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

Odborné časopisy / Fachzeitschriften

Tandem

Informatorium 3-8, časopis pro výchovu
a vzdělávání dětí od 3 do 8 let v MŠ
a ŠD. Portál. ISSN 1210-7506.
Časopis pro pedagogické pracovníky mateřských
škol a školních družin o moderních trendech
ve výchově a vzdělávání, o aktuálních problémech
předškolního vzdělání, o legislativní problematice
atd. Měsíčník přináší řadu námětů pro tvořivou práci
s dětmi.

INFORMATORIUM 3-8 SPECIÁL: Angličtina
a němčina pro předškoláky. Portál 2012. EAN:
9771210750658.
Speciální vydání časopisu Informatorium 3-8
s náměty
k seznamování
předškolních
dětí
s angličtinou a s němčinou. Lekce plné básniček,
písniček nebo her doplňují pracovní listy, které
dětem pomohou v procvičení a zažití nové slovní
zásoby. V úvodu čtenář najde metodické pokyny,
jak malé děti seznamovat se základy cizího jazyka.
Náměty pro angličtinu zpracovala Lucie Poslušná
a německé lekce jsou dílem Ivy Ťupové. Pracovní
listy vytvořila ilustrátorka Patricie Koubská.

Čas(opis) pro děti, rodiče a vychovatelky /
Zeit(ung) für Kinder, Eltern und
Erzieherinnen
Časopis vydává Landkreis Görlitz ve spolupráci s
agenturou Pontes a dalšími subjekty a vychází
dvakrát ročně. Je určený všem, kteří se zabývají
výchovou a výukou dětí do školního věku. Každé
číslo je tematicky zaměřeno. Součástí jsou aktivity
pro děti. Časopis vychází elektronicky v české i
německé verzi, k prolistování na http://www.pontespontes.eu/cz/aktualne.html
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Goethe-Institut e.V.: Frühes Deutsch –
Fachzeitschrift für Deutsch als Fremdund Zweitsprache im Primarbereich.
ISSN 0942 – 0533.
Časopis zprostředkovává kreativní a inovativní
koncepty výuky a využívá při tom zkušenosti učitelů
z celého světa, objasňuje každé téma z praktické
a teoretické perspektivy a je po celém světě
médiem pro oblast rané němčiny. Přečtěte si, jak
jsou ve výuce podporovány děti, jejichž rodiny
pocházejí z jiných zemí, jak se tyto děti seznamují
s němčinou a jak se učí učit hravou formou.

Deutsch differenziert: Zeitschrift für die
Grundschule. Westermann Verlag. ISSN: 18624766.
Odborný časopis Deutsch Differenziert Vám nabízí
podněty pro moderní výuku němčiny, s nimiž budete
moci dostát požadavkům dnešní doby. Časopis se
zaměřuje na všechny, kteří vyučují děti ve věku od
5 do 12 let němčinu, učitele, praktikanty – bez
ohledu na typ školy. Časopis vychází 4x do roka.
Každé vydání se zabývá jedním tématem
z vyučovacího předmětu německý jazyk s ohledem
na osnovy. Konkrétní vyučovací podněty např. ke
čtení s porozuměním a rozvoji slovní zásoby, psaní
a pravopisu a rozvoji řečových dovedností pomáhají
při přípravě rozmanitých a zajímavých vyučovacích
hodin na základní škole.
.

kindergarten heute praxis kompakt:
Projektarbeit mit Kleinstkindern Beispiele aus der Praxis. Verlag Herder.
01/2013. ISBN: 978-3-451-00398-1.
V tomto speciálním sešitu najdete všechno
o základech a předpokladech projektové práce
s těmi nejmenšími. Autorka zodpovídá nejdůležitější
otázky, dává podněty pro praxi a ukazuje, že tato
forma vzdělávání je pro všechny zúčastněné
napínavá a obohacující.

www.krucekpokrucku.info

Odborné časopisy / Fachzeitschriften

kindergarten heute wissen kompakt
spezial: Wie kommt das Kind zum
Wort? Sprachentwicklung und
-förderung. Verlag Herder. 02/2012. ISBN 9783-451-00138-3.
Z obsahu:
 rozvoj řeči
 komunikace ve školce
 význam jazyka pro rozvoj dítěte
 učení se jazyku – zábavná kooperace
 zjišťování stavu jazykové vybavenosti a
programy na podporu jazyka

KiTa spezial: Sprachenwelt Weltsprachen. Mehrsprachige
Erziehung in KiTas. Fachzeitschrift für die
Leitung von Kindertageseinrichtungen.
1/2008. Sonderausgabe. ISSN 1437-4013.
Speciální vydání s řadou příkladů dobré
a úspěšné realizace nabídky dvoujazyčné výchovy
v mateřské škole. Zajímavé putování krajinou
mateřských škol podél německých hranic.
Příspěvky o projektu „Von klein auf – Odmalička“,
o polštině ve spolkové zemi MecklenburgVorpommern, o dvoujazyčné výchově v Sársku,
bilingvních školkách v Kielu atd.
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