Projekt „Krůček po krůčku do sousední země“
Německo a němčina pro děti od 3 do 8 let

Filmy / Sehen

Tandem

Die Sendung mit der Maus DVD. WDR.
Krátké animované filmy s postavičkami Myšky
a Slona z pořadu „Die Sendung mit der Maus“
na DVD.

Goethe-Institut e. V.: Wer spielt mit? Spiele
für den Unterricht Deutsch als
Fremdsprache im Kindergarten und in der
Grundschule. 2004. 30 Min. ISBN 3-936753-466.
Film pro mateřské školy a první stupeň základní
školy, které nabízejí němčinu jako cizí jazyk. Učitelé
a učitelky mohou z filmu získat podněty, které pak
s dětmi ve třídě přehrají. Mohou se také společně
s dětmi podívat na některou hru ve filmu, sepsat si
pravidla (pokud je třeba, tak v mateřštině)
a nakonec si ji zahrát.

Die Sendung mit dem Elephaten 1, 2, 3.
Goethe-Institut e. V., WDR. 2012-2014.
Krátké animované a přírodovědné filmy z „Vysílání
se slonem" hravým způsobem předávají zajímavé
poznatky o různých tématech. Doplňující materiál
k první
sérii
filmů
najdete
na:
http://www.goethe.de/lhr/prj/ddk/de12307338.htm.
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Filmy / Sehen

Goethe-Institut e. V.: Die Brüder Grimm
feiern Geburtstag.
Märcheninszenierungen für den DaFUnterricht in der Primarstufe. Buch und
DVD. ISBN: 978-3-939670-85-8.
Pohádky bratří Grimmů jsou známé dětem na celém
světě, a lze je proto snadno integrovat do rané
výuky cizího jazyka. Tento materiál představuje
některé z těchto pohádek i jiné, méně známé
příběhy jako divadelní inscenace. Scénáře jsou
vytištěny a mohou být použity pro divadelní
zkoušky.
Na 85 stranách A4 jsou prezentovány metodické
postupy a scénáře různých menších divadelních
inscenací – počínaje pohádkami bratří Grimmů až
po zcela volné kreace od kolegů a kolegyň ze
zahraničí.
Barevné ilustrace usnadňují pochopení a zvou
k realizaci divadelního projektu s dětmi. Přiložené
DVD obsahuje většinu inscenací a všechny textové
a obrazové předlohy.

Ulich, Michaela: Lust auf Sprache –
sprachliche Bildung und Deutsch lernen in
Kindertageseinrichtungen. Verlag Herder.
ISBN 978-3-451-31052-2.
Didaktický film pro vzdělávání a školení pedagogů
a pro praxi. Skládá se ze 12 scének s dětmi
v různých pedagogických situacích. Důraz je kladen
zejména na knižní kulturu, kulturu mluveného
a písemného projevu. Každá scénka je samostatná
a lze ji zpracovat zvlášť (scénky trvají 2 až 6 minut).
Na základě jednotlivých scének lze dobře nacvičit
pozorování jazykového chování (např. v týmu)
a diskutovat o něm. Dostupné rovněž jako VHS.

Vom kleinen Maulwurf, der wissen
wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht
hat
https://www.youtube.com/watch?v=FBe1KgrRYmU

O krtkovi, který chtěl vědět, kdo se mu
vykakal na hlavu
https://www.youtube.com/watch?v=_srSf_1THZw
Animované filmy vytvořené na základě známé
ilustrované knížky v německé a české jazykové
verzi online.

www.krucekpokrucku.info

