Grundskolen Mellemtrin
ShowKemi
1. udgave, 2005
ISBN 13 9788761612151
Forfatter(e) Peter Hald
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Kemi er sjovt, kemi er spændende, og der er kemi overalt i vores
dagligdag. Denne bog gør det daglige arbejde med kemi til en fest.

Siden 1998 har Kemishow turneret landet over og underholdt med
kemiens fantastiske verden.
Showkemi indeholder 95 gennemtestede opskrifter på spektakulære
kemiske eksperimenter og demonstrationsforsøg. Langt de fleste af
forsøgene kan udføres med husholdningskemikalier og kræver ikke
specialudstyr.
Bogen henvender sig både til undervisere, der ønsker at bruge
demonstrationsforsøg i deres undervisning og alle andre, der har lyst
til at lave underholdende eksperimenter.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

SDS - Sang, Dans og Spil
1. udgave, 2006
ISBN 13 9788761611444
Forfatter(e) Kirsten Juul Sørensen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En god blandning af musisk og fysisk aktivitet, som kan få smilet
frem hos de fleste.

325,00 DKK Inkl. moms

Med denne bog er der lagt op til mange timers god undervisning.
Bogen indeholder SDS-øvelser om puls, periodefornemmelse,
polyrytmik, polymetrik, improvisationsteknik, imitation og
komposition.
Bogen indeholder SDS-arrangementer, der kan bruges af hold fra 340 personer, gerne flere. Nogle arrangementer fokuserer på kor,
andre på stomp og andre igen på sammenspil.
Bogen henvender sig til lærere i gymnasiet og folkeskolen,
musikskolelærere, seminarielærere eller andre, der vil inspireres
inden for SDS.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Kinesisk 2 - CD
1. udgave, 2007
ISBN 13 9788761620385
Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
CD tilknyttet Kinesisk 2.

370,00 DKK Inkl. moms

På CD'erne er alle tekststykker fra Kinesisk 2 indtalt i to forskellige
taletempi af indfødte kinesere: først et langsomt tempo, hvor lyde og
toner udtales klart og tydeligt og dernæst et hurtigere og mere
flydende tempo.
Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder,
når kinesere taler kinesisk.
Alle bogens gloser og deres danske oversættelse er også oplæst på
CD'erne. CD'erne kan dermed også benyttes til gloseindlæring uden
brug af tekstbogen, en facilitet som erfaringsmæssigt er meget
befordrende for indlæring af sproget.
Kinesisk 2 er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Kinesisk 3 - Kinesisk sprog for begyndere
1. udgave, 2010
ISBN 13 9788761623287
Forfatter(e) Lene Sønderby Bech, Christian Nielsen
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Lær at kommunikere på moderne kinesisk med fokus på indlæring af
kinesiske originaltekster.

495,00 DKK Inkl. moms

Denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk for
begyndere forudsætter et basalt kinesisk ordforråd.
Kinesisk 3 henvender sig til alle, der besidder et basalt ordforråd på
kinesisk. Med denne afsluttende lærebog i Systimes system i kinesisk
for begyndere, vil du lære at læse og forstå lettere kinesiske
originaltekster og derudfra øge evnen til at kunne kommunikere på
kinesisk.
Kinesisk 3 giver dig en indføring i moderne standardkinesisk
(mandarin) med hovedvægten lagt på praktisk sprogbeherskelse og
læsefærdighed. Bogen er baseret på indlæring ved hjælp af kinesiske
skrifttegn, men indeholder tillige transskriptionssystemet Hanyu
pinyin til alle tekster og gloser.
Kinesisk 3 er opdelt i otte lektioner, hver bestående af en længere
kinesisk originaltekst og to relevante dialoger. Originalteksterne er
skrevet af kinesiske studerende fra Beijing og teksterne introducerer
temaer som miljø, kunst og kultur, filosofi og religion, kinesiske
mærkedage og forandringerne i det moderne Kina.
Tilknyttet hver lektion er relevant kulturstof, som belyser og
perspektiverer teksternes tematik, samt gloser, grammatik, sproglige
og skriftlige øvelser mv.
Kinesisk 3 er en selvstændig del af Systimes prisvindende
begyndersystem i kinesisk sprog. Kinesisk 3 er skrevet af ph.d. Lene
Sønderby Bech og cand.mag. Christian Nielsen, som begge i en lang
årrække har forsket og undervist i kinesisk sprog og kultur. Kinesisk
3 udgives med støtte fra Laurits Andersens Fond og S.C. Van Fonden.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Redskabsgymnastik
. udgave, 2010
ISBN 13 9788790833459
Forfatter(e) Henrik Taarsted Jørgensen
Forlag: Hans Reitzels Forlag

Hurtigt overblik
Ved køb af iBogen kan papirbogen rekvireres gratis ved at maile til
hrf@hansreitzel.dk. Vedhæft kvittering på iBogen.

Den teoretiske del i Redskabsgymnastik iBog® tager i stort omfang
udgangspunkt i nyere forskning vedrørende undervisning og
begreber som klasseledelse og motivation. Den giver indsigt i
relevante teorier og bidrager med ideer til organisering,
differentiering og progression, ligesom den relaterer til relevante
trin- og slutmål.
En lang række redskabsgymnastiske færdigheder (fx baglæns rulle,
håndstand og forlæns salto) bliver beskrevet og vist i forhold til den
tekniske udførelse. Det demonstreres, hvordan der kan udøves
modtagning, og hvordan færdighederne kan udvikles og indgå i
sammensætninger og koreografier.
Denne iBog® inddrager som noget nyt parkour, en forholdsvis ny
bevægelseskultur, og giver forslag til, hvordan man kan arbejde med
flow, intensitet og kreativitet i parkour-undervisningen.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Sammenspilsbogen - klassesæt á 32 stk.
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761627902
Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen til undervisere og elever som ønsker en sjov, fri og
kommunikerende sammenspilsform.
Sælges i portioner á 16 eller 32 stk.

4.000,00 DKK Inkl. moms

Sammenspil kan være en udfordrende disciplin – for både lærere og
elever. Med Sammenspilsbogen er der nu hjælp at hente, så alle
forhåbentlig kan få en endnu bedre oplevelse ved at spille sammen.
Kernen er 10 stærke pop- og rocknumre. Alle aktiveres fra start, og
sammenspilsholdet kan sagtens være på op til 30 personer. Med 1-23 rotation, boost, sammenspil med krop og stemme, flowindstudering
og leadsheet-/rolleark-arrangementer får alle elever mulighed for at
komme på banen i sammenspilstimerne.
Ventetiden er reduceret til et minimum, og fokus ligger på det at
spille sammen og kommunikere med hinanden. Sammenspilsbogen
henvender sig til undervisere og elever i grundskolen, i musikskolen,
i gymnasieskolen og på højere læreanstalter.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Sammenspilsbogen - klassesæt á 16 stk.
1. udgave, 2012
ISBN 13 9788761658111
Forfatter(e) Mads Jakob Pagsberg, Sille Kathrine Buur Schultz
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Bogen til undervisere og elever som ønsker en sjov, fri og
kommunikerende sammenspilsform.
Sælges i portioner á 16 eller 32 stk

2.250,00 DKK Inkl. moms

Sammenspil kan være en udfordrende disciplin – for både lærere og
elever. Med Sammenspilsbogen er der nu hjælp at hente, så alle
forhåbentlig kan få en endnu bedre oplevelse ved at spille sammen.
Kernen er 10 stærke pop- og rocknumre. Alle aktiveres fra start, og
sammenspilsholdet kan sagtens være på op til 30 personer. Med 1-23 rotation, boost, sammenspil med krop og stemme, flowindstudering
og leadsheet-/rolleark-arrangementer får alle elever mulighed for at
komme på banen i sammenspilstimerne.
Ventetiden er reduceret til et minimum, og fokus ligger på det at
spille sammen og kommunikere med hinanden. Sammenspilsbogen
henvender sig til undervisere og elever i grundskolen, i musikskolen,
i gymnasieskolen og på højere læreanstalter.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Flipped Classroom
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761670236
Forfatter(e) Henning Romme Lund
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
Boost elevaktiviteten i klassen med Flipped Classroom.
11 eksempler | 26 videoeksempler | 8 videoinstruktioner

Flipped classroom – kom godt i gang giver inspiration til, hvordan du
kan vende din undervisning på hovedet med video for at skabe mere
elevaktivitet. Bogen giver dig svar på hvad flipped classroom er, og
så giver bogen dig praktiske anvisninger til, hvordan du rent faktisk
kan “flippe" din undervisning.
Flipped classroom – kom godt i gang er skrevet af en underviser til
undervisere. Den er skrevet som en hurtig læst praktisk brugsbog,
der trin for trin gør dig i stand til at ”flippe” din undervisning – enten
med egne eller andres videoer. Du kan læse udgivelsen
sammenhængende eller meningsfyldt nøjes med at lave nedslag i de
afsnit, som har din interesse.
Flipped Classroom – kom godt i gang redegør for teori, viser hvordan
du opbygger lektier og lektioner, forklarer hvordan du opbygger en
video samt viser de tekniske muligheder, du har. Udgivelsen handler
også om, hvordan du og dine elever kan anvende video i lektioner,
projektperioder, under opgaveskrivning og som repetition til
eksamen.
Flipped Classroom – kom godt i gang er krydret med praktiske
eksempler, billeder, fotos, illustrationer og figurer, der giver overblik
og lynhurtigt sammenfatter de vigtigste pointer.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

Flipped Classroom
1. udgave, 2015
ISBN 13 9788761668851
Forfatter(e) Henning Romme Lund
Forlag: Systime

Hurtigt overblik
En praktisk, overskuelig håndbog om brugen af Flipped Classroom i
undervisningen.

215,00 DKK Inkl. moms

Flipped classroom – kom godt i gang giver inspiration til, hvordan du
kan vende din undervisning på hovedet med video for at skabe mere
elevaktivitet. Bogen giver dig svar på hvad flipped classroom er, og
så giver bogen dig praktiske anvisninger til, hvordan du rent faktisk
kan “flippe" din undervisning.
Flipped classroom – kom godt i gang er skrevet af en underviser til
undervisere. Den er skrevet som en hurtig læst praktisk brugsbog,
der trin for trin gør dig i stand til at ”flippe” din undervisning – enten
med egne eller andres videoer. Du kan læse udgivelsen
sammenhængende eller meningsfyldt nøjes med at lave nedslag i de
afsnit, som har din interesse.
Flipped Classroom – kom godt i gang redegør for teori, viser hvordan
du opbygger lektier og lektioner, forklarer hvordan du opbygger en
video samt viser de tekniske muligheder, du har. Udgivelsen handler
også om, hvordan du og dine elever kan anvende video i lektioner,
projektperioder, under opgaveskrivning og som repetition til
eksamen.
Flipped Classroom – kom godt i gang er krydret med praktiske
eksempler, billeder, fotos, illustrationer og figurer, der giver overblik
og lynhurtigt sammenfatter de vigtigste pointer.

Printet er fra shop.systime.dk
Har du spørgsmål så kontakt os på: > systime@systime.dk > +45 70 12 11 00

