NYHEDSBREV - maj 2017

Nye opgaver på opgavehylden.dk i maj
•
•

have@go - emne: ” New National museum of African American history” (aktuel artikel + 5 sider opgaver)
gr@mmatikrytteren® - emne: ”Zoo” (syv opgavesæt niveau 0. - 6./7. kl. inkl. facitlister/løsningsforslag)
+ nyhed: ”Ordsprog og talemåder” - prøv gr@mmatikrytteren® til og med november for kun 575,00 kr.

•
•

@ktuelsnak
10@ktuelle (uge 18, 19, 20 og 21)

gr@mmatikrytteren® P9

gr@mmatikrytteren® P9 henvender sig til 9. og 10. klasse. I form og indhold lægger gr@mmatikrytteren® P9
sig op af FP9 - Retskrivning. Materialet vil derfor med fordel kunne anvendes som forberedelse til prøven.
®
gr@mmatikrytteren P9 består af i alt syv opgavesæt, som udkommer følgende måneder i perioden
februar 2017 - april 2018: februar, april, august, oktober, december 2017 samt februar og april 2018.
Hvert sæt indeholder en elevdel samt lærerark/retteark (se opgaveeksempel på www.ps-forlag.dk).
gr@mmatikrytteren® P9 downloades fra opgavehylden.dk og printes ud eller løses på tablet/computer
(pdf-format).

Syv gr@mmatikrytteren® P9-opgavesæt: 500,00 kr.
®

Sådan fungerer et abonnement på gr@mmatikrytteren P9:
®
Fra købsdato er der online-adgang til gr@mmatikrytteren P9 på opgavehylden.dk (UNI-Login) til og med april 2018. I
denne periode kan opgavesættene (som udgives februar, april, august, oktober og december 2017 samt februar og april
2018) frit downloades og kopieres.
®
Efter denne periode tilbydes skolen fortsat online-adgang til gr@mmatikrytteren P9 på opgavehylden.dk.
®
Pris: 275,00 kr. om året. For skoler med abonnement på PS-p@kken er gr@mmatikrytteren P9 inkluderet i
abonnementet efter køb.

Vær klar til efter ferien: Die ersten Schritte - til den tidlige sprogstart i tysk

Die ersten Schritte er et understøttende kopimateriale (store dele af materialet kan løses på tablet og
computer) på i alt 57 sider til den tidlige sprogstart i tysk. Hovedvægten i den første træning lægges på at
skrive ord, udtryk og meget korte tekster inden for nære emner.
Die ersten Schritte omfatter skriftlige træningsøvelser med bl.a. tallene, præsentation, familie, farver, mad,
dyr, klokken og kroppen. Desuden tilegner eleverne sig ord og udtryk gennem sang, leg, spil og bevægelse,
som der er korte beskrivelser til. Nogle af siderne kan klippes til kort og bruges til CL-strukturer som
”Spazieren-sprechen” og ”Quiz und Tausch”. Der er ligeledes links til enkelte sange og småfilm.
Eleverne skal gennemføre meget korte samtaler og arbejde med spørgsmål og svar. De skal arbejde med
spørge- og svarteknikker - herunder bl.a. med de vigtigste spørgeord.

TILBUD: Die ersten Schritte: 495,00 kr. (spar 155,00 kr.) + maj og juni 2017 gratis!
Sådan fungerer et abonnement på Die ersten Schritte
Fra købsdato er der online-adgang til Die ersten Schritte på opgavehylden.dk (UNI-Login) til og med juni 2018. I denne
periode kan opgaverne frit downloades og kopieres.
Efter denne periode tilbydes skolen fortsat online-adgang til Die ersten Schritte på opgavehylden.dk for kun
275,00 kr. om året.
For skoler med abonnement på PS-p@kken er Die ersten Schritte inkluderet i abonnementet.

Bestilling
Online på www.ps-forlag.dk eller på 48 26 46 00 (8.00 - 16.00).
Alle vores materialer sælges med skolelicens. Adgang til opgavehylden.dk med UNI-Login.
Vores priser er ex. moms og ekspeditionsgebyr på 20,00 kr. (intet ekspeditionsgebyr i forbindelse med
abonnementsfornyelser).

Kundeservice (alle hverdage fra kl. 8.00 - 16.00)
Vi er ved telefonerne (salg og support) allerede fra kl. 8.00 alle hverdage. Vi lukker først telefonerne
kl. 16.00. Du er også velkommen til at kontakte os via vores chatforum (8.00 - 15.00).
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