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Supplerende materialer ENGELSK

Kære skolebibliotekar!

Foråret 2020

På bagsiden af denne A4 side har vi lavet en række tilbud med spil, frilæsningspakker og en klimapakke.
Man kan desuden gå ind på vores hjemmeside og se en mere detaljeret beskrivelse af materialerne. Vi har
bl.a. 3 nye frilæsningspakker med fra forlaget ELI. Her vil man kunne gå ind og se ”sample pages” fra de
fleste titler, og man kan downloade lyden.
Vi håber, du vil aflevere den til fagudvalget i engelsk.
Materialerne kan bestilles på www.englishcenter.dk, eller man kan blot skanne denne side og sætte et kryds
i de pakker, 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.

Klimapakken................................................................................................ 1.274 kr.
Frilæsningspakke ELI 3.-4. klasse................................................................... 675 kr.
Frilæsningspakke ELI 5.-7. klasse.................................................................... 774 kr
Frilæsningspakke ELI 8.-9. klasse................................................................... 936 kr.
Popcornkasse 2.-5. klasse............................................................................ 2.115 kr.
Spillepakke A (A1-A2)................................................................................. 1.260 kr.
Spillepakke B (A2-B1).................................................................................. 1.260 kr.
Frilæsningspakke Scholastic Readers 5.-9. klasse...................................... 1.170 kr.
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Priserne her er uden moms. På hjemmesiden kan du også se priserne med moms.
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– TILBUD TIL 30/06 ELLER SÅ LÆNGE LAGER HAVES

Frilæsningspakker - Spil - Emner
Se materialerne på skolemessen i Aarhus
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Klimapakke
Indeholder 16 bøger og et enkelt spil, der alle handler
om problemer/udfordringer omkring klima og miljø
forskellige steder i verden og på forskellige niveauer.
Pris kr. 1.274,- ex. moms
Frilæsningspakker
Vi har lavet 3 pakker med hver 10 bøger fra forlaget
ELI: 3.-4. klasse, 5.-7. klasse og 8.-9. klasse. Ved de
fleste titler kan du på hjemmesiden se sider fra
bogen. Der er gratis download af lyd, svar med mere.
3.-4 klasse kr. 675,- ex. moms
5.-7 klasse kr. 774,- ex. moms
8.-9 klasse kr. 936,- ex. moms
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Popcornkasse
Indeholder 50 bøger (Popcorn Readers) til 2.-5.
klasse. Det er kendte titler som for eksempel Angry
Birds, Ice Age, Kung Fu Panda, Peanuts.
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Pris kr. 2.115,- ex. moms
Spillepakke A
Indeholder 8 spil fra forlaget ELI. Niveauet er A1-A2.
Se indholdet af pakken samt beskrivelse af de
enkelte spil på hjemmesiden.
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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
Frilæsningsbøger 25 Scholastic Readers
Indeholder 25 bøger fordelt på 5 niveauer 5.-9.
klasse. Der er både klassiske og nye titler.
Pris kr. 1.170,- ex. moms

Se beskrivelser og andre pakketilbud på hjemmesiden www.englishcenter.dk

English Center

Borup Byvej 162 · 8920 Randers NV
Telefon 86 43 22 46
E-mail: ec@englishcenter.dk · www.englishcenter.dk

%
SPAR 10

