Engelske og tyske spil
Kære skolebibliotekar!
Denne folder indeholder et udvalg af
engelske og tyske spil (niveau A1-B1) fra
forlaget ELI samt supplerende materialer.
Vi håber, du vil give den videre til
fagudvalgene i engelsk og tysk.
På forhånd tak.

English Center

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

Engelske spil

Engelsk

How Are You er et spil om helbredet. Man skal mime, tegne og
svare på spørgsmål om kroppen, helbred, sult, og daglige sunde
vaner som sport. Kassen indeholder en spilleplade, en terning med
tal, en terning med farver, 132 kort inden for 6 kategorier og en
vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Play for the Planet er et spil om miljøet. Lad os lege og få en
ren verden. Vælg den korrekte måde at komme af med affaldet
på og svar på spørgsmål. Spil og brug dit ordforråd om miljøet:
Genbrug, vedvarende energi, økologisk landbrug og fødevarer.
Kassen indeholder et spillebræt med 100 felter, en terning,
60 fotokort, vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Roundtrip of the USA. Udvid dit kendskab til USA mens du rejser
rundt på spillepladen og opdager amerikanske byer, interessante
steder, historie og kultur. Kassen indeholder en spilleplade med
kyst-til-kyst rejseplan, 2 sæt spillekort med hver 66 stk. (niveau
A2 og B1). Her finder du spørgsmål om grammatik, kultur,
geografi, idiomatiske udtryk, gåder og ordforråd. Desuden er
der 2 terninger og en vejledning med spilleregler, ideer til ekstra
aktiviteter, baggrundsinformation om stederne på ruten samt en
liste over nyttige websites. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Pack Your Bag. I dette spil gælder det om, at den enkelte spiller
får samlet og pakket alle de ting, der står på hans/hendes liste.
Kassen indeholder 66 kort, 36 lister med billeder på bagsiden,
så der også kan spilles bingo, en spillevejledning. Niveau A1-A2.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)
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Engelske spil

Engelsk

Animal Kingdom. I dette spil bruges ordforråd og sprog relateret til
dyr. Kassen indeholder 66 fotokort, bingoplader med lister over dyr
på bagsiden, vejledning. Niveau A1-A2.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Preposition Island. I dette spil skal man finde personer og ting
på en skatteø. Kassen indeholder en plakat med øen, 58 kort,
60 mønter og en spillevejledning med regler, løsninger og tips.
Niveau A1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Question Chain. Spillet går ud på at samle en serie spørgsmål og
svar. På kortest mulig tid skal spillerne finde svaret på et spørgsmål
og derefter læse et svar op. Der er kort på niveau A2 og B1. Kassen
indeholder 132 spillekort og en vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Verb Bingo. På den ene side af kortene er der billeder, på den
anden ord. En spiller trækker et kort og siger ordet. De øvrige
spillere dækker det tilsvarende ord på deres plade. I vejledningen er
der forslag til andre måder at bruge spillet på. Kassen indeholder 66
spillekort, 32 bingokort og en vejledning. Niveau A1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Dette er et udvalg af de spil du kan finde på vores hjemmeside. Samtlige spil fra forlaget
Eli kan du se på forsiden af vores hjemmeside, hvor vi har linket op til dem.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Tyske spil

Tysk

Die Welt der Tiere. I dette spil bruges ordforråd og sprog
relateret til dyr. Kassen indeholder 66 fotokort, bingoplader med
lister over dyr på bagsiden, vejledning. Niveau A1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Der Planet steht auf dem Spiel er et spil om miljøet. Lad os
lege og få en ren verden. Vælg den korrekte måde at komme af
med affaldet på og svar på spørgsmål. Spil og brug dit ordforråd
om miljøet: Genbrug, vedvarende energi, økologisk landbrug og
fødevarer. Kassen indeholder et spillebræt med 100 felter, en
terning, 60 fotokort, vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Wie geht’s er et spil om helbredet. Man skal mime, tegne og
svare på spørgsmål om kroppen, helbred, sult, og daglige sunde
vaner som sport. Kassen indeholder en spilleplade, en terning med
tal, en terning med farver, 132 kort inden for 6 kategorier og en
vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Wir packen unseren Koffer. I dette spil gælder det om, at den
enkelte spiller får samlet og pakket alle de ting, der står på hans/
hendes liste. Kassen indeholder 66 kort, 36 lister med billeder på
bagsiden, så der også kan spilles bingo, en spillevejledning.
Niveau A1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Die Insel der Präpositionen. I dette spil med præpositioner skal
man finde personer og ting på en skatteø. Kassen indeholder en
plakat med øen, 58 kort, 60 mønter og en spillevejledning med
regler, løsninger og tips. Niveau A1.
Pris kr. 175
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Tyske spil

Tysk

Bilder-Bingo. Dette spil hjælper eleverne til at lære 100 tyske
basisord. Kassen indeholder 100 billedkort og 36 plader med ord.
Niveau A1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Deutsch Meisterschaft. Test dit kendskab til det tyske sprog og
de tysktalende lande. Det spændende spil udvider din horisont med
spørgsmål om kultur, samfund, traditioner, geografi, talemåder,
omverden og fritid. Kassen indeholder 2 stabler med 66 kort, en
terning og vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Fragen und Antworten. I dette spil skal der anvendes spørgeord.
En spiller trækker et kort. Modspilleren skal nu gætte, hvad der er
på kortet ved hjælp af spørgeord. Kassen indeholder en plakat, en
terning, 66 kort og vejledning. Niveau A2-B1.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Lasst uns einkaufen. I dette spil gælder det om at blive den, der
først får indkøbt alle de levnedsmidler, der står på ens liste. Spillet kan
også bruges som bingo. Kassen indeholder 66 kort med fotografier
af mad og drikke, 36 spilleplader (indkøbslister, der også kan bruges
til bingo) samt en spillevejledning. Niveau A1-A2.
Pris kr. 175 (219 kr. inkl. moms)

Dette er et udvalg af de spil du kan finde på vores hjemmeside. Samtlige spil fra forlaget
Eli kan du se på forsiden af vores hjemmeside, hvor vi har linket op til dem.

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Engelske og tyske spilpakker

Engelske og tyske spilpakker
Engelske spilpakker spar 10%
Vi har lavet 2 kasser med engelske spil og med 8 spil i hver. Spillene leveres i en praktisk plastkasse.
Kasse A indeholder 8 spil fra niveau A1 – A2 og kasse B indeholder 8 spil fra niveau A2-B1. Vi
har valgt ikke at sætte klassetrin på kasserne, men sværhedsgraden i kasse A er hovedsagelig
mellemtrinnet og kasse B hovedsagelig overbygningen. Hvis du går ind på vores hjemmeside og
skriver eliengA og eliengB i søgefeltet kan du se hvilke spil, der er i hver kasse. Her kan du også
finde en spillevejledning, og en kort beskrivelse af de enkelte spil i kasserne. Spillene kan også købes
enkeltvis, men dog uden 10% rabat og en gratis plastkasse.
Engelsk Kasse A - Tilbudspris kr. 1.260
(kr. 1.575 inkl. moms)

%
SPAR 10

Normalpris kr. 1.400 (1.750 kr. inkl. moms)

Engelsk Kasse B - Tilbudspris kr. 1.260
(kr. 1.575 inkl. moms)
Normalpris kr. 1.400 (1.750 kr. inkl. moms)

Tyske spilpakker spar 10%
Vi har lavet 2 kasser med tyske spil og med 8 spil i hver. Spillene leveres i en praktisk plastkasse. Kasse
A indeholder 8 spil fra niveau A1-A2 og kasse B indeholder 8 spil fra A2-B1. Hvis du går ind på vores
hjemmeside og skriver elityA og elityB i søgefeltet kan du se hvilke spil der er i hver kasse. Her kan du
også finde en spillevejledning , og en kort beskrivelse af de enkelte spil i kasserne. Spillene kan også
købes enkeltvis, men dog uden 10% rabat og en gratis plastkasse.
Tysk Kasse A - Tilbudspris kr. 1.260
(kr. 1.575 inkl. moms)

%
SPAR 10

Normalpris kr. 1.400 (1.750 kr. inkl. moms)

Tysk Kasse B - Tilbudspris kr. 1.260
(kr. 1.575 inkl. moms)
Normalpris kr. 1.400 (1.750 kr. inkl. moms)

De viste spil i kassen er nødvendigvis
ikke de spil der er i kassen
– se indhold på hjemmesiden
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Diverse engelsk og tysk

Diverse engelsk
Photo Cards indeholder 75 fotokort som oplæg til samtale. Emnerne er
blandt andet forurening, racisme, sociale problemer, mobning, drømme,
trends, tatovering og piercing. Niveau B1-B2.
Pris kr. 225 (281 kr. inkl. moms)

Grammar Trainer Grammar Trainer kopimapper 1 (niveau A1-A2),
2 (niveau A2) og 3 (niveau A2-B1) indeholder forskellige typer opgaver
(46-58 stk.), grammatikoversigt og svar. Opgaverne er udformede, så de
kan bruges individuelt, som paropgaver eller i små grupper.
Grammar Trainer 1 - Pris kr. 345. (431 kr. inkl. moms)
Grammar Trainer 2 - Pris kr. 345. (431 kr. inkl. moms)
Grammar Trainer 3 - Pris kr. 345. (431 kr. inkl. moms)

Diverse tysk

Fotokarten indeholder 75 fotokort som oplæg til samtale. Emnerne
er blandt andet alternativ energi, racisme, skole og arbejde, sociale
problemer, drømme, trends, tatovering og piercing. Niveau B1-B2.
Pris kr. 225 (281 kr. inkl. moms)

Deutsch lernen mit Kreuzworträtseln er kopimapper med krydsord.
Der er forskellige emner, som du kan se på hjemmesiden. Bag i
kopimapperne er der en alfabetisk liste over alle de ord, der er brugt.

Grundstufe - Pris kr. 345 (431 kr. inkl. moms)
Mittelstufe - Pris kr. 345 (431 kr. inkl. moms)

Vi tager forbehold for trykfejl og prisændringer.
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Internationale undervisningsmaterialer

I denne folder 2019 har vi valgt at fokusere på spil fra forlaget Eli,
men på vores hjemmeside kan du finde mange andre spil, foruden supplerende
materialer og en masse frilæsningsbøger fra de førende engelske og tyske forlag.

%
SPAR 10

%
SPAR 10
Køb 8 spil i kasserne og spar 10% - Se side 6.

På forsiden af vores hjemmeside www.englishcenter.dk
er der link til spillene, så du nemt kan finde dem.
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