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Logo! er et nemt og overskueligt system, der er lige til at gå til både for elever og lærere. Opgaverne i såvel
de boglige materialer som i web-delen er selvinstruerende. Gennem opgaverne i arbejdsbogen introduceres
eleverne systematisk til den tyske basisgrammatik. Lærervejledningen giver ideer til det daglige arbejde.

Tematisk opbygget
Logo! er bygget op om centrale og nære temaer med et bredt tekstudbud, der appellerer til målgruppen.
Temaerne er med til at give eleverne et indblik i og viden om kultur- og samfundsforhold i de tysktalende

lande. Indholdssiden understøttes af et sprudlende layout med mange flotte illustrationer.

I forlængelse af hvert tema er der en række motiverende interaktive opgaver, der eksempelvis har fokus på
ordforråd og lytteforståelse. På web-siden kan eleverne også lytte til indtalingen af tekster fra

tekstbogen. Fokus på ordforrådstilegnelse

Der arbejdes systematisk med ordforrådstilegnelse, hvorved eleverne får opbygget et solidt og aktivt
ordforråd. Nye ord samles i elevernes individuelle, digitale ordbog Wörterbank. Eleverne tilegner sig hurtigt

et brugbart tysk, der sætter dem i stand til at kommunikere såvel skriftligt som mundtligt. 

Temaer i 7. klasse
Die Clique

Neu in der Klasse
Zu Hause

Das ist Deutschland
Der Ball ist rund

Musik
Das schmeckt gut!
Macht Schule

Spaß?
Wenn ich frei habe

Deutsche Erfindungen
Tierisch gut

Eigentlich privat
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