В отговор на предизвикателствата на образователната реформа и в духа на новото време
издателство Express Publishing има удоволствието да предложи за нуждите на обучението по английски
език в избираемите (разширена подготовка) и/или във факултативните (допълнителна подготовка) учебни
часове в I клас Extra & Friends Powerpack Part One и Extra & Friends Powerpack Part Two на изключително
атрактивната крайна цена от 18.00 лв за всеки комплект (с включена 15% търговска отстъпка).
Extra & Friends Part 1 & Extra & Friends Part 2 са, всъщност, един учебник, разделен на две части, в
две отделни книжни тела, за да може да се осигури гъвкавост при използването му, съобразно броя на
учебните часове по английски език в I клас.
Училища, в които в I клас езикът се изучава с един или два часа седмично, биха могли да ползват
само Extra & Friends Part 1, а училища, в които в I клас езикът се изучава с три или повече часа седмично,
биха могли да ползват Extra & Friends Part 1 за първия учебен срок и Extra & Friends Part 2 за втория учебен
срок.

Компоненти за ученика, включени във всеки комплект:
1. Pupil’s Book (включващ и Certificate of Achievement, Story Cut Outs, My Language Portfolio,
Picture Dictionary, Holiday English Lessons)
2. Activity Book (включваща и Stickers, Board Games, CLIL Lessons)
3. ieBook (интерактивен електронен вариант на учебника, включващ и Alphabet Book, Reader,
Vocabulary Games и Quizzes)
Безплатен пакет за учителя при закупуване на 10 комплекта:
1. Teacher’s Book (с вграден Pupil’s Book)
2. Activity Book
3. Posters
4. Story Cards
5. Picture & Word Flashcards
6. Multimedia Resource Pack (Class CD, DVD, Extra Activities, Tests)
7. IWS (интерактивен електронен вариант на учебника и тетрадката, включващ и Alphabet Book,
Reader, Vocabulary Games и Quizzes)
8. Безплатна доставка.
Предлагаме връзки, чрез които биха могли да се свалят и разгледат страници от учебника и
тетрадката, както и демо на електронния вариант за ученика и демо на електронния вариант за учителя.

Sample pages:
https://www.dropbox.com/s/o0pda808b339l1z/Extra%20%26%20Friends
%201%20%26%202%20Sample%20Pages.rar?dl=0
ieBook 1:
https://www.dropbox.com/s/mrpsi2rayqzjcqe/Extra%20%26%20Friends%
201%20ieBook%20Demo.rar?dl=0
ieBook 2:
https://www.dropbox.com/s/n2jjstd4nvqhwv3/Extra%20%26%20Friends
%202%20ieBook%20Demo.rar?dl=0
IWS 1:
https://www.dropbox.com/s/dgbcjx3lr6vlqfc/Extra%20%26%20Friends%2
01%20IWB%20Demo.rar?dl=0
IWS 2:
https://www.dropbox.com/s/9eekl8f9grynysy/Extra%20%26%20Friends%
202%20IWB%20Demo.rar?dl=0

