
Sprogforlaget
Kratvej 57, 2760 Måløv

Telefon: 44 66 15 50
Telefax: 44 97 71 25
E-mail: sprogforlaget@tdcadsl.dk

Nyhedsbrev vedr. „Ja, Deutsch macht Spaß! 2“

„Ja, Deutsch macht Spaß! 2“ til 6. klasse er udkommet!

Materialet til 6. klasse bygger på konceptet
fra „Ja, Deutsch macht Spaß 1“ til 5. klasse:

1. Materialet er i overensstemmelse med de
nye Fælles Mål – bl.a. med et fokus på ele-
vernes hverdag, interesser og nærmiljø og
med inddragelse af  IT, spil, musik og bevæ-
gelse.

2. En lang række små videoer med tyske
elever danner basis for de enkelte kapitler i
elevbogen. Alle videoerne findes i lærer-
materialet til „Ja, Deutsch macht Spaß 2!“.
Hvis videoerne lægges på en elevkanal på
„Skoletube“, kan alle skolens elever i 6.
klasse få adgang til videoerne – også til
forberedelsen derhjemme eller i lektiecafeen.

Sprogforlaget

Send bestillingskuponen til
Sprogforlaget,
Kratvej 57, 2760 Måløv

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

Send os med faktura: (alle priser er ekskl. moms og forsendelse)

Ja, Deutsch macht Spaß! 2:
Antal: Elevens bog (Ved køb af 1-5 stk.: kr. 65,- pr. bog.

Ved køb af flere end 5 bøger: kr. 55,- pr. bog.)

Antal: Lærermaterialet: 12 videofilm, lærervejledning som PDF-fil,
elevens bog som PDF-fil og kopisider til eleverne.
Sæt x:        på en data-dvd (kr. 785,-)        på en USB-nøgle (kr. 835,-)

Skole: Att.:

Adresse:

EAN-nummer:

Filmene hedder:
1. Wie spät ist es?
2. Die Jahreszeiten
3. Meine Stadt
4. Finja und David interviewen

den Bürgermeister
5. „Fischers Fritze“ und andere

Zungenbrecher
6. Heute kommt der Weihnachtsmann
7. Auf dem Weihnachtsmarkt
8. durch, für, gegen, ohne, um
9. Die deutschsprachigen Länder

10. Kartfahren macht Spaß
11. Ronja und Hannah sind Handballfans
12. Ein Comic: Ferdinand

+ Kleiner Hai (på YouTube)
    + Durchgehend online (på YouTube)

NB. Hvis tyskkontoen for 2015 er
opbrugt, sender vi jer alligevel gerne
materialerne med det samme – og
fakturerer dem så efter 1. januar!



Til tysklærerne i 6. klasse

Ja, Deutsch macht Spaß! 2 er udkommet!
Videoerne kan også bestilles enkeltvis!

Sprogforlaget
Send bestillingen til
Sprogforlaget,
Kratvej 57, 2760 Måløv

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

Skole: Att.:

Adresse:

EAN-nummer:

1. Wie spät ist es?
2. Die Jahreszeiten
3. Meine Stadt
4. Finja und David

interviewen den Bürgermeister
5. „Fischers Fritze“ und andere

Zungenbrecher
6. Heute kommt der Weihnachtsmann
7. Auf dem Weihnachtsmarkt
8. durch, für, gegen, ohne, um
9. die deutschsprachigen Länder

10. Kartfahren macht Spaß
11. Ronja und Hannah sind

Handballfans
12. Ein Comic: Ferdinand

Bestiller du hele lærermaterialet på en data-dvd eller på en USB-
nøgle (se vedlagte tryksag), modtager du ikke blot alle 12 videoer,
men også alt det øvrige lærermateriale, som hører til „Ja, Deutsch
macht Spaß! 2“.

Ønsker du blot at anskaffe dig en eller flere af de 12 videoer, er det
også muligt.  Sæt x ved de videoer, du skal bruge – så sender vi
dem i MP4-format på en cd. Herfra kan de nemt flyttes over på
din computer eller til en USB-nøgle. Hvis du så lægger den på en
elevkanal på Skoletube med adgang til dine tyskelever via deres
UNI-login, så får alle eleverne fornøjelsen af at kunne se video-
erne både i skolen og derhjemme!

Pris pr. video: kr. 85,- ex. moms.

Vi bestiller følgende videoer (sæt x):
Elevbogen

Video 11: Ronja und Hannah sind
Handballfans


