
Til tysklærerne i 5. klasseJa, Deutsch macht Spaß! 1 er udkommet!

Sprogforlaget
Send bestillingskuponen til
Sprogforlaget,
Kratvej 57, 2760 Måløv

sprogforlaget@tdcadsl.dk
Tlf.: 44661550, Fax: 44977125

Ja, Deutsch macht Spaß! 1 består af:
Elevens bog (engangsmateriale)
Lærermateriale på en data-dvd eller en
USB-nøgle: 15 videofilm til de forskel-
lige kapitler i bogen (+ 2 videor på
YouTube). Elevens bog som PDF-fil.
Lærervejledning + en PowerPoint.
Kopisider med supplerende tekster,
opgaver og spil.

Materialet er udarbejdet i henhold til de
nye Fælles Mål for 5. klasse.
(Til 6. klasse har Sprogforlaget udgivet
„Ja, Deutsch macht Spaß! 2“)
Videofilmene
De fleste videofilm er optaget i Burg på
Fehmarn. Vi følger eleverne i 5 C – både i
skolen og hjemme i familierne.
Filmene hedder:

1. Wer bist du?
2. Die Zahlen von 0 bis 30
3. Was machen die Schüler in der Pause?
4. Fantastische Farben
5. Mein Lieblingsfach
6. Meine Familie und ich
7. Die Zahlen von 30 bis 70
8. Die Zahlen von 70 bis 100
9. Ich liebe Tiere

10. Mein Zimmer
11. Interview mit der Schulleiterin
12. Meine Freizeit, meine Hobbys
13. War der Osterhase schon da?
14. Mein Geburtstag
15. Bald ist das Schuljahr zu Ende
+ Fliegerlied (på YouTube)

    + Ich geh’ mit meiner Laterne (på YouTube)

Send os med faktura: (alle priser er ekskl. moms og forsendelse)
Ja, Deutsch macht Spaß! 1:
Antal: Elevens bog (Ved køb af 1-5 stk.: kr. 64,- pr. bog.

Ved køb af flere end 5 bøger: kr. 54,- pr. bog.)
Antal: Lærermaterialet: 15 videofilm, lærervejledning som PDF-fil,

elevens bog som PDF-fil,  kopisider til eleverne og en PowerPoint:
Sæt x:        på en data-dvd (kr. 785,-)        på en USB-nøgle (kr. 835,-)

Skole: Att.:
Adresse:
EAN-nummer:

Alle skolerne modtog i august 2014 en cd, som består af en PDF-fil med de første kapitler afelevbogen + en PowerPoint og en vejledning med materiale til et aktivitetsspil. Desuden
indeholdt cd’en de første 4 videoer. – Alt til fri afbenyttelse!Modtog du ikke den gratis cd? Send en mail med din postadresse til sprogforlaget@tdcadsl.dk
– så sender vi dig straks det gratis materiale på en cd!

Videoerne må kopieres og

distribueres frit inden for skolens

rammer. Læg dem fx på Skoletube i

en klassekanal med adgang via UNI-

Login for skolens elever i

 5. klasse.



Sider fra Elevens bog


