-емся/-имся
здороваемся нравимся
вы
-етесь/-итесь
здороваетесь нравитесь
они
-ются/-атся(-ятся) здороваются нравятся

учиться
следвам
учусь
учишься
учится
учимся
учитесь
учатся

Глаголите с един поглед – РУСКИ
Татяна Алексиева

Правила за редуване на съгласните в основата на глагола:
г, д, з > ж
ск, ст, т > щ

видеть
виждам
вижу
видишь
видит
видим
видите
видят

глаголи, които завършват на шушкав звук + -ать, губят наставката -а-/-я- в
личните форми, напр.: лежать (лежа), держать (държа), слышать (чувам),
дышать (дишам), молчать (мълча). Към тази група спадат и глаголите на
-ять: бояться (боя се), стоять (стоя).

Глаголите, които завършват на -сь и -ся, имат същите окончания като другите
глаголи. Към глаголните форми се добавя частицата -ся след съгласна и -сь
след гласна:

глаголи на -чь, напр.: мочь (мога), лечь (легна), печь (пека), беречь (пазя), отвлечь
(отвлека) и др., в личните форми на които се получава редуване на съгласните в
основата:

я
ты
он(а)
мы
вы
они

глаголи на -еть: смотреть (гледам), видеть (виждам), ненавидеть
(ненавиждам), терпеть (търпя), обидеть (обиждам), зависеть (завися),
висеть (вися), глядеть (гледам), вертеть (въртя), лететь (летя), сидеть
(седя). При повечето глаголи наставката -е- се губи, а в 1 л. ед.ч. има
редуване на съгласните: сидеть – я сижу; зависеть – я завишу; свистеть –
я свищу; чистить – я чищу.

лететь
летя
я
лечу
ты
летишь
он(а/о) летит
мы
летим
вы
летите
они
летят

глаголи на -ти, напр.: нести (нося), идти (вървя), везти (превозвам), расти
(пораствам), цвести (цъфтя):

я
ты
он(а)
мы
вы
они


(про)лить
(раз)лея
(про)лью
(про)льёшь
(про)льёт
(про)льём
(про)льёте
(про)льют

глаголи на -нуть, при които от наставката в личните форми се запазва само
съгласната -н-, напр. вянуть (вехна), мёрзнуть (мръзна):

я
ты
он(а/о)
мы
вы
они


(с)шить
(у)шия
(со)шью
(со)шьёшь
(со)шьёт
(со)шьём
(со)шьёте
(со)шьют

глаголи на -вать, напр.: раздевать (събличам), надевать (обличам), запевать
(запявам), обувать (обувам), закрывать (затварям), разбивать (чупя). При
глаголите, които съдържат основите -дава-, -става-, -знава-, наставката -ваизпада: выдавать (издавам), вставать (ставам), узнавать (научавам):

Спрежение
Изменението на глагола по лице и число (в сегашно и просто бъдеще време) се
нарича спрежение. Според своите окончания глаголът може да бъде от първо
или второ спрежение.
Спрежението на глагола може да се определи по окончанието на 3 л. мн.ч.:
 глаголите, завършващи на -ут/-ют, са от 1 спрежение, в окончанията им има
гласна -е(-ё);
 глаголите, завършващи на -ат/-ят, са от 2 спрежение, в окончанията им има
гласна -и.
Сегашно време

Има пет видови двойки, които се образуват от различни корени:

говоря
взимам
ловя, хващам
слагам
търся

я
ты
он(а/о)
мы
вы
они

ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА
свалям
приемам
ставам
научавам
(от)давам
отварям
обличам
започвам
умирам

глаголи на -ывать, напр.: рассказывать (разказвам), показывать (показвам);
едносрични глаголи на -ить: бить, пить, лить, шить и др., в които -и- е част
от корена, а не наставка. Във всички лични форми -и- се замества с -ь: я пью,
ты пьёшь, он пьёт, мы пьём, вы пьёте, они пьют.
По същия начин се спрягат и техните производни с различни наставки:

брить
бръсна
брею
бреешь
бреет
бреем
бреете
бреют
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Популярните ламинирани картони формат
А4 на 6 страници включват много полезна
информация по граматика. Основните
граматични правила са обяснени на български
език, допълнени от примери и онагледени с
таблици.
Правилата за спрежение на правилните
глаголи, спомагателните глаголи, както и
най-често използваните неправилни глаголи,
допълнени от бърз преглед на времената, са
поместени в отделен картон.
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За всички, които искат бързо да проверят
спрежението на руските правилни и
неправилни глаголи. Специалното помагало
е във формат на ветрило и позволява с
един замах да намерите търсения глагол и
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Популярната поредица от 5. до 7. клас съдържа
основните теми от новата учебна програма за
съответния клас. Забавни ситуации въвеждат
материала от всяка тема, онагледен с достъпни
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. Ключът в края на всяка книжка
включва отговорите към упражненията и
тестовете.
Компоненти и цени:
Книга за 5 клас
Книга за 6 клас
Книга за 7 клас

свикна
викна
почина
скоча
блъсна
кимна
чукна

4,90 лв.

С ЕДИН ПОГЛЕД



порасна
напиша
построя
прочета
изпека
направя
заплатя

Несвършен вид

Основата на инфинитива е изходната форма, от която се образуват формите за
минало време и за условно наклонение.

Отлично допълнение за работа в клас



Има неголяма група глаголи, които образуват свършен вид от несвършен, като
наставката -а- се замества с наставката -ну-:

Глаголни основи
Повечето глаголи имат две основи: основа на инфинитива и основа на глагола в
сегашно време. От всяка основа се образуват строго определени глаголни
форми.
Основата на инфинитива се получава, като се махне наставката -ть, -ти, -чь от
инфинитивната форма:

Ново допълнено издание на бестселъра
„За да знам повече“

Време на глагола

описва последователни действия:
Я напишу статью и позвоню тебе. (Ще напиша статията и ще ти се обадя.)
стои след глаголите, които обозначават завършено действие: успеть, забыть,
удасться, смочь, стать, напр.: мне удалось прочитать; мы успеем написать;
она забыла выключить.
Свършеният вид винаги се използва със следните наречия: вдруг (изведнъж),
сразу (веднага), мгновенно (мигновено), неожиданно (неочаквано), однажды
(веднъж), совсем (съвсем) и словосъчетания: за два дня (за два дни), за
несколько минут/дней (за няколко минути/дни), через час/неделю (след един
час/една седмица).


Глаголът изразява процес – действие (читать – чета, строить – строя) или
състояние (любить – обичам, нравиться – харесвам). Руските глаголни форми се
изменят по вид (свършен и несвършен), залог (деятелен и страдателен), лице,
число, време, наклонение (изявително, условно, повелително), а в минало време
и по род.
Граматичните глаголни форми са два типа: нелична форма (инфинитив) и лични
форми. Личните форми се спрягат.

12,90 лв.

Речникът включва всички важни теми от
всекидневието и 15 000 думи с транскрипции,
онагледени от 3000 илюстрации, както и често
използвани изрази.
Двупосочният индекс дава възможност за
бърза работа с речника, а удобният формат
позволява да се използва навсякъде.
Цена:
Книга

9789543442843

19,90 лв.
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Френски език

Учебни комплекти по новите учебни програми на МОН
Гимназиална степен
Заглавие
Club@dos
pour la Bulgarie

Version Originale
pour la Bulgarie
Vite!

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

Форма на
обучение
Интензивно
изучаване

В1.1
216 ч
В1 част 1
144 ч

Разширено
изучаване
В1 част 2
72 ч
В1 част 1
72 ч

А1.1
72 ч

А1.2
72 ч

Интензивно
изучаване
В1 част 1
72 ч

В1 част 2
62 ч

Разширено
изучаване
II чужд език

Учебни системи
Учебни системи
1-4 клас
Zoom

А1.1

А2.1

CAP sur...

А1.1

А1.2

А2.1

5-7 клас
À plus
À LA UNE

А1

А2

В1

В2

А1.1

А1.2

А2.1

А2.2

За възрастни
Défi

А1

А2

В1

В2

ENTRE NOUS

А1

А2

В1

В2

VERSION
ORIGINALE

А1

А2

В1

В2

Nouveau
ROND-POINT

А1

А2

В1

В2

1-4 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Zoom
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1.1

А1.2

A2.1

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя
Аудиодискове
Постери
Флашкарти
Помагало с допълнителни материали
Материали на USB

Автори:
Catherine Jonville, Jean-François Moulière, Manuela Ferreira Pinto, Jocelyne Quinson
Учебна система в 3 нива

• учебна система за деца над 7 години

1 2 3

• забавен и ефективен учебен процес
• осигурява всички необходими материали за работа
Учебната система е базирана върху иновативен метод, който съчетава овладяването на езика и
запознаването с културата на френскоговорещите страни. Успешният метод е проверен на практика с
ученици от Франция, Ливан, Мароко, САЩ, Колумбия и Аржентина. Системата е предназначена за ученици
над 7 години и покрива нивата А1-А2.
Учебникът включва тематично подредени уроци. Всеки урок е онагледен с богат илюстративен и музикален
материал (на аудиодиска са поместени оригинални песни, специално записани за целите на учебната
система). Забавните герои на учебника придружават учениците в тяхното пътуване в света на френския език и
им помагат за по-ефективен учебен процес.
Учебната тетрадка предлага голямо разнообразие от упражнения за преговор и затвърждаване на
наученото.
Ръководството за учителя включва подробни насоки за работа, допълнителни упражнения за преговор и
затвърждаване на наученото, отговори и текстове на аудиозаписите.
На USB флаша са записани всички компоненти от системата в електронен формат – учебникът, тетрадката,
ръководството и отговорите, както и лесен софтуер за персонализиране на материалите (създаване
на бележки, добавяне на линкове и др.). Подробното и лесно за работа съдържание позволява бързо
ориентиране за по-ефективна подготовка на часа.
Комплектът плакати включва шест плаката към учебника, които могат да се използват при въвеждането на
темата в клас.
Помагалото Complément ludique предлага над 100 материала за фотокопиране и богато разнообразие на
упражнения и игри, както и допълнителна културна информация и насоки за работа.
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Компоненти:
А1.1
А1.2
А2.1
А1-А2
Livre de l'élève + CD
9788416657513
9788416657988
9788416657995		
Cahier d'activités + CD
9788415620587
9788415640004
9788415640332		
Guide pédagogique (papier)
9788415640257
9788415846352
9788415640356		
Manuel numérique (sur clé USB)
9788417249083
9788417249090
9788417249106		
Pack de cartes images				
9788416943050
Complément ludique + CD-Rom				
9788484438724

Цена
37,90 лв.
21,90 лв.
36,90 лв.
106,90 лв.
76,90 лв.
68,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

1-4 КЛАС

CAP sur...
Учебна система
На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1.1

А1.2

A2.1

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя

• учебна система за деца над 7 години
• оригинална и забавна концепция

Учебна система в 3 нива

• изключително подходяща за най-малките

1 2 3

Учебната система представя приключенията на френско семейство и Гастон - техния гълъб талисман, като
водеща нишка в трите нива.
Системата е базирана върху прогресивния подход с опростени и илюстрирани инструкции и инструменти за
подпомагане на обучението (флашкарти, визуална граматика и др.).
Учебникът е изпълнен с атрактивни илюстрации, вдъхновени от детската литература, които стимулират
детското въображение и провокират творчеството на обучаемия. Застъпени са различни френскоговорещи
страни и региони: Франция, Канада, Гваделупа, Сенегал, Виетнам, Нова Каледония и Белгия. Самият шрифт и
оформление са подходящи и за ученици с дислексия.
Учебната тетрадка е перфектният спътник за задълбочаване на уменията и забавен инструмент за работа. Тя
съдържа разнообразни упражнения и предложения за самооценка и подготвя за изпити DELF.
Ръководството за учителя включва подробни насоки за работа.
Компоненти:
Livre de l'élève + CD
Cahier d'activités + CD
Guide pédagogique (papier)

А1.1
9788417260774
9788417260781
9788417260798

А1.2
9788417260804
9788417260811
9788417260828

А2.1
9788417260835
9788417260842
9788417260859

Цена
33,90 лв.
21,90 лв.
36,90 лв.

Allons à l'école !
Allons au cirque !
Нова учебна система за най-малките. Комуникативен подход, базиран на използването на петте сетива.
Системата съдържа оригинални и атрактивни илюстрации, които правят лесно и забавно изучаването на
френския език. Всеки урок представя забавни истории от всекидневието на децата: вкъщи, в училище, в парка,
в музея, в библиотеката, в ресторанта и на други места. Серията предлага възможности за много забавни
дейности: оцветяване, рисуване, игри с думи.

Цена:
Livre de l'élève
Guide pédagogique
CD audio A1

Allons à l'école !
9788484439080
9783125288188
9783125288171

Allons au cirque !
9788484439059
9783125288157
9783125288140

Цена
29,90 лв.
26,90 лв.
26,90 лв.
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5-7 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
À plus
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

5

Нива

А1

А2.1

A2.2

B1

B2

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя
DVD
Материали на USB

Автори:
Lauréda Kharbache, Ana Carrión, Ludovic Gaucher, Matilde Martinez Sallès,
Michèle Bosquet, Yolanda Rennes
Учебна система в 5 нива

1 2 3 4 5

• учебна система за тийнейджъри
• забавен и ефективен метод за овладяване на езика
• подготовка за сертификатните изпити DELF scolaire и DELF junior
Новата учебна система е специално разработена за ученици, навлизащи в тийнейджърска възраст, и
включва оригинални теми, културна информация за живота на техните връстници, аудио- и видеоматериали.
Учебната система извежда от ниво А1 до ниво В2 и осигурява солидни познания по френски език.
Учебникът включва шест урока, всеки от които е разделен на три подтеми с разнообразни текстове,
диалози и упражнения за работа, културна информация, както и заключителен проект. Всеки урок е
допълнен от раздели, посветени на развитието на уменията, самопроверка и самооценка. Атрактивното
оформление и ясното представяне на материала осигуряват успешен и ефективен учебен процес. На
аудиодиска са поместени записите към упражненията в учебника.
В учебната тетрадка са включени допълнителни упражнения за работа, страници, посветени на
самооценката и на запознаването и подготовката на учениците за формàта на сертификатните изпити
DELF scolaire и DELF junior. Тетрадката е допълнена от аудиодиск със записи към упражненията за слушане.
Ръководството за учителя предлага насоки и идеи за работа с учебника.
USB флашът включва всички компоненти на учебната система в удобен формат.
На DVDто са записани видеоклипове към всеки урок от учебника, както и допълнителни материали.
Комплектът е допълнен от насоки и предложения за работа с видеоматериалите.

Компоненти:
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Livre de l'élève + CD
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique
Pack DVD
Manuel numérique (USB)

А1
9788484437741
9788484437758
9788416273140
9788416273744
9788417249199

А2.1

А2.2

В1

В2

9788416273164
9788416273201
9788416347902
9788416657612
9788416273171
9788416273218
9788416347919
9788416657629
9788416273188
9788416273225
9788416347926
9788416657636
9788416273751				
9788417249205
9788417249212
9788417249229
9788416943951

Цена
41,90 лв.
24,90 лв.
49,90 лв.
76,90 лв.
125,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

5-7 КЛАС

À LA UNE
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1.1

А1.2

A2.1

A2.2

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя

• учебна система по новия FLE метод за тийнейджъри

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• забавен метод за овладяване на езика с актуални примери
• подготовка за сертификатните изпити DELF scolaire и DELF junior
Учебната система осигурява актуални теми, занимателни текстове и съвременни диалози, съобразени с
възрастта и интересите на учениците. Водещата нишка е тийнейджърът с неговото всекидневие, град, хобита
и страсти.
Учебникът акцентира върху проекти и творчески минипроекти, които позволяват по-голямо участие на
учащия се и го карат да изразява своята креативност. На разположение са и предложения за много групови
дейности, които улесняват взаимодействията в класната стая. Прогресивно и индуктивно изграждане на
знания, както и подробно обяснение на упражненията по граматика.
Учебната тетрадка включва допълнителни упражнения към урока за работа в клас и у дома и полезни
приложения. Към всеки урок от учебника в тетрадката са предвидени 6 страници с упражнения за
задълбочаване и затвърждаване на уменията и знанията, придобити в клас. Помагалото предлага и опция за
самооценка в края на всеки урок и запознаване и подготовка с формàта на сертификатните изпити DELF.
Ръководството за учителя предлага идеи и насоки за работа.

Компоненти:
Livre de l'élève + CD
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique

А1.1

А1.2

А2.1

А2.2

Цена

9788417260866
9788417260873
9788417260880

9788417260897
9788417260903
9788417260910

9788417260927
9788417260934
9788417260941

9788417260958
9788417260965
9788417260972

41,90 лв.
24,90 лв.
49,90 лв.
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Club@dos pour la Bulgarie
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А2

В1.1

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

Автори:
Aurélie Combriat, Katia Coppola, Vyara Lyubenova, Lyudmila Galabova
Учебна система в 3 нива

1 2 2

• одобрена от МОН за 8. клас интензивно и 8-9 клас разширено обучение със
Заповед РД №09-3355/15.08.2017 г.
• трите части покриват 648 часа годишно
• за разширеното обучение с 432 часа в 8. клас са предназначени части 1-2,
за 9. клас с 216 часа – част 3

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

Специално разработената за тийнейджъри и адаптираната към новите учебни програми на МОН учебна
система осигурява всичко необходимо за интересен час по френски и видими резултати.
Ефективна работа и незабавно прилагане на наученото осигуряват актуални теми, ориентирани към
всекидневието и интересите на тийнейджърите, ясна структура и разнообразни упражнения, културни
раздели, както и оригинални индивидуални и групови проекти.
Концепцията на уроците предоставя достатъчно възможности за преговор на материала и развиване на
четирите умения. Актуално, мотивиращо съдържание, което се напасва лесно към нуждите на всеки клас.
Всяка подтема е представена на разтвор. Въвеждащият диалог представя новата лексика и граматика на
урока, които се разглеждат подробно на следващите страници. Фокус върху развиването на уменията
за общуване. Интересна информация за културата и всекидневието на френскоговорещите страни.
Стимулиращи интереса на учениците групови и индивидуални проекти във всеки урок. Допълващи
упражнения, обхващащи всички аспекти на новия граматичен и лексикален материал.
Учебната тетрадка следва материала от уроците в учебника. Упражненията по лексика, граматика и фонетика
са тясно свързани със задачите в учебника. Мотивиращи, ясно структурирани задачи, както и възможност за
самооценка на компетентностите и следене на напредъка.
Ръководството за учителя предлага съвети за подготовка и планиране на работата, допълнителна
информация и алтернативни упражнения за работа. Допълнено е от аудиозаписите към учебника.
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Компоненти:
Livre de l'élève
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique + CDs

А1
9789543444175
9789543444182
9789543444199

A2
9789543444205
9789543444212
9789543444229

В1.1
9789543444236
9789543444243
9789543444250

Цена
24,90 лв.
16,90 лв.
29,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

7

8-12 КЛАС

Le Club des lookés
1
Je m'appelle
Sarah et j'ai 13 ans.

Dans cette unité, je vais :
• Nommer et décrire les vêtements
et accessoires.
• Demander et donner mon opinion
sur des vêtements.
• Parler de quelqu'un ou de quelque
chose sans dire son nom (1).
• Annoncer ce que je vais faire
(ou ne pas faire).
• Exprimer des volontés
et des possibilités.
• Demander la permission.

2

La science
Les devoirs

La mode
Les marques

Le Mag'@dos
• Les ados français et l'argent.
Le français en classe
d'éducation à la citoyenneté
• L'euro.

3
1 | Associe les mots aux photos.
un défilé de mode

un magazine

une session photo

2 | Observe ces trois looks.

Quel look tu préfères ? Pourquoi ?

un
Nous organisons
concours de books
e.
de mod

3 | Connais-tu des noms de vêtements
en français ?

Je compose le look de
mes rêves.
cent vingt et un

121

120 cent vingt

Leçon 2 |

7

PARLER DE QUELQU'UN / DE QUELQUE CHOSE SANS DIRE SON NOM

Les chaussures et les accessoires

des baskets (f.)

des bottines (f.)

des bottes (f.)

des sandales (f.)

des chaussures
à talons (f.)

une casquette

un bonnet

un chapeau

une écharpe

Parler de quelqu’un / de quelque chose sans dire son nom (1)

une ceinture
i

un bracelet

un collier

un sac

Les pronoms personnels COD
me / m’*
te / t’*
regarde (pas).
Marion (ne) le, la / l’*
nous
attend (pas).
vous
les

Essayer
J’essaie
Tu essaies
Il/Elle/On essaie
Nous essayons
Vous essayez
Ils/Elles essaient

* me / te / le, la + voyelle / h muet ➞ m’ / t’ / l’

Acheter
J’achète
Tu achètes
Il/Elle/On achète
Nous achetons
Vous achetez
Ils/Elles achètent

▸ Cahier p. 94-95

un foulard

des gants (m.)

des boucles
b l
d'oreille (f.)

une bague

des lunettes
(de vue et de
soleil) (f.)

des lacets (m.)

1 | a) Écoute et devine où elle va.

Piste 46

b) En suivant le modèle, décris une tenue.
Ton camarade devine.

Exemple : Je mets un short, un tee-shirt,
des sandales et une casquette.
Je prends mes lunettes de soleil.
- Tu vas à la plage !

J'aime beaucoup,
c'est très joli, non ?

Elles (essayer) des chaussures : elles les essaient.

a) Vous (mettre) une écharpe. ………
b) Je (acheter) ce bonnet pour l'hiver. ………
c) Tu (mettre) ta jupe ce soir. ………
d) Nous (essayer) des chapeaux pour la fête déguisée.
e) Il (acheter) ces accessoires pour compléter sa tenue.

Piste 50

Écoute et corrige.

Le son [ʃ]

…

écoutes

…

3

Tes chaussures, tuu mets dans
l’entrée et ton blouson, tuu mets
dans ma chambre.

Mais jee
1

…

…

écoute !

2

1 | ÉÉcoute
t ett observe
b
ces mots.

Piste 47

Je

un chapeau, une écharpe,
une manche

2 | Écoute les phrases et lève la main
quand tu entends le son [∫].

parentss

3 | Trouve 5 autres mots avec
le son [∫].

126 cent vingt-six

………

Non, je l’achète tout de
suite. Marion nous attend
dans la rue !
Qu’est-ce que tu fais
f avec
ce collier ? Tuu achètes
ou tu nee achètes pas ?

…

Tu nee
pas ?

Piste 48

Ça te plaît ?
Qu'est-ce que
tu en penses ?

………

…

a) Décris sa tenue (vêtements, accessoires, chaussures).
b) Réponds à ses questions.
2

Sympa, cette casquette mais…
T
Tu ne l’essaies pas ?

Conjugue le verbe et transforme la phrase comme dans
l'exemple.

3 | Complète les bulles avec un pronom COD.

2 | Sarah organise un défilé de mode dans sa chambre.

1

Mettre
Je mets
Tu mets
Il/Elle/On met
Nous mettons
Vous mettez
Ils/Elles mettent

4 | Écoute et répète ces phrases

Piste 49

de plus en plus vite.
1) Change de chemise,
elle est moche !
2) Macha a bien chaud avec son
écharpe et ses chaussettes.

…

…

essaie !

Vite, mes
attendent !

4 | JEU Ton camarade dit une phrase.
Tu la transformes.

Exemple : Tu achètes la robe bleue ➞ tu l'achètes.
Elle met un bonnet gris ➞ elle le met.

Associe un vêtement ou un
accessoire à une partie du
corps et crée des devinettes.

Je la mets sur ma tête.
C'est la casquette !
Fais deviner à la classe.
cent vingt-sept 127
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8-12 КЛАС

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Version Originale pour la Bulgarie
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

Нива

B1

B1

www.klett.bg
Разпределение
Електронна версия на учебника

Компоненти:
Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника

Автори:
Monique Denyer, Christian Ollivier, Émilie Perrichon, Agustín Garmendia,
Corinne Royer, Marie-Laure Lions-Olivieri, Vyara Lyubenova, Lyudmila Galabova
Учебна система в 2 нива

1 2

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

• учебна система, разработена за тийнейджъри
• адаптирана по новите учебни програми на МОН за ниво B1
• одобрена от МОН за 9-10 клас интензивно и 10-12 клас разширено обучение със
Заповед РД № 09-1438/20.07.2018 г.
Доказалата се на практика в цял свят учебна система е адаптирана по новите учебни програми на МОН за
ниво В1 за класовете с интензивно изучаване на френски език в 9. и 10. клас и осигурява затвърждаване на
наученото в 8. клас и придобиване на нови знания и умения.
Учебната система предлага едно вълнуващо пътуване в света на френския език. Разработена специално за
тийнейджъри, системата включва теми, текстове и диалози, които ще мотивират учениците да се включат
и да участват в час, а разнообразните упражнения, активности и проектни задачи ще им помогнат по-лесно
да усъвършенстват устната комуникация.
Учебната система не само предава знания по френски език, но и запознава учащите се с различни аспекти
на френската действителност, култура и начин на мислене. Специален фокус е отделен на отработването
на граматиката и развиването на четирите умения. Видеоматериалите, поместени в електронната версия
на учебника, допълнени от задачи в самия учебник, завършват учебния процес, осигурявайки всичко
необходимо за ефективен час.
В Учебната тетрадка са включени разнообразни упражнения, които окуражават учащите се да работят
самостоятелно, да развиват стратегии за усвояване на лексиката и разширяване на познанията за френската
общност и култура.
В Ръководството за учителя са поместени насоки за работа, работни листи за фотокопиране, отговори към
упражненията и текстовете за слушане.
В електронната версия се съдържат аудио- и видеоматериалите към учебника.
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Компоненти:
Livre de l'élève
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique + CDs

B1 Partie 1
9789543444953
9789543444960
9789543444977

B1 Partie 2
9789543444984
9789543444991
9789543445004

Цена
26,90 лв.
19,90 лв.
34,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

8-12 КЛАС

Vite !

Anna Maria Crimi
Vyara Lyubenova

pour la Bulgarie

Учебна система

На сайта:
Livre de l’élève

1

2

Нива

А1.1

А1.2

Partie 1

Vite ! est une nouvelle méthode de français pour
les adolescents. La progression du cours claire,
rigoureuse et équilibrée se base sur les niveaux
A1 du Cadre Européen Commun de Référence.
Très complète, Vite ! offre la possibilité de
différents parcours d’apprentissage afin de
respecter les rythmes et exigences.

pour la Bulgarie

www.klett.bg
Разпределение
Тестове
Електронна версия на учебника
Livre

Des unités très structurées : dialogues d’ouverture, lexique, fonctions communicatives et grammaire.
Un grand choix d’activités : exercices sur le vocabulaire, les fonctions communicatives et la grammaire, la
phonétique, l’orthographe et des jeux de rôle.
Dans chaque unité, une section permet de développer les savoir-faire.
Un bilan toutes les trois unités.
Une comédie musicale à lire, à écouter, à chanter et… à mettre en scène.

Cahier + 1 CD audio

Des activités qui correspondent aux sections du Livre de l’élève. En plus, des exercices d’écoute, des dictées et
des pages d’autoévaluation.

Компоненти:

A1
Partie 1

Livre de l’élève

Части

A1

Domitille Hatuel
Lyudmila Galabova

Guide pour le prof + CD audio

Chaque niveau a son guide avec des suggestions méthodologiques, des indications de parcours différents,
toutes les solutions des exercices et les transcriptions audio. De plus, des fiches « Tests et ressources »
comprennent des tests, des contrôles et des activités de révision et d’approfondissement pour chaque unité.

Klett

Vite ! pour la Bulgarie A1 Partie 1

Учебник
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя с аудиодискове
Електронна версия на учебника
ISBN 978-954-344-489-2

Автори:
Anna Maria Crimi, Domitille Hatuel, Vyara Lyubenova,
Lyudmila Galabova
• отличен избор за училищата с втори чужд език френски със 72 часа годишно

Учебна система в 2 нива

1 2

• адаптирана към новите учебни програми на МОН за ниво А1
• одобрена от МОН със Заповед РД № 09-1304/19.07.2018 г.
Учебната система е изцяло адаптирана към новите учебни програми на МОН и в две части осигурява
въвеждане във френския език на ниво А1 съгласно Общата европейска езикова рамка.
Учебната система предлага гъвкав метод за работа и е лесна за използване. Атрактивното съдържание на
системата, съобразено с интересите на тийнейджърите, и плавният напредък с подаване на материала на
малки порции гарантират спокоен учебен процес

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

Актуални теми, текстове и диалози, които ще отговорят на интересите на учениците и ще ги мотивират
да участват в учебния процес. Всеки урок включва въвеждащ диалог, лексикални и граматични раздели,
допълнени от упражнения, комуникативен раздел и раздел, посветен на развиването на четирите умения.
Учебникът е богат на упражнения по лексика, комуникация, граматика, произношение, правопис и работа
по двойки – всичко необходимо за успешното овладяване на новия материал.
Учебната тетрадка следва подредбата на разделите в учебника и включва допълнителни упражнения
за преговор, разширяване и затвърждаване на наученото, както и диск със записите към упражненията за
слушане.
Ръководството за учителя съдържа насоки и идеи за работа, отговори към упражненията от учебника и
тетрадката, тестове и допълнителни материали.

Компоненти:
Livre de l'élève
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique + CDs

A1.1

A1.2

Цена

9789543444892
9789543444908
9789543444915

9789543444922
9789543444939
9789543444946

14,90 лв.
9,90 лв.
29,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Défi
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1

А2

В1

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с MP3 аудио
Ръководство за учителя
Материали на USB

Автори:
колектив
Учебна система в 3 нива

1 2 3

• новата учебна система събужда любопитството
• отличен избор за студенти и курсисти
• представя културното всекидневие на Франция
Напълно новата учебна система извежда учащите се в три нива до ниво В1 и осигурява отлична подготовка
за сертификатните изпити DELF. В основата на системата е залегнало представянето на културното и
социокултурното многообразие на Франция и френскоговорещите страни. Актуални текстове осигуряват
богата културна, историческа и географска информация за страната и запознават учащите се с всекидневието
и бита.
Сериозен фокус е поставен върху трайното усвояване на лексиката и граматиката на всяко ниво
посредством разнообразни текстове и диалози, полезни правила и многобройни упражнения. Учебната
система акцентира и върху развиването на четирите умения, като запознава и подготвя учащите се за
спецификите на сертификатните изпити DELF на съответните нива.
Една от целите на учебната система е развиването на полезни стратегии за четене. С помощта на
разнообразни по жанр текстове и задачи учащите се усвояват полезни техники за разбиране на текст и
извличане на информация. Специалното портфолио, в което могат да попълнят постиженията си, им помага да
следят напредъка си.
Учебната тетрадка следва подредбата на темите в учебника и осигурява допълнителни упражнения, с които
учащите се могат да преговорят, разширят и затвърдят познанията си. Тетрадката включва и възможности за
самопроверка и самооценка, както и упражнения за ефективна подготовка за сертификатните изпити DELF.
Ръководството за учителя предоставя подробни насоки, съвети и идеи за пълноценна работа и
допълнителни материали.
На USB флаша са събрани всички компоненти в електронен формат, допълнени от специален софтуер за
работа.
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Компоненти
Livre de l'élève + CD
Livre Premium
Cahier d'exercices + MP3
Guide pédagogique
Manuel numérique (USB)

А1
9788416273065
9788417249694
9788417249656
9788416943654
9788416943906

А2
9788416657469
9788417249700
9788417249663
9788416943661
9788416943913

В1
9788416943593
9788417249717
9788417249670
9788416943678
9788416943920

В2
9788416943609
9788417249724
9788417249687
9788416943685
9788416943937

Цена
41,90 лв.
57,90 лв.
23,90 лв.
49,90 лв.
125,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

ENTRE NOUS
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

В1

В2

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с тетрадка и аудиодиск
Ръководство за учителя
Материали на USB

Автори:
колектив
• нова учебна система за възрастни

Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• за динамичен и успешен час по френски език
• всичко необходимо в една книга за ученика
Новата учебна система извежда учащите се в четири части от ниво А1 до ниво В2 по Общата европейска
езикова рамка. Системата е разработена за възрастни и представя разнообразни теми, полезни текстове и
многобройни упражнения, за да осигури приятен работен процес и ефективни резултати.
Социокултурният подход на учебната система е комбиниран със специално портфолио, за да помогне на
учениците по-добре да разберат спецификите на френскоговорещите страни.
Учебникът предлага уроци с ясна и добре организирана структура, увлекателни текстове и диалози, фокус
върху усвояването на лексикално-граматичния материал, разнообразни упражнения, отработващи
четирите умения, както и страници, посветени на подготовката на учащите за спецификите на
сертификатните изпити DELF.
Учебната тетрадка е част от учебника и осигурява допълнителни упражнения за работа.
В Ръководството на учителя са поместени насоки и идеи за работа, отговори към учебника и тетрадката и
допълнителни материали.
USB флашът включва всички компоненти в електронен формат, допълнени от специален софтуер за работа.

Компоненти:
Livre de l'élève + Cahier d'activités + CD
Livre Premium
Guide pédagogique
Manuel numérique (USB)

А1

А2

В1

В2

Цена

9788484439189
9788417249731
9788416273263
9788417249151

9788484439271
9788417249748
9788416273270
9788417249168

9788416273249
9788417249755
9788416273287
9788417249175

9788416347940
9788417249762
9788416347957
9788417249182

55,90 лв.
73,90 лв.
51,90 лв./ 55,90 лв.
125,90 лв.
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ЗА ВЪЗРАСТНИ

УЧЕБНИ СИСТЕМИ
Version Originale
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

4

Нива

А1

А2

В1

В2

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с дивиди и аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя на CD-ROM
Материали на USB

Автори:
колектив
Учебна система в 4 нива

1 2 3 4

• за учащи се над 16 години
• отлична подготовка за сертификатните изпити на DELF
• всичко необходимо за успешен час
Учебната система е разработена за учащи се над 16 години, предлага успешен подход за овладяване на езика
и извежда учащите от ниво А1 до ниво В1 по Общата европейска езикова рамка, като осигурява подготовка за
сертификатните изпити на съответните нива.
Лексикалният материал е представен в контекст в разнообразни текстове и диалози, а граматичният материал
се разглежда на базата на индуктивния подход. Многобройните упражнения са отлична база за преговор и
затвърждаване на наученото.
Учебникът включва диск с аудиозаписите, дивиди с видеоклипове към упражненията в учебника, материали
за подготовка за формата на сертификатните изпити, граматичен справочник и текстове на упражненията за
слушане.
В учебната тетрадка са поместени разнообразни упражнения, които окуражават учащите да работят
самостоятелно, да развиват стратегии за усвояване на лексиката и разширяване на познанията за френската
общност и култура.
В Ръководството за учителя са предложени насоки за работа, работни листи за фотокопиране, отговори към
упражненията и текстовете за слушане.

Компоненти:
Livre de l'élève + DVD + CD
Cahier d'exercices + CD
Guide pédagogique (CD-Rom)
Manuel numérique (sur clé USB)
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А1
9788484435600
9788484435617
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249038

А2
9788484435631
9788484435648
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249045

В1
9788484435662
9788484435679
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249052

В2
9788484435693
9788484435709
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249069

Цена
53,90 лв.
24,90 лв.
125,90 лв.

УЧЕБНИ СИСТЕМИ

ЗА ВЪЗРАСТНИ

Nouveau ROND-POINT
Учебна система

На сайта:

Части

1

2

3

Нива

А1-А2

В1

В2

espacevirtuel.emdl.fr
Допълнителни материали

Компоненти:
Учебник с аудиодиск
Тетрадка с аудиодиск
Ръководство за учителя
Материали на USB

Автори:
Catherine Flumian, Josiane Labascoule, Corinne Royer
• доказала се на практика в цял свят учебна система

Учебна система в 3 нива

1 2 3

• отличен избор за възрастни, които искат бързо да напреднат
• второ издание с ново съдържание и дизайн
Учебната система запазва успешната концепция на популярното в цял свят първо издание и осигурява
много нови предимства като нови уроци, упражнения, посветени на културните взаимовръзки, полезни
приложения. Визуалното оформление на системата също е променено с оглед на по-доброто възприемане.
Бързият напредък е осигурен от сериозния старт на учебната система с покриване на нива А1-А2 в първата
част и фокус върху по-сложния учебен материал на високите нива В1 и В2, на които са посветени части 2 и 3.
Така учащите имат възможността след бързия старт да се концентрират върху по-сложните аспекти на езика.
Учебната система е достъпна и на части за курсове с по-малко часове и включва уроците от учебника и
тетрадката в едно книжно тяло.
Учебникът включва разнообразни теми, занимателни текстове и диалози, допълнени от раздели,
посветени на граматиката. Съдържанието въвежда учащите не само в детайлите на езика, но и ги запознава с
културата на Франция и френскоговорещите страни.
Учебната тетрадка допълва материала от учебника с разнообразни упражнения за работа в клас или у дома.
Ръководството за учителя под формата на CD-ROM предлага насоки за работа и интерактивни работни
листа, които могат да бъдат разпечатвани.
На USB флаша са поместени учебникът с аудиозаписите към упражненията за слушане и удобен софтуер за
работа.

Компоненти:
Livre de l'élève + CD
Cahier d'activités + CD
Guide pédagogique (CD-Rom)
Manuel numérique (sur clé USB)
Pas à pas
Livre de l'élève + Cahier d'activités + CD

A1-A2

B1

9788484436614
9788484436621
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249007

9788484436959
9788484436966
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249014

A1
9788484436652

A2
9788484436669

B2		Цена
9788484439851		
9788484439868		
www.espacevirtuel.emdl.fr
9788417249021		
B1.1
9788484438533

B1.2
9788484438540

55,90 лв.
30,90 лв.
125,90 лв.
Цена
51,90 лв.
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ПОМАГАЛА
Джобен речник

Нов компактен речник

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ

ФРЕНСКО-БЪЛГАРСКИ
И БЪЛГАРСКО-ФРЕНСКИ

Речникът е удобен и практичен справочник за
работа и пътуване.

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

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

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

Цена:
Твърди корици

Цена:
Твърди корици

9789548278751

12,90 лв.

9789548278997

17,90 лв.

Глаголни
таблици

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 във френския
език и указания за съответния начин на
спрежение на всички форми.
Всеки глагол е допълнен с примери за
употреба в превод и посочени особености.
Цена:
Книга

Граматиката
накратко

Неправилни
глаголи

9789543441105

12,90 лв.

Граматика и Глаголи
с един поглед

ВСИЧКИ КЛАСОВЕ

Новото преработено и допълнено издание на
популярната „Граматика – кратка и ясна“ е за
всички учащи се, които искат бързо и лесно да
усвоят правилата.
Граматиката е подходяща за учене, преговор
и бърза справка. Правилата са обяснени на
български език, допълнени от множество
примери.

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

Новата система за по-лесно учене представя
в систематизиран вид най-важното от всеки
раздел.
Цена:
Книга
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9789543441136

12,90 лв.

Цена:
Ветрило

9789543441310

4,90 лв.

Популярните ламинирани картони формат А4
на 6 страници. Основните граматични правила
са обяснени на български език, допълнени от
примери и онагледени с таблици.
Правилата за спрежение на правилните
глаголи, спомагателните глаголи, както и
най-често използваните неправилни глаголи,
допълнени от бърз преглед на времената, са
поместени в отделен картон.

Компоненти и цени:
Граматика, Картон
Глаголи, Картон

9789548278614
9789548278621

4,90 лв.
4,90 лв.

ПОМАГАЛА
Граматика
с упражнения

La grammaire sans
problème !

La grammaire
du français

A1-A2

А1-В1

Граматиката с обяснения на български език,
допълнени от многобройни примери, помага
на учащите се лесно да овладеят и преговорят
основния граматичен материал. С атрактивните
упражнения към всяка тема учащите се веднага
могат да проверят дали са разбрали всичко.

Помагалото по граматика осигурява цялостен,
ангажиращ и модерен подход за лесно и
бързо разбиране на френската граматика.
Включва над 200 писмени и комуникативни
упражнения, тематично свързани с интересите
на тийнейджърите.

Поредицата граматични помагала е
предназначена за възрастни и предлага над
200 упражнения за самостоятелна подготовка
или за работа в клас. Ясните правила и
многобройните примери улесняват бързото
разбиране на граматичните правила.

Полезни съвети помагат на учащите се да
обърнат внимание върху важните аспекти на
езика и да избягват често правени грешки.

Всички уроци включват страници за преговор, а
в края на помагалото е поместен обобщителен
урок. В приложението могат да се намерят
полезни приложения и отговори.

Помагалата включват писмени и устни задачи,
както и практични упражнения, с които учащите
се могат да се упражнят.

Цена:
Книга

9789543440368

18,90 лв.

Цена:
Livre + CD

9788416273553

36,90 лв.

Компоненти и цени:
A1 Grammaire + CD
A2 Grammaire + CD
B1 Grammaire + CD

9788415640127
9788415640134
9788415640165

43,90 лв.
43,90 лв.
43,90 лв.

En route vers… le DELF
scolaire et junior

Les clés du
nouveau DELF

Alex
Leroc

Поредицата помагала е предназначена за
подготовка на ученици от 12 до 17 години за
сертификатните изпити DELF.

Поредицата е отличен избор за възрастни и
тийнейджъри, които искат да се подготвят за
сертификатните изпити DELF на нива А1-В2.

Учебникът включва теми за съответното ниво
и осигурява пълна подготвка за изпита.

Компоненти и цени:

Поредицата адаптирани книжки за четене на
ниво А1-В1 е предназначена за възрастни.
Главният герой е френски разследващ
журналист, който работи в Брюксел и живее
за работата си. Всяка от книгите разказва за
приключенията на журналиста. Историите
са допълнени от упражнения за четене с
разбиране, отговори и аудиосиди.

Les clés du nouveau DELF А1
Livre de l'élève + CD
9788484433507
Guide pédagogique + CD
9788484433521

43,90 лв.
21,90 лв.

33,90 лв.
21,90 лв.

Les clés du nouveau DELF A2
Livre de l'élève + CD
9788484433538
Guide pédagogique + CD
9788484433552

43,90 лв.
21,90 лв.

En route vers... le DELF A2
Livre de l'élève + CD
9788484436690
Guide pédagogique + CD-Rom 9788484436706

33,90 лв.
21,90 лв.

Les clés du nouveau DELF B1
Livre de l'élève + CD
9788484433569
Guide pédagogique + CD
9788484433583

43,90 лв.
21,90 лв.

En route vers... le DELF B1
9788484437635
Livre de l'élève + CD
Guide pédagogique + CD-Rom 9788484437697

33,90 лв.
21,90 лв.

Les clés du nouveau DELF B2
Livre de l'élève + CD
9788484434290
Guide pédagogique + CD
9788484434306

43,90 лв.
21,90 лв.

Компоненти и цени:
En route vers... le DELF A1
Livre de l'élève + CD
9788484436676
Guide pédagogique + CD-Rom 9788484436683

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

Компоненти и цени:
A1-A2 Mystère aux Antilles + CD
A1-A2 À tout prix + CD
A1-A2 Jeux dangereux+ CD
A1-A2 L'ange gardien + CD
B1 Les adversaires + CD
B1 Un cas hard rock + CD
B1 Crime à Cannes + CD
B1 Les statuettes + CD

9788484433934
9788484433958
9788484433972
9788484433989
9788484433965
9788484434009
9788484433941
9788484433996

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

