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OUR LIVES – LEVEL 5
Otte kapitler med aktuelle, vedkom mende tekster og temaer 
(350-500 ord) med jævnaldrende børn som omdrejningspunkt.

Forforståelsesopgaver sporer eleven ind på emnet  
og aktiverer latent, eksisterende ordforråd.

QR-koder giver mulighed for at høre teksten igen og igen. Det 
giver tryghed at kende ordenes udtale, og det letter forståelsen 
for svage læsere.

Tæt glossering på siden og gloser, der er markerede 
i teksten, gør det let at forstå indhold. 

Aktivitetsøvelser folder emner ud og opbyg-
ger ord forråd, der skal bruges i mundtlige og 

skriftlige øvelser.

Støttepunkter til de mundtlige og skriftlige 
øvelser hjælper eleven igennem opgaver-

ne, så ingen behøver at gå i stå.

Sidste afsendelse 
inden sommerferien: 23/6

Første afsendelse efter 
sommerferien: 4/8

   Se mere ...

Fordi 
det skal være  
let og sjovt  

at lære 
engelsk!

Følg os på FACEBOOK  
og INSTAGRAM

Tel. 46 78 70 15  •  info@forlagetdelta.dk
www.forlagetdelta.dk

https://forlagetdelta.dk/produkt/our-lives/
https://www.facebook.com/ForlagetDelta/
https://www.instagram.com/forlagetdelta/
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BREAK!
9th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner

www.forlagetdelta.dk – info@forlagetdelta.dk – Tlf. 46 78 70 15

BREAK!
6th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner
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BREAK!
7th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner

BREAK 4
For at sproget indlæres ad flere kanaler, er hæfterne baseret på 
mundt lighed, skriftlighed, kreativitet og bevægelse. 

   Se mere ...

   Se mere ...
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BREAK!
5th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner

BREAK!
4th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner
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I arbejdet lægges vægt på ud tale, sprog rytme  
og intonation. Indholdet er rim, sange, lege, spil, udvikling  
af ordforråd og sproglig opmærksom  hed samt skriftlige og  
gram matiske opgaver. Materialet er velegnet til faglig fordybelse, 
understøttende undervisning, differentiering og repetition. 
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BREAK!
8th Round

Navn:

Forlaget Delta

Jytte Blanner

GLOSEHJUL – ENGELSK
Udfordringer med uregelmæssige engelske udsagnsord?  
Løsningen er det engelske glosehjul!

Det er vigtigt at bøje de engelske udsagnsord korrekt,  
når man arbejder hen imod at blive god til at kommunikere  
på engelsk.

Det engelske glosehjul fungerer således, at det engelske  
udsagnsord kan findes i skivens ruder i hhv.

• Nutid (3. person ental)
• Datid
• Førnutid/førdatid
• Oversat til dansk i navnemåde.

https://forlagetdelta.dk/produkter/engelsk/break/
https://forlagetdelta.dk/produkt/glosehjul/


   Se mere ...

Peter Rentsch

Navn:Name:

Forlaget Delta

klima-neutral tryksag

Med 
QR-koder

9
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ST
EP

Let’s do it
Step 9
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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

https://forlagetdelta.dk/produkt/new-lets-do-it-step-8/


   Se mere ...

   Se mere ...

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.

SPROGHJULET – TYSK
På den yderste ring af SPROGHJULET står 64 danske ord,  
der svarer til de 64 mest brugte uregelmæssige tyske verber.  
Eleven finder det ord, der skal slås op i den yderste ring  
på hjulet. 

Ved at dreje hjulet kan ordet aflæses på tysk i infinitiv,  
samt den korrekte bøjning i en af de tre vinduer på  
forsiden af hjulet. Det er tydeligt markeret, om verbet  
er et bevægeverbum, og derfor skal bøjes med hjælpe- 
verbet ’sein’.

   Se mere ...

https://forlagetdelta.dk/produkt/tysk-sproghjul/
https://forlagetdelta.dk/produkt/hallo-deutschland/


NEUES GUT GEMACHT
Den populære GUT GEMACHT-serie (5.-9. klasse) er ved at blive  
revideret og fagligt opdateret. Der venter dine elever en super- 
spændende 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 KLAR TIL DET 
NYE SKOLEÅR

   Se mere ...

https://forlagetdelta.dk/produkt/neues-gut-gemacht-4/


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

REMA I 
INDSKOLINGEN
REMA til indskolingen er ved at få et nyt og 
endnu mere indbydende look, men vi har 
bibeholdt det fagligt stærke og gennem-
arbejdede indhold, som REMA-serien er 
kendt for. 

Har du set, at der er QR-koder, der linker til  
videoer, som forklarer opgaven for eleven?

   Se mere ...

   Se mere ...

https://forlagetdelta.dk/produkt/matemax/
https://forlagetdelta.dk/produkter/matematik/rema/


REMA I 
MELLEMTRINNET
I REMA-hæfterne til mellemtrinnet  
får dine elever:
•  masser af motiverende og afvekslende opgavetyper
•  høj faglighed og gennemtænkt progression
•  fokus på indøvning og træning af den primære del af pensum
•  QR-koder, som linker til videoer, som forklarer udvalgte opgaver
•  QR-koder, der linker til instruktionsvideoer til GeoGebra

REMA I UDSKOLINGEN

   Se mere ...

   Se mere ...

REMA til udskolingen fører på pædagogisk vis 
eleverne frem til folkeskolens prøve uden hjælpe-
midler. Eleverne kommer bl.a. til at arbejde med 
ligninger, funktioner, målestok, statistik, kombina-
torik, sandsynlighedsregning, potens, kvadrat og 
kubikrødder samt hverdagsøkonomi målrettet  
årgangen. QR-koder linker til instruktionsvideoer, 
også til GeoGebra. 

https://forlagetdelta.dk/produkt/rema-5-ny/
https://forlagetdelta.dk/produkt/7-ny/


   Se mere ...

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.

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

   Se mere ...

MIN DANSK-
BOG-SERIEN TIL 
MELLEMTRINNET 
ER OPDATERET

https://forlagetdelta.dk/produkt/min-sjette-danskbog-ny/


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 svær-
hedsgrad 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.

Skrivebøger til øvning af håndskrift, som kommer rundt om  
alfabetets 29 bogstaver. 

I SKRIVEBOG 1 lærer eleverne trykte bog -staver, og i SKRIVEBOG 2 
arbejder de med  sammen hængende skrift. Der arbejdes både  
grov- og finmotorisk med skriveretning for de lodrette trykbogstaver. 

   Se mere ...

   Se mere ...

SKRIVEBOG 1 OG 2

https://forlagetdelta.dk/produkter/dansk/snydemusen/
https://forlagetdelta.dk/produkter/dansk/skrivebog/


TRÆN DANSK
TRÆN DANSK dækker et bredt udvalg af faglige 
områder inden for sprogforståelse, afkodning og 
tekstforståelse. 

• I 0. klasse arbejder eleven bl.a. med bogstav-
kendskab, lydanalyse og sproglig opmærk-
somhed.

• I 1. klasse arbejdes der med sprogets opbyg-
ning i lyde, stavelser, ord og sætninger samt 
stavning af lette ord. 

• I 2. klasse arbejder eleven med sproget i for-
skellige sammenhænge i afvekslende opgaver.

   Se mere ...

Følg os på FACEBOOK  
og INSTAGRAM

Tel. 46 78 70 15  •  info@forlagetdelta.dk
www.forlagetdelta.dk

FORLAGET DELTA FORLAGET DELTA 
ØNSKER ALLE ENØNSKER ALLE EN

RIGTIG DEJLIGRIGTIG DEJLIG  
SOMMERFERIESOMMERFERIE!!

https://forlagetdelta.dk/produkter/dansk/traen-dansk/
https://www.facebook.com/ForlagetDelta/
https://www.instagram.com/forlagetdelta/

