Pakketilbud engelsk og tysk
I denne folder har vi samlet nogle pakker med spil,
frilæsning og emner. Vi håber, du vil sende en folder
og en kalender videre til fagudvalgene.
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Spil – frilæsning – emner

Engelsk

Engelsk

Spil 1.-4. kl.: 7 materialer
Pakken indeholder Colours Snap, Fox in the Box (ordforråd og forholdsord), Animal Picture
Bingo, Clothes Memory Game, House Memory Game, Sentence Building Dominoes (brikker med
ordklasser), Starting and Ending Lessons (guide til læreren). På hjemmesiden kan du linke op til de
forskellige produkter.
Normalpris....................................... kr. 866
Tilbudspris........................................ kr. 779

uden moms (1081,50 kr. med moms)
uden moms (978 kr. med moms)

Spil 5.-7. kl.: 7 materialer
Pakken indeholder Beat About the Bush (gæt ordet ud fra hints), Conversation Cubes (skumterninger),
Story Starter Cubes (skumterninger), Pop for Sight Words (de hyppigst forekommende ord), Pakke
med 3 spil Time Machine: Mix of English Tenses, Present Perfect or Past Simple, Present Simple or
Present Continuous. På hjemmesiden kan du linke op til de forskellige produkter.
Normalpris....................................... kr. 754
Tilbudspris........................................ kr. 679
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uden moms (942,50 kr. med moms)
uden moms (848,25 kr. med moms)
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Engelsk

Engelsk

Spil 8.-10. kl.: 4 materialer
Pakken indeholder Double Duel (En lyd – 2 ord. Gæt hvilke), Travel with English (turistattraktioner
i London), What Will Happen if (4 spil om betingede sætninger), Writing Prompts Cubes
(skumterninger). På hjemmesiden kan du linke op til de forskellige produkter.
Normalpris....................................... kr. 849
Tilbudspris........................................ kr. 764

uden moms (1061,25 kr. med moms)
uden moms (955 kr. med moms)

Frilæsning 2.-5. kl. 50 Popcorn Readers
Pakken leveres i en praktisk, holdbar plastikkasse og indeholder 50 forskellige bøger i serien Popcorn
Readers, der alle er baseret på populære film, tv-serier eller klassisk børnelitteratur, som eleverne i
forvejen kender. De viste titler er ikke nødvendigvis i kassen.
Normalpris....................................... kr. 2350
Tilbudspris........................................ kr. 2115

uden moms (2937,50 kr. med moms)
uden moms (2643,75 kr. med moms)
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Engelsk

Engelsk

Frilæsning 5.-9. kl. 25 Scholastic Readers
Pakken indeholder 25 forskellige bøger i serien Scholastic Readers, som er ungdomsbøger
med factfiles. Nogle er klassikere som for eksempel The Little Prince, Little Women og
Pride and Prejudice, mens andre er nye titler som for eksempel Angela’s Ashes, Slumdog
Millionaire og Malala. Til hver bog er der gratis aktiviteter og svarnøgle. De viste titler er
ikke nødvendigvis i pakken.
Normalpris....................................... kr. 1300
Tilbudspris........................................ kr. 1170

uden moms ((1625 kr. med moms)
uden moms (1462,50 kr. med moms)

Frilæsning 5.-7. kl. 14 Illustrated Readers tegneserier
Pakken indeholder 14 bøger i alt i serien Illustrated Readers. Det er en serie af klassikere,
lavet som tegneserier. Level 1 er på niveau A1, level 2 og 3 er på niveau A2. Illustrationerne
er i farver. Bag i bøgerne er der opgaver. De viste titler er ikke nødvendigvis i pakken.
Normalpris....................................... kr. 826
Tilbudspris........................................ kr. 774
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uden moms (1033 kr. med moms)
uden moms (930 kr. med moms)
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Engelsk

Engelsk

Frilæsning 6.-7. kl. 10 Graded Readers
Pakken indeholder 10 bøger i alt i serien Graded Readers. Det er en serie frilæsningsbøger, hvoraf de
fleste er klassikere. Illustrationerne er i farver. Der står en del ord på siderne. På hjemmesiden kan
du klikke ind på de 2 niveauer. De viste titler er ikke nødvendigvis i pakken.
Normalpris....................................... kr. 550
Tilbudspris........................................ kr. 495

uden moms (688 kr. med moms)
uden moms (620 kr. med moms)

Issues Today emner fra 8. kl. 13 stk.
Pakken består af 13 forskellige titler i serien Issues Today. Det er hæfter, der indeholder emner,
der er oppe i tiden: Social Media (2015), A Changing Climate (2016), Using Illegal Drugs (2016),
Teenage Health (2014), Human Rights Issues (2016), Population (2016), Eating Disorders (2014),
Alcohol and Health (2014), Suicide and Self-Harm (2014), The Internet Today (2016), Terrorism
(2015), Smoking Issues (2014), Crime in the UK (2016). Alle hæfterne indeholder informationer fra
forskellige kilder, bl. a. aviser og rapporter fra regeringen.
Normalpris....................................... kr. 975
Tilbudspris........................................ kr. 878

uden moms (1218 kr. med moms)
uden moms (1096 kr. med moms)
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Tysk

Tysk

Landeskunde overbygningen 3 materialer
Land und Leute D-A-CH (DVD om de tysktalende lande), Typisch Deutsch (sprog, kultur, land og
folk), Zwischendurchmal Landeskunde (kopimappe med 15 temaer). På hjemmesiden kan du klikke
ind på de forskellige titler.
Normalpris....................................... kr. 502
Tilbudspris........................................ kr. 452

uden moms (627,50 kr. med moms)
uden moms (565 kr. med moms)

Frilæsning med Landeskunde 8.-9. kl. 10 bøger
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. På hjemmesiden kan du klikke ind på de 2 serier. De viste
titler er ikke nødvendigvis i pakken
Normalpris....................................... kr. 620
Tilbudspris........................................ kr. 558
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uden moms (775 kr. med moms)
uden moms (679 kr. med moms)
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Tysk

Tysk

Frilæsning 8.-9. kl. Krimi 8 bøger
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 i forkortet udgave. På hjemmesiden kan du klikke ind
på serien. De viste titler er ikke nødvendigvis i pakken.
Normalpris....................................... kr. 440
Tilbudspris........................................ kr. 396

uden moms (550 kr. med moms)
uden moms (495 kr. med moms)

Spillepakke fra 7. kl.: 8 materialer
Pakken indeholder Eurosedler, euromønter, Fragen (skumterninger), Geschichten (skumterninger),
Quick Buzz (træn ordforråd, reaktion og koncentration), Spiele (kopimappe), 2 spil Sprach Memo
(memoryspil om forskellige emner). På hjemmesiden kan du klikke ind på de forskellige titler.
Normalpris....................................... kr. 862
Tilbudspris........................................ kr. 776

uden moms (1077, 50 kr.med moms)
uden moms (970 kr.med moms)
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Internationale undervisningsmaterialer

På forsiden af vores hjemmeside www.englishcenter.dk finder du samtlige pakker.
På de enkelte sider under klassetrin nederst finder du de pakker, der hører til på det
enkelte trin. Bestil på hjemmesiden eller på tlf. 86 43 22 46

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

