THE FLIBETS
Express Publishing

Kursus 3-6 aastastele koolieelikutele!
Kursusel on 3 taset, iga tase on jaotatud 8 temaatiliseks mooduliks. Kursuse peategelaseks on
Zac, tema pere ning sõbrad, kes tutvustavad vahvat fantaasiamaailma läbi inglise keele.
Illustreeritud ja täielikult animeeritud sari sisaldab põnevaid lugusid, vahvaid tegevusi, laule,
värsse, võimalusi dramatiseeringuteks ja ideid meisterdamiseks. Sari sisaldab õpikut,
töövihikut, piltkaarte, jutukaarte, kleepse, lisatöölehti, valge tahvli tarkvara, peategelase
nukku jne.

Tutvu sarjaga lähemalt SIIN
Soovi korral poes näidised tutvumiseks!

PIPPA AND POP
Cambridge University Press
Tegevuspaigaks Dan’i ja Kimi’i perekonna raamatupood ning peategelasteks nende mänguhiired
Pippa ja Pop.
3- tasemeline kursus eelkooliealistele.

Sari on kujundatud ärgitama laste kujutlusvõimet! Seega sisaldab õppematerjal rohkesti
toredaid jutukesi, salme ja laulukesi. Läbi mängu õpitakse eluks vajalikke oskusi ning
väärtusi. Sarja alustalaks on loovus, kriitiline mõtlemine ja suhtlemine. Learning to Learn
rubriigi tegevused õpetavad lapsi, kuidas õppida. Kursuse lõpuks on õpilased tutvunud
ingliskeelsete numbrite, tähtede ja häälikutega, harjutanud inglise keeles lugemist ja
kirjutamist ning teinud palju põnevaid projekte.
Igale tasemele on saadaval õpik koos digitaalse koodiga, töövihik, Big Book (suur juturaamat
piltide ja jutukestega), piltkaardid, peategelaste nukud, plakatid, numbrite ja tähtede
töövihik,
Sõbralikud tegelased ja nende seiklused muudavad keeleõppe mänguliseks ja lõbusaks!

Tutvu sarjaga lähemalt SIIN

THE STORY GARDEN
ELI
Uus inglise kursus kirjastuselt ELI 6 – 11 aastastele.

Kursuse autorid peavad väga oluliseks südame ja meele koostööd, mis loob sünergia
kognitiivsete ja emotsionaalsete aspektide vahel. Tunnete ja mõtete mõju õppimisprotessile
on äärmiselt oluline.
Kursus jaguneb kuueks tasemeks ning igas õpikus on 6 õppetükki. Õppetükid baseeruvad
tuntud muinasjuttudel, nagu näiteks „Pinocchio“, „Alice Imedemaal“ ning „Inetu pardipoeg“.
Kursuse formaat on mugav, sisaldades üheskoos nii õpikut kui teises pooles töövihiku osa.
Õppetükid sisaldavad sõnavara esitlust, ülesandeid, laule, mänge, CLIL (Content and
Language Integrated Learning) sektsiooni ning koomiksi kujul esitatud muinasjuttu.
Koomiksite juurde kuulub alati lõbus lauluke ning muinasjutu põhjal on võimalus õpilastega
toredaid näidendeid dramatiseerida. Easy English sektsioon õpiku lõpus annab võimaluse
õppetööd vajadusel diferentseerida. Kursuse juurde kuulub lai valik digitaalseid materjale.
Igas raamatus on unikaalne kood, millega pääseb ligi interaktiivsele ja palju lisamaterjale
sisaldavale online keskkonnale. Lisaks saab ELILINK äpiga kiirelt kuulata ja vaadata video- ja
audiomaterjali.

Tutvu kursusega SIIN
Soovi korral poes näidised tutvumiseks!

POWER UP
Cambridge University Press
Pre-A1 – B1
Power Up on 7-osaline kursus lastele/teismelistele, kus on efektiivselt ühendatud keeleõpe
ja keeletaseme testideks valmistumine. Sarjale on oma heakskiidu andnud ka Cambridge
Assessment English ning antud kursuse läbijad sooritavad suurema tõenäosusega keeleteste
edukalt ja enesekindlalt.
Power Up on rohkem kui lihtsalt inglise keele õppematerjal.
-

-

Sari sisaldab “missioone”, mis tekitavad seoseid igapäevaelu ja keeleõpingute vahel.
Missioonid julgustavad koostööle ning arendavad kognitiivseid ja sotsiaalseid oskusi.
Hoolikalt koostatud hindamissüsteem ning keeletestideks valmistumime. Õpilased
tutvuvad varakult Cambridge’i keeletestide ülesannetega ning liiguvad keeletasemelt
Pre-A1 tasemele B1.
Kogu kursuse fookus on eluks vajalikel oskustel! Kirjanduslik osa ja tegevused on
kujundatud nii, et areneksid õpilase tunnetuslikud, sotsiaalsed ja emotsionaalsed
kompetentsid, arendades neis järk-järgult enesekindlust reaalses elus
toimetulemiseks.

Intrigeerivad videod, seiklusjutud, missioonid, laulud ja kuulamisülesanded moodustavad
kõik koos suurepärase keeleõppe sarja, mis toetab õpetajat ning tagab õpilastele parima
tulemuse!

Tutvu kursusega SIIN
Soovi korral poes näidised tutvumiseks!

SUPER MINDS 2ND EDITION
Cambridge University Press
Pre-A1 – A2+
Ülemaailmselt palju populaarsust kogunud 7-tasemeline sari on saanud uue ja täiustatud
väljaande. Sari moodustab kombinatsiooni keeleõppest, eluks vajalike oskuste
omandamisest ning koostööl baseeruvast õppest.
Super Minds sarja iseloomustab kasutusmugavus, vastavus kaasaegsetele keeleõppe
nõuetele ning suurepäraselt strukureeritud õppetükid. Super Minds sarjaga on õpetamine
ning õppimine positiivne kogemus nii õpetajale kui õpilasele.
-

Põnevad animeeritud videod ja lauluvideod tasemetele Starter – tase 4. Lisaks veel
animeeritud keeleõppe videod kõikidele tasemetele.
Uued rubriigid THINK ja LEARN CLIL sisaldavad sõnavara, mis on seotud igapäevaste
tegevustega ning eluvaldkondadega.
Sarjas väärtustatakse loomingulisust ning kriitilist mõtlemist

Tutvu sarjaga SIIN

Sarjal on autorite tiim, kes on ELT maailmas ühed hinnatuimad! Järgnevas videos tutvustab
üks Super Minds sarja ja veel palju muude kursuste autor Herbert Puchta õppematerjalide
loomise telgitaguseid: Behind the scenes: how writers create great coursebooks with
Herbert Puchta

