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Tankönyv: OX-4730532
Munkafüzet: OX-4730648

Tankönyv: OX-4730259
Munkafüzet: OX-4730341

Tankönyv: OX-4730952
Munkafüzet: OX-4731096

Tankönyv: OX-4730822
Munkafüzet: OX-4730921

New Happy House • New Happy Street 
STELLA MAIDMENT, LORENA ROBERTS
1-4. OSZTÁLY

• Az elsô kötete nem feltételez írásbeliséget, beszédfejlesztésre épít

• A családi otthonban játszódó történet a gyerekek számára 

ismerôs és valóságos

• Tantárgyközi kapcsolódási pontok és kulturális tartalmak 

• A Happy Street a Happy House köteteire épül, de akár önállóan

is elkezdhetô

• A beszédkészség fejlesztése (kommunikációs helyzetek és 

játékok) mellett hangsúlyt kap az olvasási és íráskészség is

(Reading into Writing) a Happy Street köteteiben

• klasszikus felépítés és nyelvtanítási módszer

• az opcionális Starter szint magyar nyelvû utasításokat tartal-

maz, és már 2. osztálytól használható

• az 1. szint elôzmények nélkül is elkezdhetô, a munkafüzetek

kétnyelvû utasításokat tartalmaznak

• nagy hangsúlyt fektet a beszédkészség fejlesztésére

• My World: kapcsolódási pontok a mindennapi élethez a cél-
nyelvi országokban

Multi-ROM
iTools
Student’s site
Teacher’s site
Teacher’s Resource Pack
DVD
Oxford Parents

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

Multi-ROM
iTools
Student’s site
Teacher’s site
Teacher’s Resource Pack
Oxford Parents

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

New Chatterbox
STELLA MAIDMENT, LORENA ROBERTS
2-4. OSZTÁLY

Tankönyv: OX-4728300 Tankönyv: OX-4728003 
Munkafüzet: OX-4728034

Tankönyv: OX-4728089 
Munkafüzet: OX-4728119

Teacher’s 
Resource 
Pack

Ingyenesen az új rendelésekhez! 
New Happy House 1: puppets, flashcards, masks, story cards,
poster, Evaluation Book, Teacher’s Resource Book
New Happy House 2, New Happy Street 1, 2: posters,
flashcards, Evaluation Book, Teacher’s Resource Book

Teacher’s 
Resource 
Pack

Ingyenesen az új rendelésekhez! 
New Chatterbox Starter, 1&2: Photocopy Masters Book,
posters, flashcards

Teacher’s Resource Pack

Teacher’s Resource Pack
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Tankönyv: OX-4027618 
Munkafüzet: OX-4027656

Tankönyv: OX-4027625 
Munkafüzet: OX-4027663

Young Explorers  
NINA LAUDER, PAUL SHIPTON, SUZANNE TORRES
3-4. OSZTÁLY

Az általános iskola 3. és 4. osztálya számára íródott legújabb tan-

könyvsorozatunk izgalmas utazásra invitálja a tanulókat, akik a

gyerekszereplôk segítségével fedezik fel, illetve tanulják meg kü-

lönbözô élethelyzetekben használni az angol nyelvet. Rugalmas

felépítésének és a Teacher’s Resource Pack tartalmának köszönhe-
tôen jól használható vegyes képességû csoportokban is. A két

kötet A1 szinten alapozza meg a tanulók angoltudását.

• Még több kiegészítô anyag segíti a tanár munkáját: a Teacher’s

Resource Pack képkártyákat, posztereket, más tantárgyakhoz

kapcsolódó kártyákat, értékelô füzetet és a tananyag szerves

részét képezô DVD-t rejt

• A tankönyvben megjelennek játékos elemek, pl. a titkos üzene-

tet a munkafüzet végén a tanulók csak akkor tudják megfej-

teni, ha az egyes leckékben megtalálják az elrejtett betûket

• A tanulók az angol nyelv mellett az angol kultúrával, hagyomá-

nyokkal is megismerkednek a DVD történetein keresztül

• A tankönyv többféle differenciálási lehetôséget kínál a törzs-

anyagot gyorsabban elvégzô tanulók számára

• Nagy hangsúlyt kap a tantárgyközi integráció – minden fejezet-

ben található egy, a tanterv más területeihez kapcsolódó lecke 

• A tanulók alapvetô emberi értékeket és a hatékony tanuláshoz

nélkülözhetetlen stratégiákat is elsajátítanak az angol nyelv

tanulása közben

• A színes munkafüzetben önállóan színezhetô képes szótár,

matricák, kivágható feladatok biztosítják a változatosságot

• A tankönyv végén elhelyezett gyakorló oldalak az idegen

nyelvi mérést készítik elô

iTools 
Teacher’s Resource 
Pack + DVD
e-Book

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

Teacher’s Resource Pack

e-Book

Teacher’s 
Resource 
Pack

Ingyenesen az új rendelésekhez! 

Young Explorers 1, 2: Flashcards, flashcard presentation 
figure, posters, cross-curricular materials, evaluation booklet,
integrated DVD



6

F
E
L
S
Ô
 T
A
G
O
Z
A
T

English Zone
ROB NOLASCO
(A1-A2)

• A megfontolt, sok gyakorláson és ismétlésen alapuló haladás

kiválóan alkalmas a felsô tagozatban az alacsony óraszámú

csoportok számára, illetve olyan csoportok esetében, ahol las-

sabban haladó, kevésbé motivált és tanulási nehézségekkel

küzdô gyerekek is vannak.

• Rendszeres ismétlés, egyértelmû nyelvi minták

• Segítség diszlexiás tanulók oktatásához: A tankönyv megfelel

az ilyen és hasonló problémával küzdô tanulók igényeinek. A

tanárok számára módszertani útmutatóval nyújt segítséget a

tanári kézikönyv.

• Az Over to You rész lehetôséget nyújt, hogy a tanulók az an-
golszász országok kulturális ismeretanyagának tükrében saját

magukról, saját kultúrájukról is megnyilatkozzanak. 

A népszerû és jól bevált Project tankönyvsorozat harmadik
kiadása rugalmasan alkalmazható heti 3 illetve 5 órára is. A
gyermekközpontú tananyag és a digitális kiegészítôk alkal-
mazkodnak a mai igényekhez. 

• Rugalmas tananyag heti 3 – 5 órára, A1-tôl B1 szintig

• A négy alapkészség integrált fejlesztése

• Egyéni és csoportmunka keretében végezhetô projektmunkák
a leckékhez kapcsolódóan

• Tantárgyközi tartalmak, témakörökhöz kapcsolódó szókincs-
fejlesztés, a célnyelvi kultúrával foglalkozó leckék

• Tanulói CD-ROM – gyakorlási lehetôség a tanórákra illetve
otthoni alkalmazásra

Multi-ROM

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

Project Third Edition
TOM HUTCHINSON
(A1-B1)

Tankönyv: OX-4618007 
Munkafüzet: OX-4618380

Tankönyv: OX-4618076 
Munkafüzet: OX-4618397

Tankönyv: OX-4618144 
Munkafüzet: OX-4618199

Tankönyv: OX-4618205 
Munkafüzet: OX-4618250

Tankönyv: OX-4763004 
Munkafüzet: OX-4763684

Tankönyv: OX-4763059 
Munkafüzet: OX-4763691

Tankönyv: OX-4763103 
Munkafüzet: OX-4763707

Tankönyv: OX-4763158 
Munkafüzet: OX-4763714

Tankönyv: OX-4763202 
Munkafüzet: OX-4763721

Multi-ROM
iTools
DVD
Teacher’s site
Student’s site
Test CD

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

INGYENESEN 
az új rendelésekhez: 
English Zone 1 Flashcards
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Tankönyv: OX-4022613  
Munkafüzet: OX-4764902 

Tankönyv: OX-4022620 
Munkafüzet: OX-4764919

Project Fourth Edition  
TOM HUTCHINSON
(A1-B1)

Az új generáció tankönyve! A jól ismert Projectmódszertan
és szerkezet a 21. század nyelvtanulóira szabva jelenik meg,

még több inspiráló tartalommal!

• Képregények rajzfilmváltozatban a DVD-n és az iTools-on is

• Animált nyelvtani magyarázatok az iTools-on

• Culture pages – új tartalommal a változó világ és tanulói érdek-
lôdés tükrében

• megújult munkafüzet: 

Új A1 szintû gyakorlófeladatokkal a nyelvi méréshez
Új hallás utáni szövegértés feladatok a munkafüzetben is
Új szintezett  (csillaggal jelölt) feladatok segítik a differenciálást  

• Project pages új ötletekkel és tartalmakkal, kiemelt figyelmet
fordítva a projektmunkával kapcsolatos készségek fejleszté-

sére (pl. anyaggyûjtés, együttmûködés, a munka bemutatása)

• Teacher's Book kibôvített tanári támogatással: 
Új Teacher’s Resource Multi-ROM: interaktív feladatok, fénymá-

solható feladatlapok, online alkalmazások használata tanárok-

nak (Digital Workshops)

Új hozzáférési kód az online practice rendszeréhez
Új a tankönyvi oldalakat is tartalmazó (interleaved) elrendezés

• Szerkeszthetô tesztekminden szinthez, letölthetô formában

• Interaktív feladatok, játékok, tesztek, valamint a tankönyv

hanganyaga a tanulói weboldalon

• Reading bank – klasszikus könnyített olvasmányokból vett
részletek, feladatokkal

• Pronunciation bank – játékos kiejtésfejlesztô feladatok, nyelv-
törôk

• iTools – az interaktív táblás anyag tartalmazza többek között a
tankönyv és a munkafüzet oldalait, így segíti a frontális osz-

tálymunkát és erôsíti a motivációt

• További szintek: 2017-tôl

Workbook Audio CD
Teacher's Resource 
Multi-ROM
iTools, DVD, Teacher's site
Student's site
Online Skills Practice 
(30 napos ingyenes kipróbálási 
lehetôség: www.projectonline
practice.com/demo)

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK
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English Plus
BEN WETZ
(A1-B2)

Elsôsorban az általános iskola felsô tagozatán vagy hatosz-

tályos gimnáziumban, az angolt magasabb óraszámban ta-

nuló osztályok számára készült tankönyvcsalád, de rugalmas

felépítésének köszönhetôen sikerrel használhatják a normál

tantervû és a kéttannyelvû osztályok is. A négykötetes soro-

zat A1-tôl B2 szintre juttatja el a tanulókat.

• A sorozat egyik kiemelkedô vonása a tantárgyköziség. A fel-

dolgozásra kerülô szövegek merítenek a tanterv különbözô te-

rületeirôl, érdekessé téve a nyelvtanulást.

• Igény szerint bôvíthetô törzsanyag – PLUS oldalakkal (extra

Listening and Speaking, Curriculum extra, Culture, Vocabulary

puzzles)

• Differenciálási lehetôség az anyagot gyorsabban elsajátító ta-

nulók számára

• Tantárgyközi tartalmak (CLIL)

nagy választékban a diákok

életkori sajátosságának és ér-

deklôdésének megfelelôen

• Sok ismétlés a hatékony tanu-

lás segítésére – ismétlô lec-

kék minden lecke és minden

második lecke végén

• Szintezett feladatok a munka-

füzetben a tanulók szintjének megfelelôen, egyúttal építve a

meglévô készségekre és ismeretekre

• 60 kiegészítô feladatlap a tanári kézikönyvben, 139 teszt a

Test-Bank CD-ROM-on 

Multi-ROM
iTools
DVD
Teacher’s site
Student’s site
Test CD
Online Skills Practice
e-Book 
www.oxfordlearnersbookshelf.com

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

e-Book

Tankönyv: OX-4748568
Munkafüzet: OX-4748766

Tankönyv: OX-4749084
Munkafüzet: OX-4749046

Tankönyv: OX-4748575 
Munkafüzet: OX-4748773

Tankönyv: OX-4748582 
Munkafüzet: OX-4748780

Tankönyv: OX-4748599 
Munkafüzet: OX-4748797
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TIM FALLA, PAUL A. DAVIES
(A1-C1)

A Solutions 2nd edition legfôbb erényei az áttekinthetô szer-

kezet, a beszédkészség szisztematikus fejlesztése, a bôséges

gyakorlás, a célirányos érettségi vizsgafelkészítés már Ele-

mentary szinttôl. Ezeken felül még több hallott szövegértési

feladatot tartalmaz (a Reading fejezetek szövegei is meghall-

gathatók), valamint intenzív szókincsfejlesztés jellemzi.

A Solutions legfontosabb érdeme az, hogy minden lecke elvég-

zése sikerélményt nyújt a tanulóknak. Motivációjukat érdekes té-

mákkal és olvasmányokkal tartja fenn, miközben kommunikációs

lehetôségek sokaságát kínálja fel, ahol a diákok a frissen megszer-

zett szókincset és ismereteket felhasználva fejezhetik ki gondola-

taikat, akár szóban, akár írásban. Olyan témákat vonultat fel,

melyek kifejezetten a középiskolás korosztály érdeklôdésének fe-

lelnek meg, ezért szívesen beszélnek róluk. Ehhez a könyv biztos

támogatást nyújt nyelvtani szerkezetekkel és szókincsben.

• 45 perces tanórákra kidolgo-

zott egyoldalas leckék

• Egyszerû, áttekinthetô szer-

kezet 

• A kommunikációs készségek,

elsôsorban a beszéd- és írás-

készség kiemelt fejlesztése 

• Középiskolásoknak szóló mo-

tiváló témák 

• Grammar builder és Vocabulary builder 

• Célirányos érettségi felkészítés a tankönyvben és a munkafüzetben

• Munkafüzet: angol-magyar szószedet kiejtéssel, Writing Bank,

Functions Bank

e-Book

Tankönyv: OX-4552783 
Munkafüzet: OX-4553629

Tankönyv: OX-4552882 
Munkafüzet: OX-4553643

Tankönyv: OX-4552899
Munkafüzet: OX-4553650

Tankönyv: OX-4552905
Munkafüzet: OX-4553698

Tankönyv: OX-4552875 
Munkafüzet: OX-4553636

Audio CD
Teacher’s Res. CD-ROM
Test Bank CD-ROM
iTools
DVD
Online Workbook
Teacher’s site
Student’s site
Test CD
Words App Elementary -
Intermediate
e-Book 
www.oxfordlearnersbookshelf.com

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

INGYENESEN 
az új rendelésekhez!



10

K
Ö
Z
É
P
IS
K
O
L
A

New English File
CLIVE OXENDEN, CHRISTINA LATHAM-KOENIG
(A1-C1)

Az egyik legkedveltebb tankönyvsorozat, mely elsôsorban

kommunikatív módszertanának és humorának köszönheti si-

kerét. A motiváló szövegek és témák beszédre késztetik a ta-

nulókat, a nyelvtan, szókincs és kiejtés integrált fejlesztése

pedig kiváló alapokat nyújt a magabiztos nyelvhasználathoz.

A sorozat A1-tôl C1-ig juttatja el a nyelvtanulókat.

• Könnyen áttekinthetô leckék, következetes felépítés

• Remek szövegek, melyek motiválják a tanulókat és beszédre

ösztönzik ôket

• Nagy hangsúly a kiejtésen kezdettôl fogva - fonetikai jelek ta-

nulása (brit és amerikai angol)

• Grammar bank plusz gyakorlatokkal

• Vocabulary bank a szókincstanulás megkönnyítésére, gyakorlásra

• Self-check a leckék végén, minden készség mérésére

• Practical English sorozat - videó a mindennapi nyelvhasználat

elsajátításához egy folytatásos szappanopera formájában

• Fénymásolható kommuniká-

ciós, nyelvtani és szókincs-

gyakorló  feladatlapok a

tanári kézikönyvben

• Tematikus érettségi felkészí-

tés az Intermediate kötet

munkafüzetében

Tankönyv: OX-4384254 
Munkafüzet: OX-4501057

Tankönyv: OX-4384339 
Munkafüzet: OX-4501088

Tankönyv: OX-4518000 
Munkafüzet: OX-4501118

Tankönyv: OX-451842 
Munkafüzet: OX-4501149

Tankönyv: OX-4594585 
Munkafüzet: OX-4594646

Test and Assessment 
CD-ROM
iPack
DVD
Online Skills Practice
Teacher’s site
Student’s site
Pronunciation App 

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

New English File 
Culture Link
DONATELLA FITZGERALD, 
RACHEL HARRAWAY
(B1-B2)

• DVD-vel és Audio CD-vel
• Társalgási témakörök, országis-
meret

• Tantárgyközi témák
• Megoldókulcs és tanári segédlet
az Oxford Teacher’s Club-ban
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LIZ AND JOHN SOARS
(A1-B2)

A világ egyik legnépszerûbb kurzuskönyve kiegyensúlyozott ha-

ladási ütemmel és bizonyítottan mûködô módszertannal. Erôs

nyelvtani alapozása, érdekes szövegei, alapos szókincsfejlesztése

biztos alapokat nyújtanak az angol nyelv használatához.  

• iTutor DVD-ROM az otthoni interaktív gyakorláshoz – akár leckén-

kénti, akár készségek szerinti csoportosításban

• iChecker CD-ROM a munkafüzetben (audio anyag, önellenôrzés

tesztek formájában, linkek további online tesztekhez, interaktív

gyakorlás)

• Teacher’s Resource Disc: 500 oldalnyi digitális kiegészítô anyag: sza-

badon változtatható tesztek Word formátumban hanganyaggal,

szerkeszthetô kommunikációs feladatlapok, nyelvtani magyaráza-

tok és gyakorlatok, a hanganyag szöveges változata és szójegyzék

A New Horizons tankönyvcsalád szakközépiskolás és szakisko-
lás diákok számára készült. Olyan csoportok számára ajánl-
juk, ahol különösen fontos, hogy teljesíthetô, könnyen feldol-
gozható anyaggal találkozzanak a tanulók, mely megkönnyíti
a tanulást és segít az eredményes felkészülésben a közép-
szintû érettségi vizsgára. Érdekes témák, életszerû nyelv-
használat, világos magyarázatok, alapos gyakorlás és a rend-
szeres ismétlés biztosítják, hogy a diákok a negyedik év végé-
re sikeresen használják az angol nyelvet akár szóban, akár
írásban.

• A munkafüzet magyar nyelvû nyelvtani összefoglalóval és két-
nyelvû szószedettel bôvítve jelenik meg

• Honlapunkról letölthetô
angol-magyar szakszójegy-
zék feladatokkal (Vocational
wordlist)

• A Language Plus leckék kiegé-
szítô nyelvi és szituációs gya-
korlatokkal segítik a
magasabb óraszámú csopor-
tok haladását

• Készségfejlesztés kulturális
témákon keresztül

Teacher’s Resource Disc

iTools

e-Book

Oxford Online Skills 
Programme

Teacher’s site

Student’s site

Phrase-a-day App

iTutor (digitális tananyag
feldolgozás és gyakorlási
lehetôség) a tankönyvben

iChecker (gyakorló 
tesztek, audio anyag) 
a munkafüzetben

DIGITÁLIS 
KIEGÉSZÍTÔK

New Horizons
PAUL RADLEY, DANIELA SIMONS
(A1-B1)

Tankönyv: OX-4769129 
Munkafüzet: OX-4770538

Tankönyv: OX-4769662 
Munkafüzet: OX-4769631

Tankönyv: OX-4770200 
Munkafüzet: OX-4770224

e-Book

Tankönyv: OX-4134330 
Munkafüzet: OX-4134309

Tankönyv: OX-4134392 
Munkafüzet: OX-4134422

Tankönyv: OX-4134583 
Munkafüzet: OX-4134545

Tankönyv: OX-4134705 
Munkafüzet: OX-4134668

New Headway Fourth 
Edition Video and 
Worksheets Pack
LIZ AND JOHN SOARS
(A1-B2)

• 6 órányi videóanyag 2 DVD-n
• Fénymásolható feladatlapok
• A videóanyagokat a tanuló
az iTutor-on, a tanár pedig
az iTools-on is elérheti

• A filmek szövegei szerkeszt-
hetû formában letölthetôk a
Teacher’s Site-ról

CD-ROM

iTools

Teacher’s site

Student’s site

Test CD

Vocational wordlist
Letölthetô nyagok:
www.oup.hu
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Get Ready for Starters, Movers, Flyers 

Általános – és középiskolai tanárok számára készült mód-

szertani sorozat, amely hatékony segítséget nyújt az új tech-

nikai és tanítási módszerek tantermi bevezetéséhez.

Mixed-Ability Teaching
EDMUND DUDLEY, OSVÁTH ERIKA

• bemutatja, hogyan teremtsünk pozitív osztálytermi légkört, mely

minden diák számára megfelelô támogatást és kihívást nyújt

• praktikus ötleteket ad a csoportbontásra, a különbözô kész-

ségfejlesztô feladatokba való bevonásukra

• tanulóközpontú megközelítés a mérésekben és tesztelések-

ben, ahol az osztályozás és a tanulás egyszerre valósul meg

Special Educational Needs 
MARIE DELANEY

• az SNI különbözô kategóriái és megjelenési formái

• praktikus osztálytermi stratégiák a tanulók támogatásához, és

az SNI-s diákok integrálásához

• óratervezés a vegyes képességû csoportok tanításához

Literature
AMOS PARAN, PAULINE ROBINSON

• irodalmi szemelvények használata a nyelvórán tanulóközpontú

módon

• a megfelelô szövegek és irodalmi mûfajok kiválasztása

Bringing Online Video into the Classroom  
JAMIE KEDDIE

• angoltanítás videóval: elvek, technikák és praktikus ötletek

• online videók felhasználása és készítése bármely korosztály

nyelvtanításához, technikai tudástól függetlenül

Bringing Creative Teaching into the Young 
Learner Classroom
LYNNE CAMERON, PENNY MCKAY

• feladatok, ötletek az 5-12 éves korosztály nyelvtanításához, el-

mélet és gyakorlat egyben

• hogyan motiváljuk és lelkesítsük tanulóinkat kreatív ötletekkel

Extensive Reading  
• hogyan válasszunk könnyített olvasmányokat csoportjaink számára

• könnyített olvasmányok felhasználása a nyelvórán

• olvasókörök szervezése, iskolai könyvtárak bôvítése

Bringing Technology into the Classroom  
GORDON LEWIS

• online és offline eszközök alkalmazása részletes útmutatóval

• gyakorlatias osztálytermi ötletek

• idôt spóroló, önbizalmat építô tippek, hogy a lehetô legtöbbet

hozzuk ki a technikából

ÚJDONSÁG e-Book

ÚJDONSÁG e-Book

ÚJDONSÁG e-Book

e-Book

e-Book

e-Book

e-Book

• Felkészítô- és gyakorlókönyv a Cambridge

Young Learners vizsgákra audio CD-vel, szó-

jegyzékkel és nyelvtani összefoglalóval

• Az oxfordenglishtesting.com oldalon minden

szinthez egy teszt ingyenes

• A célzott vizsgafelkészítés és a típusfeladatok

bemutatása révén alkalmas a kompetencia-

alapú nyelvi méréseket megelôzô gyakorlásra.

ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG ÚJDONSÁG

Into the Classroom sorozat 
MINDEN KÖNYV KAPHATÓ E-BOOK VÁLTOZATBAN IS!

ISBN: 9780194200387 ISBN: 9780194200370 ISBN: 9780194427524 ISBN: 9780194421560 ISBN: 9780194422482 ISBN: 9780194200363 

ISBN: 9780194003261 ISBN: 9780194003278 ISBN: 9780194003285 
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Oxford Angol
Nyelvtan 
Példákkal illusztrált, magyar nyelvû

magyarázatokkal ellátott nyelvtan-

könyv A1-B2 szinten.

• Külön utalás a magyar és az angol nyelv

használatának különbségeire, illetve

azokra a szerkezetekre, amelyek a ma-

gyar anyanyelvûek számára problémát

jelenthetnek

• Bôséges gyakorlási lehetôség mind a

magyarázatokat követô feladatok, mind

pedig a rendszeresen beiktatott is-

métlô leckék révén

• Többféle készség párhuzamos fejlesz-

tése: írás, olvasás, szövegértés, vala-

mint szóhasználat, nyelvtani átalakítás

és fordítás

• Gondosan kiválasztott szókincs, mely

alkalmazkodik az éppen bemutatott

nyelvtani szerkezet nyelvi szintjéhez,

így a nyelvtan gyakorlását lexikai prob-

léma nem zavarja

• Kulcsos, kulcs nélküli, valamint kulccsal

és CD-ROM melléklettet ellátott válto-

zatban kaphtó.

Oxford Word 
Skills
Szókincsfejlesztô kézikönyv 3 szinten

(Basic: A1-A2, Intermediate: B1-B2,

Advanced: C1-C2)

• 2000 szó szintenként, már alap szinttôl

kontextusba helyezve

• Super Skills CD-ROM kiejtéssel, felada-

tokkal, illusztrációkkal

• Megoldókulcs, szójegyzék fonetikus je-

lekkel

Oxford Grammar
for Schools 1-5
Az általános iskolás tanulók új nyelv-

tankönyve A1-B1 szinten. Az Oxford

Grammar for Schools célja, hogy a tanu-

lók minél változatosabb formában is-

merkedjenek meg az angol nyelvtan

szerkezeteivel és minél több módon

próbálkozzanak meg azok használatá-

val. Olyan feladatokat találunk a köte-

tekben, amelyekben a tanulók szóban

vagy önálló írásmûvek létrehozása köz-

ben gyakorolják az adott nyelvtani for-

mákat, vagyis a nyelvtant a sikeres

kommunikáció eszközeként használják.

A tanulást a barátságos illusztrációk, az

érdekes szövegek, a játékok, valamint a

DVD-ROM nyújtotta lehetôségek (hal-

lott szövegek, dalok, interaktív felada-

tok) segítik. Önálló, otthoni tanulásra

és osztálytermi használatra egyaránt

alkalmas. (Tanári kézikönyv is kapható

hozzá.)

• a kerettantervben meghatározott foga-

lomköröket tárgyalja

• a magyarázatokat szövegkörnyezetbe

helyezi

• mind a négy nyelvi készség bevonásával

gyakoroltatja a nyelvtant

• a helyes kiejtésre is figyelmet fordít

ISBN: 9780194706056 ISBN: 9780194559072 ISBN: 9780194559119 ISBN: 9780194620079 ISBN: 9780194620116 

DVD-ROM 

• a könyv teljes anyagával és interak-
tív feladatokkal

• interaktív táblán is használható

Minta óravázlatok feladatokkal 
az Oxford Teacher’s Club-ban:
www.oup.com/elt
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