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Welcome!
PONS Самоучителят в илюстрации английски Ви предлага напълно нов визуален метод на учене за лесно и
плавно навлизане в английския език.

Една картина казва повече от 1 000 думи
Нашият мозък възприема картините и визуалните описания много по-бързо от текста, който предава
същото значение. Всъщност този процес се случва за части от секундата.

Защо да изберете самоучителя в илюстрации?
Една от причините вероятно сте Вие самите и вътрешната Ви мотивация, която Ви е подтикнала да
държите тази книга в ръцете си. Повечето хора, които решават да учат чужд език, се притесняват от
многото непознати думи и сложните граматични обяснения. Голяма част от тях спадат към тъй нар.
„визуални учащи”, които учат по-добре посредством визулно представяне на материала.

Дайте воля на емоциите си ...

Лесното визуално обучение

... тъй като всичко, към което изпитвате
емоции, се запомня по-лесно,
отколкото нещата, които не Ви трогват.
Визуалното представяне е отличен
проводник на емоции. Илюстрациите
се запомнят по-бързо и повишават
мотивацията, която стои в основата на
успеха Ви.

Картините, графиките, формите и
цветовете помагат на мозъка ни
да усвоява и сортира информация.
Този принцип е залегнал в основата
на нашата книга, за да представи
ясно и достъпно сухите и сложни
граматични правила.

Обединяването на съдържанието с
визуалното представяне на материала
стоят в основата на спокойната и
позитивна нагласа за учене.
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УВОД

Самоучителят осигурява 20 урока:
Всеки урок започва с уводна страница, която
Ви въвежда в темата и показва какво предстои
да научите.

1. Welcome to Britain
Great Britain, United Kingdom oder einfach nur England? Welche Bezeichnung ist
nun die Richtige? Der offizielle Staatsname ist das Vereinigte Königreich
Großbritannien und Nordirland. Großbritannien ist die Bezeichnung für
die Insel, die sich aus drei Ländern zusammensetzt: England, Schottland und
Wales. Zum Kulturerbe der Briten gehört also seit Anbeginn eine ethnische Vielfalt
und natürlich eine Vielzahl unterschiedlicher Landschaften. Bei allen Differenzen
bleibt eins gemeinsam: eine wunderschöne Sprache.

Wortschatz/Kommunikation
meine ersten englischen Wörter
Begrüßung und Verabschiedung

2. Wie heißt das auf

3. Begrüßung und Verabschiedung

Deutsch?
Auch diese Wörter sind sicherlich leicht zu erraten. Versuchen
Sie die folgenden Wörter zu
übersetzen.

Good morning!
Good afternoon!
Good evening!
FORMELL

Hello! Hi!
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Hi there!
Hey!
INFORMELL
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Subjektpronomen
das Verb to be
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Hören Sie, wie man sich begrüßt und verabschiedet und lesen Sie mit.
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Grammatik

На следващите страници с помощта на
илюстрации, задачи за слушане и игрови
упражнения е представена новата лексика
и граматика. Тези страници са последвани
от разнообразни задачи за разбиране и
усвояване на материала.

Goodbye!
Good night!
FORMELL

MEINE LERNSEITE

Persönliche Informationen
What is your address?
My address is …
What is your telephone number?
My telephone number is …
How old are you?
I am 21 years old.
How are you?
I'm ﬁne, thank you.
What is your job?/
What do you do for a living?
I work in/at/for …

Wie ist Ihre Adresse?
Meine Adresse ist …
Wie ist Ihre Telefonnummer?
Meine Telefonnummer ist …
Wie alt sind Sie?
Ich bin 21 Jahre alt.
Wie geht es Ihnen?
Danke, gut.
Was machen Sie beruﬂich?

Arbeitsplatz
office
theatre
school
l

The British
lives in 10 D
Der Britische P
in der Downin

Ich arbeite in/bei/für …

Моята страничка включва
важните думи и изрази,
подредени по теми, както и
специално упражнение за Вас,
с което да преговорите още
веднъж наученото.

Символът
препраща към
упражнението за
слушане, записано
на MP3 диска.

Beruf
Büro
Theater
Schule
Kl
i

shop manager
architect
(male) nurse
t d t

Verk
Arch
Kran
St d

Отговорите са дадени на всяка дясна страница, за да не се налага да ги търсите в приложението. Постарайте
се да не поглеждате, когато правите упражненията.
В приложението ще намерите английско-български речник с около 1400 думи и изрази, които ще срещнете в
тази книга, подредени по азбучен ред.
Тестовете за слушане, както и техния превод на български език, ще намерите на диска към книгата.
Пожелаваме Ви забавно и приятно учене!
Редакцията на PONS
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