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QR-koderne giver blandt andet  
adgang til:
• Sprogtekster læst op af en englænder/tysker/franskmand
• Instruktioner til opgaver (herunder GeoGebra i REMA-hæfterne)
• Teorien på siden forklaret (fx kommaregler i Min danskbog-serien)
• Diktater, interaktive quizzer, lytteøvelser, animationer, noder …
•  Links til relevante sider på nettet (herunder YouTube).

HYBRIDBØGER
– engangshæfter  
med QR-koder,  
der giver adgang  
til et ekstra lag  
af digitalt indhold.

Intet  
login

Analogt 
og digitalt

Scan – og se alle 
forlagets  materialer.

Pris pr. hæfte 

29,-
ekskl. moms og 

forsendelse



MIN SYVENDE DANSKBOG
MIN SYVENDE DANSKBOG er grammatik til udskolingen:  
Her får eleven overblik over de vigtigste grammatiske begreber, bl.a.  
alle 11 ordklasser, kommaregler og sætningsled. Hæftet indeholder  
derudover opgaver, som træner stavning og sprogbrug og som  
stimulerer ordforrådet. 
                            Med MIN SYVENDE DANSKBOG får du sikret at 
                               klassen kommer til at arbejde med grammatikken for 
                                 årgangen. Hæftet har en høj faglighed og en 
                                   gennem tænkt didaktik.

Styr på 
ordklasser og 
sætningsled.

Hvad skal vi med 
BOGSTAVER?
Når eleverne har snuset til bogstaverne,  
hvad skal de så bruges til?

Her kommer eleven hurtigt i gang med den  
lydrette læsning og stavning og får på den måde 
en nem og anvendelig indgang til bogstavernes 
fortryllede verden. Der er også fokus på rim,  
stavelser og bogstavskrivning.

Bogen er målrettet de  
elever, der er halvvejs  
i 0. klasse eller lige  
begyndt i 1. klasse. 

Her kan du se
Hvad skal vi med 
BOGSTAVER?

Primo juni kan du se 
MIN SYVENDE DANSKBOG her.



SALUT LA FRANCE
SALUT LA FRANCE opbygger og træner ordforråd og gennem-
går den mest basale grammatik. Med udgangspunkt i de helt 
nære emner vil eleverne hurtigt lære almindelige ordforbindelser 
og derved kunne kommu nikere på fransk.

• Til begynderniveau.
• Grammatik og sproglige opgaver. 
• Tydelig progression, hvor det eleven har  

lært, skal bruges igen og igen.
• Lyt til udtalen via QR-koder.
• Hæftets indhold giver hurtigt eleven  

en følelse af at kunne noget fransk.
• Masser af flotte, betydnings-  

bærende illustrationer.

Stories from 
OUR LIVES – LEVEL 6
Stories from OUR LIVES træner læsning, lytning, ordforråd, mundt lig - 
hed og skriftlighed. Alle kapitler ind ledes med en forforståelsesopgave, 
som sporer eleven ind på emnet. Derpå følger en velskrevet historie  
på engelsk fra børnenes verden. Der skal arbejdes med opgaver, der  
                           tjekker tekstforståelse, og opgaver, der opbygger  
                              og træner ordforråd, som eleven skal bruge i små 
                                skriftlige og mundtlige øvelser.

Fra Facebook om Stories from OUR LIVES - Level 5:

”Rigtig godt materiale, som eleverne er glade for. 
Glæder mig til 6’eren kommer.”
Kate Lemke Nielsen, Nørre Asmindrup Friskole

Primo juni kan du se  
SALUT LA FRANCE her.

Her kan du se
Stories from 

OUR LIVES – LEVEL 6.
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LIRUM LARUM 1
LIRUM LARUM 1 henvender sig til den tidlige 
tysk undervisning i indskolingen. I små skridt  
indlæres tyske fraser og ord, der kan høres  
oplæst via QR-koder eller links. 

I mødet med ordene/ordforbin delserne  
opbygges sproglige støtter, som styrker elevens 
tidlige sprog indlæring og sprogforståelse. 

• Rim og remser appellerer til gentagelse  
af tysk tale. 

• Små, hyggelige tegne- og farvelægnings-
opgaver. 

• Der er en visuel ordliste bagest i bogen.

NEUES GUT GEMACHT 5 henvender sig til 9. klasse 
eller tilsvarende niveau. 

Hæftet indeholder emner, der er relevante for den 
forestående afgangsprøve. 

Der trænes blandt andet grammatik, ordforråd og 
sprogbrug. Via QR-koderne eller links kan der lyttes 
til indtalt tekst eller lytteopgaver.

NEUES GUT GEMACHT 5

Lese über  
Liechtenstein

Intet  
login

Analogt 
og digitalt

Her kan du se Lirum Larum 1.

Her kan du se 
NEUES GUT GEMACHT 5.

Følg os på FACEBOOK 


