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LET’S DO IT – STEP 7, 8 OG 9
Den gode, gamle klassiker i en helt ny form, opdateret og revideret 
hele vejen rundt. 

Let’s do it-serien træner grammatik, ordforråd, og skriftlighed,  
tilpasset de enkelte klassetrin, som seriens hæfter følger.  
Progressionen er i fokus, og eleverne føres trygt igennem med  
tilstrækkelig støtte til, at de kan løse opgaverne på egen hånd. 

Dine elever får en grundig indføring i grammatikken, kombineret  
med sjove aktivitetsopgaver, flot farverigt layout og spændende  
indhold om samfund og kultur i engelsksprogede lande. Alle hæfter  
indeholder QR-koder, som audiovisuelt præsenterer udvalgte sider, 
støtter eleverne i korrekt udtale og letter forståelsen af tekstens  
indhold. På nogle sider kan QR-funktionen bruges til lytteøvelser. 

Let’s do it  
– Step 9  

ER KLAR TIL DET 
NYE SKOLEÅR

*Undtaget Hallo Deutschland.  
Pris 35,- ekskl moms.

Pris pr. hæfte*

29,-
ekskl. moms.



OUR LIVES – LEVEL 5

MATEMA’X
Et træningshæfte til 10. klasse.  
Hæftet er et supplement til den  
obligatoriske matematikunder-
visning, og er særlig brugbart til  
ekstra matematik, som tilbydes  
på 10. årgang som tilbudsfag. 

•  Opgaverne er rettet mod  
FP10 prøven i matematik  
med hjælpemidler.

•  Der er QR-koder, hvor eleverne 
kan se instruktionsvideoer til  
udvalgte opgaver.

God til
Brobygning

Forforståelsesopgaver

Tæt glossering på siderne

Støttepunkter til formuleringer

Sjove ordforrådsøvelser

QR-koder

Tekster til 5. klasse med opgaver for og om jævn-
aldrende børn og det, der rører sig i deres verden.

Gør engelsk til en oplevelse:
•  Spor ind på emnet med forforståelsesopgaver.
•  Scan QR-kode og lyt til korrekt udtale. 
•  Læs teksten – og find gloser på siden.
•  Arbejd med sjove ordforrådsøvelser.
•  Bliv guidet med støttepunkter til  
 skriftlige og mundtlige øvelser,  
 hvor nyt ordforråd skal aktiveres.



NEUES GUT GEMACHT
Den populære GUT GEMACHT-serie (5.-9. klasse)  
er ved at blive revideret og fagligt opdateret.  
Der venter dine elever en superspændende og  
gennemarbejdet serie.

• Der er QR-koder med interaktive opgaver samt 
lyttetekster. 

• Serien har et højt fagligt niveau med fokus på  
en effektiv og sikker indlæring af grammatikken.

• Eleverne kan for det meste arbejde selvstændigt  
med hæfterne. Dette frigør tid til individuel  
støtte til de elever, der har brug for dette. 

    NEUES 
GUT GEMACHT 4 

er på vej

HALLO DEUTSCHLAND
I det nye materiale ”Hallo Deutschland” arbejder I målrettet med tyske 
kultur- og samfundsforhold på en spændende måde, som lever op til  
Fælles Mål om at ”styrke den internationale og interkulturelle forståelse”. 

Ved hjælp af tekst, billeder, musik, film, interviews m.m. samt opgaver  
får eleverne kendskab til den enkelte delstats særpræg.

Via QR-koder kan tilgås sange og gloser til de  
enkelte opslag. Blå tekst viser, at eleven kan  

finde en uddybende forklaring på lettilgængeligt 
tysk.
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Vi forbeholder os retten til prisændringer. Alle skolebøger bliver trykt i Danmark og har ISBN-nr.

SNYDEMUSEN 
OG DE 120 ORD 1 OG 2
Snydemusen lærer eleverne de 120 vigtigste danske ord på  
en helt ny måde. Ordene er opdelt efter sværhedsgrad og antal  
snydelyde. 

• Eleven starter med lydrette ord og fortsætter med at  
lære snydelydene – lyde der ikke er lydrette.

• Alle bogstavlyde er indtalt og kan høres via QR-koder. 
• Der arbejdes både med at læse og at skrive ordene.

MIN DANSKBOG
Giv din klasse et ekstra skud grammatik på en indbydende  
og overskuelig måde med de reviderede udgaver af  
Min danskbog til mellemtrinnet.

Dine elever kommer blandt andet  
til at arbejde med:
• Ordklasser 
• Sætningsled
• Komma
• Sprogstimulerende opgaver,  

der træner ordforråd, stavning,  
forståelse og sprogbrug.

MIN DANSK-
BOG-SERIEN TIL 
MELLEMTRINNET 
ER OPDATERET

Enkelte sider har QR-koder, som linker til 
videoer, som forklarer sidens emne.


