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Super 9 Steen W. Pedersen Hent PDF Forlaget skriver: Super er et nyt, inspirerende begyndersystem til
tyskundervisningen og er tematisk bygget op.Når eleverne møder op til tyskundervisningen, har de ikke de

samme sproglige forudsætninger, som når de begynder på engelsk. Det kompenserer Super for ved at
integrere filmmediet som et gennemgående element.

Brugen af film giver eleverne mulighed for at tage det ´sproglige bad´, som mangler i deres forudsætninger.
Til hvert tema er der derfor en originalt produceret filmsekvens på ca. 10 minutter.

Supertanker: Det skal være sjovt at lære tysk
Super er bygget op om temaerdet praktisk-musiske element er synlig i alle temaerder er en reel mulighed for

undervisningsdifferentieringder arbejdes med læringsstrategier fra begyndelsensprogets mundtlige og
skriftlige dimensioner inddrages fra startit er integreret i både tekster og aktiviteterder gives overblik over

sprogets strukturer, grammatik og ordforråddvd og cd er integreret i hvert tema, så eleverne får det
nødvendige ´sproglige bad´.
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