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

Slovníčky / Wörterbücher

Tandem

Obrázkový slovník česko-německoanglický. Blug 2012. ISBN 978-80-7274-000-0.
Slovník malého formátu s barevnými ilustracemi
od Edity Plickové. Na každé stránce je jeden obrázek
s českým výrazem a jeho německým a anglickým
ekvivalentem. Slovíčka jsou rozdělena podle skupin
na oblečení, dopravní prostředky, hračky, ovoce
a zeleninu, zvířátka a dům a zahradu.

Das Kindergartenwörterbuch. Mit
Vorlesegeschichten zur
Sprachförderung. Duden 2011. ISBN 978-3411-73022-3.
V aktualizovaném standardním díle nakladatelství
DUDEN najdou rodiče a učitelé 3000 nejdůležitějších
slov a obratů, které děti potřebují k jistému vstupu do
školy. Seznamy slov jsou rozčleněny do cca 70 témat
ze života dětí a rozděleny do tří úrovní znalostí.
Scénické ilustrace probouzejí chuť k vyprávění. Na
závěr tématu je naučená slovní zásoba ještě jednou
shrnuta v příběhu ke čtení. Kniha obsahuje také část
s radami, informacemi a praktickými kontrolními
seznamy pro rodiče.

Mein erster Wortschatz – Das
Bildwörterbuch. Duden 2011. ISBN 9783737330565.
S čím si hraje holčička? Kdo sedí na nočníku? A kde
stojí tříkolka? S touto obrázkovou knihou si děti od 18
měsíců užijí mnoho zábavy při hravém rozšiřování
své slovní zásoby. První scénky v barevných
obrázcích se vztahují k důvěrně známým situacím ze
života dětí. Malé obrázkové nálepky na okraji každé
scénky ukazují 250 nejdůležitějších pojmů základní
slovní zásoby a podněcují děti k poznávání
a pojmenovávání, hledání a nacházení.
Knihy z řady „Duden Zwerge“ od 12, 18, 24 a 30
měsíců doprovázejí děti krok za krokem při jejich
jazykovém rozvoji. Koncipováno ve spolupráci
s logopedy a renomovanou vývojovou psycholožkou
Prof. Dr. Pauen.

Koordinační centrum č esko-německých výměn mládeže
Tel.: +420 377 634 755

|

Fax: +420 377 634 752

|

|

Riegrova 17

tandem@tandem.adam.cz

|

CZ-306 14 Plzeň

|

www.tandem-info.net

Koordinační centrum
česko-německých výměn
mládeže
Koordinierungszentrum
Deutsch-Tschechischer
Jugendaustausch
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Bildwörterbuch Deutsch – Die 1.000
wichtigsten Wörter in Bildern erklärt.
Hueber Verlag 2010. ISBN 978-3-19-007921-6.
Obrázkový slovník obsahuje 1000 tematicky
utříděných hesel na úrovni A1, které jsou představeny
obrazem a písmem. Celkem 29 kapitol obsahuje
přídavná jména, podstatná jména a slovesa a témata
jako je práce, rodina a přátelé, jídlo a pití, nakupování
a peníze, sport a volný čas a hodiny. Společně
s vícejazyčným slovníkem hesel (němčina, angličtina,
francouzština,
italština,
ruština,
španělština
a turečtina) v zadní části knihy tak studentům dostává
do ruky komplexní učební materiál a příručka. Ke
knize jsou zdarma ke stažení také nahraná hesla.

Bilderwörterbuch Deutsch – Deutsch als
Zweitsprache / Fremdsprache. Hueber
Verlag 2009. ISBN 978-3-19-009564-3.
Obrázkový slovník němčiny motivuje k hravému
přístupu k německému jazyku a zprostředkovává
první pozitivní učební zkušenosti v obrazovém světě
přizpůsobeném věku dětí. Barevný obrázkový slovník
němčiny v klasickém formátu 21,0 x 28,0 cm se
skvěle hodí k učení němčiny jako druhého/cizího
jazyka, ale i pro německé rodilé mluvčí. Všechna
slova jsou nahrána a jsou k dispozici na internetu ke
stažení
ve
formátu
MP3
na:
www.hueber.de/bilderwoerterbuch.

Bildwörterbuch für Kinder. Duden 2003.
ISBN 978-3411070510.
Tento barevný slovník s kvalitními fotografiemi k 800
slovíčkům zprostředkovává dětem od 3 let základní
slovní zásobu a rozvíjí schopnost čtení u starších.
S přehledným abecedním slovníčkem v příloze.

www.krucekpokrucku.info
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Obrázkový německo-český slovník. Fraus
1992. ISBN 80-900619-5-8.
Bohatě ilustrovaná publikace obsahující více než
2000 běžně používaných slov, slovních a větných
spojení spolu se situačními obrázky. Slovíčka jsou
tematicky seřazena s ohledem na každodenní
situace, např.: bydlení, vstáváme, jídlo a pití,
kupujeme potraviny, telefonování, tvary a velikosti,
sporty, kalendář, předložky aj. Na konci knihy jsou
všechna použitá slova seřazena v česko-německém
slovníčku.

Malovaná slovíčka.
Vícejazyčné omalovánky, které hravou formou
pomohou začátečníkům při výuce německého
a anglického jazyka. Pro objednávku kontaktujte
přímo autorku projektu Lucii Čechovou na
lucie.cechova@gmail.cz.

www.krucekpokrucku.info

