
»FASS DIE GRAMMATIK AN«

»Fass die Grammatik an« viser vejen til en helt
anderledes måde at arbejde med tysk gramma-
tik. Tanken bag konceptet er at gøre tilgangen
til grammatik håndgribelig og legende samt at
holde teorien kortfattet.
Materialet består af en grammatikbog samt 26
spil til indlæring og træning af grammatikken.
I »Fass die Grammatik an« præsenteres regler
og strukturer kortfattet og overskueligt. Teorien
understøttes af mange eksempler, som forkla-
res for at højne elevernes udbytte af læsningen.
Erfaringsmæssigt passer den kortfattede form
godt til nutidens elever og målet er, at den kan
virke opmuntrende på lysten til faktisk at læse og slå op i en grammatik.
De gennemgåede strukturer trænes i 26 analoge spil, som udgør kernen i
konceptet. Spillene erstatter de mere traditionelle øvelser, der normalt op-
træder i en grammatik, og de dækker tilsammen de grammatiske områder,
som almindeligvis anses for mest centrale på B-niveau. Det forhold, at ele-
verne bogstaveligt talt får grammatikken i hånden og spiller sig til viden om
de forskellige sproglige strukturer, gør, at de indlærer på en helt anden måde,
og at stemningen omkring det at skulle lære grammatik bliver løftet.
Spillene giver rig mulighed for variation og vekslen mellem individuelt, par- 
og gruppearbejde, og de gør det ligeledes lettere at differentiere grammatik-
undervisningen, fordi de kan anvendes både til indlæring, træning og repeti-
tion. De kan også med fordel anvendes til repetition på A-niveau.
Samtidig lægger spillene op til, at eleverne skal øve sig i at forklare gram-
matiske regler, hvilket forbereder og træner dem i netop den disciplin i den
skriftlige eksamen.
Spillene leveres i en funktionel og let overskuelig form, og der er materiale
til begge år på B-niveau. Med de 26 spil følger der en udførlig spillevejled-
ning, som giver anvisninger på estimeret tidsforbrug, organisering af spillene
samt mulige variationer. Vejledningen og grammatikken henviser gensidigt
til hinanden, så det er let at vide, hvilke spil, der med fordel kan anvendes til
de forskellige grammatiske områder.
Grammatikspillene og grammatikbogen kan erhverves hver for sig.

1 spillekasse: 6240 kr. (efter skolerabat); 5850 kr. (efter abonnentrabat) 
1 minigrammatik: 144 kr. (efter skolerabat); 135 kr. (efter abonnentrabat)

(Priserne er ekskl. moms ved direkte salg fra forlaget).
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