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Supplerende materialer TYSK

Kære skolebibliotekar!

Foråret 2020

På bagsiden af denne A4 side har vi lavet en række tilbud.
Vi håber, du vil aflevere den til fagudvalget i tysk.
Materialerne kan bestilles på www.englishcenter.dk, eller man kan blot skanne denne side og sætte et x i det
materiale, I ønsker, og sende den til ec@englishcenter.dk.
På skolemessen i Aarhus 22. og 23. april kan man se alle pakker og titler.
Disse tilbud gælder til 30/6/2020 eller så længe lager haves.
Rabatten er fratrukket.

Tysk spillepakke A (A1-A2)..........................................................................1.260 kr. ex. moms sæt x
Tysk spillepakke B (A2-B1)..........................................................................1.260 kr. ex. moms sæt x
Frilæsning med Landeskunde 8.-9. klasse.....................................................558 kr. ex. moms sæt x
Frilæsning med krimier 8.-9. klasse...............................................................396 kr. ex. moms sæt x
Bilwörterbuch...................................................................................................99 kr. ex. moms sæt x
Fotokarten......................................................................................................199 kr. ex. moms sæt x
6 spil memo....................................................................................................432 kr. ex. moms sæt x
Priserne her er uden moms. På hjemmesiden kan du også se priserne med moms.
Skole___________________________________________________________________________________________
Adresse_________________________________________________________________________________________
Postnr.__________________________________________________________________________________________
By______________________________________________________________________________________________
Att______________________________________________________________________________________________
EAN nr.__________________________________________________________________________________________
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Borup Byvej 162 · 8920 Randers NV
Telefon 86 43 22 46
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Supplerende materialer TYSK

– TILBUD TIL 30/06 ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Spillepakke A
Indeholder 8 spil fra forlaget ELI. Niveauet er A1-A2. Se indholdet
af pakken samt beskrivelse af de enkelte spil på hjemmesiden.

%
SPAR 10

Pris kr. 1.260,- ex. moms
Spillepakke B
Indeholder 8 spil fra forlaget ELI. Niveauet er A2-B1. Se indholdet
af pakken samt beskrivelse af de enkelte spil på hjemmesiden.
Pris kr. 1.260,- ex. moms
Frilæsning med Landeskunde
Pakken indeholder 5 bøger til 8. kl. fra serien Stadt Land
Fluss og 5 bøger til 9. kl. i serien Tatort DAF. Ud over selve historien
kommer man naturligt ind på Landeskunde. Til alle bøgerne er der
gratis download af MP3 filer fra forlaget Klett.

%
SPAR 10

Pris kr. 558,- ex. moms

Frilæsning med krimier
Pakken indeholder 8 bøger fra serien om detektiven Helmuth
Müller. Udover krimien indgår der også Landeskunde i den enkelte
bog. I bøgerne er der også opgaver og løsninger. På forlaget Kletts
hjemmeside kan du gratis downloade lyden forkortet udgave.

%
SPAR 10

Pris kr. 396,- ex. moms
Bildwörterbuch
Indeholder mere end 1000 ord inddelt i 45 temaer. Flotte
illustrationer. Med smartphones og tablets kan lyden downloades.
Se beskrivelse og sider fra bogen på hjemmesiden. Niveau A1-A2.

%
SPAR 10

Pris kr. 99,- ex. moms

Fotokarten
Indeholder 75 fotografier, der kan bruges til samtale i klassen,
parvis eller i grupper. Emner: Globalisering, alternativ energi,
menneskerettigheder, sociale problemer, skole og arbejde, mode,
tatoveringer og mange flere.

%
SPAR 10

Pris kr. 199,- ex. moms

Memo
6 spil memory med forskellige emner: Der Mensch, Durch das Jahr,
Einkaufen Essen Trinken, Schule Arbeit Freizeit, Unterwegs, Zu
Hause. Der følger en spillevejledning med. Normalpris 80 kr. pr. spil.
Pris kr. 432,- ex. moms
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