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Курстун максаты

Курста төрт көндүм программасы жана грамматиканы практикалоо жана активдештирүү
үчүн көнүгүүлөрдүн комплекси бар. Жакшыртылган тексттер жана угуп түшүнүү
студенттерди баарлашууга түрткү берет. Көчөдөгү "чыныгы дүйнө" интервьюлары,
практикалык англисче мотивациялык драмалар жана даректүү тасмалар жана Oxford Online
Skills программасы студенттерге окуу, жазуу, угуу жана сүйлөө жөндөмдөрүн жакшыртуу
үчүн максаттуу жана мотивациялоочу практикаларды сунуштайт. Курс студенттерге тилди,
мотивацияны жана сүйлөө көндүмдөрүн туура аралаштырат.
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1 English File (intermediate) Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert

Китеп

2 Essential Grammar in use

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 Окуу • Түз тексттердеги негизги ойлорду жана майда-чүйдөлөрдү түшүнүп, алар жөнүндө кийинчерээк
сүйлөшүү үчүн жетиштүү деңгээлде түшүнө алат жана көрсөтө алат. Жазуу • Тааныш темалар боюнча кыска,
түшүнүктүү, бириктирилген тексттерди жаза алат. • Белгилүү адамдарга күндөлүк нерселер жөнүндө кыска
каттарды жаза алат. угуу • Экинчи жолу уккандан кийин кыска, так айтылган баяндамалардан конкреттүү
деталдарды чыгара алат. • . • Тааныш темалар жана күнүмдүк баарлашуулар боюнча класста талкуулоонун
негизги пункттарын түшүнгөндүгүн көрсөтө алат, адамдар так сүйлөсө, бирок деталдарды түшүнүү үчүн кээде
жардам талап кылынат. Сүйлөө • Кызыккан нерселерге байланыштуу тааныш темалар боюнча сүрөттөмө бере
алат.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Eating in …and out/ action, non-action verbs

2. Апта

Modern families / future forms

3. Апта

Spending money / Present Perfect, past simple

4. Апта

Changing lives/ for, since

5. Апта

The Polar challenge

6. Апта

Grammar/ questions

7. Апта

Survive the drive/ comparatives, superlatives

8. Апта

Midterm exam

9. Апта

Additional grammar

10. Апта

Practical English

11. Апта

Men, women, and children/ articles

Курстун планы
12. Апта

Bad manners? / Obligation and prohibition

13. Апта

Guide to modern dilemmas

14. Апта

Yes, I can/ ability, possibility

15. Апта

Sporting superstitions/ past tenses

16. Апта

Final exam

Баалоо
Баалоо каражаты
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1
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