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

 

Učebnice a materiály k výuce němčiny / 
Lehrbücher und -materialien zum 
Deutschunterricht 

 

 

 

Spielerisch Deutsch lernen. Spaß mit ersten 
Wörtern. Hueber Verlag 2011. ISBN 978-3-19-
089470-3. 
 
Pracovní sešit se 46 barevně ilustrovanými úkoly 
podporuje děti v předškolním věku v oblastech 
rozvoje řečových dovedností a slovní zásoby, 
zručnosti a trénuje vedení tužky a soustředění.  

 

Holweck, Agnes, Trust, Bettina: Spielerisch 
Deutsch lernen – Erste Wörter und Sätze – 
Vorschule. Hueber Verlag 2008. ISBN 978-3-19-
009470-7. 
 
Nová řada Spielerisch Deutsch lernen byla vyvinuta 
pro rozvoj řečových dovedností u dětí z rodin 
migrantů. Čtyři sešity na různých úrovních pro 
předškolní věk, resp. první roky ve škole 
zprostředkovávají hravou formou odpovídající věku 
dětí nejdůležitější základní znalosti gramatiky 
a slovní zásoby pro běžné každodenní situace 
a pomáhají tak vyrovnávat jazykový deficit dětí.  
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Goethe-Institut e.V.: Deutsch mit Hans Hase 
in Kindergarten und Vorschule. München 
2010. ISBN 978-3-939670-36-0. 
 
Tento pestrý soubor materiálů obsahuje jako základ 
podrobnou instruktáž, ve které jsou všechny lekce 
jasně strukturované a rozčleněné do malých kroků. 
U každé lekce je popsáno téma, obsah a učební 
cíle. S použitím konkrétních řečových prostředků 
a předpokládaných, přesně řízených reakcí žáků 
mohou pak vedoucí kurzu na základě doprovodných 
materiálů k příslušné lekci svou výuku přesně 
naplánovat a realizovat.  

 

 

Goethe-Institut e.V.: Deutsch macht Laune 
mit Hans Hase. München 2009. 
 
Materiál na jazykové úrovni A1 pro základní školy. 
Tento soubor materiálů nabízí k 10 různým tématům 
jednoduché a zajímavě ilustrované pracovní 
předlohy.  

 

 

Goethe-Institut e.V.: Schnupperangebot: 
Deutsch als Fremdsprache im Kindergarten. 
München 2009. ISBN 978-3-939670-13-1. 

 
Příručka poskytuje mnoho podnětů, jak podpořit 
vývoj dítěte výukou jazyka. Naleznete zde odborně 
zpracované náměty k tématům, učebním cílům 
a metodice. Kniha je určena učitelkám mateřských 
škol, v nichž se děti seznamují s němčinou jako 
cizím jazykem. Doporučení jsou určena dětem 
ve věku od čtyř do šesti let.  
 

 

Goethe-Institut e.V.: Ameisen, die schaffen 
viel! Mit Hans Hase lernen Kinder Sprachen. 
München 2008. ISBN 978-3-939670-22-3 
 
Hans Hase na své cestě lesem potkává mnoho 
mravenců. Rozklápěcí obrázková knížka pro děti 
od 4 let obsahuje 12 velmi poutavých obrázků 
ve formátu A4 s texty ve čtyřech jazycích (němčině, 
angličtině, francouzštině a španělštině) o životě 
a práci mravenců. Ke každému obrázku je krátký 
text, většinou dialog, který se úzce váže 
k zobrazené situaci. Knihu můžeme použít tak, že 
malým posluchačům ukážeme obrázek a zároveň 
budeme číst text na zadní straně.   
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Goethe-Institut e. V.: Hans Hase und Monika 
in der Grundschule. ISBN 978-83-925003-4-6. 
 
Pokračování materiálů Němčina se zajíčkem Hans 
Hase v mateřských školách a předškolních 
zařízeních bylo vyvinuto na Goethe-Institutu 
v Polsku a tyto doplňující materiály jsou určeny pro 
výuku němčiny v prvních ročnících základních škol. 
Balíček obsahuje 20 lekcí, které na sebe dobře 
navazují, pracovní sešity a hry pro žáky, dále pro 
učitele instruktáž a podrobný hodinový rozvrh. 
V balíčku je rovněž oblíbená loutka, CD 
s písničkami, barevné plakáty a kartičky, které lze 
použít jako doplňující materiál během výuky. 
 

 

Garlin, Edgardis / Merkle, Stefan:  
KIKUS Bildkarten. 
Hueber Verlag 2009. ISBN 978-3-19-351431. 
 
480 karet s obrázky (240 motivů, barevných a čb) 
k různým tématům ze světa dětí, jako je rodina, 
oblečení, zvířata atd. a také slovesa, čísla, přídavná 
jména a předložky. Obrázkové karty jsou vhodné 
k hravému procvičování základní slovní zásoby 
a mohou se využívat jak k individuální, tak ke 
skupinové práci. Soubor umožňuje velké množství 
her a kombinací: pexeso, bingo, skládání příběhů, 
tvorba slov, tvorba množného čísla, sestavování vět 
atd.   
 

 

Garlin, Edgardis / Merkle, Stefan: KIKUS 
Arbeitsblätter Bildkärtchen. 
Hueber Verlag 2009. ISBN 978-3-19-361431-5. 
 

Analogicky k obrázkovým kartám je vytvořeno i 480 
malých obrázkových kartiček ke zpracování 
na kurzu nebo doma (20 perforovaných listů s 24 
kartičkami k vyjmutí). Na černobílých kartičkách jsou 
dané pojmy v cílovém jazyce a políčka na vyplnění 
překladu do vlastní mateřštiny. Kartičky tak slouží 
prohlubování a upevňování základní slovní zásoby.   
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Garlin, Edgardis / Merkle, Stefan:  
KIKUS Arbeitsblätter 1, 2 und 3.  
Hueber Verlag 2003. ISBN 978-3-19-331434-7, 978-
3-19-331434-4, 978-3-19-331434-1. 
 

Pracovní listy je možné využít buď v kurzu, nebo 
jako „domácí úkoly“ řešené ve spolupráci rodičů 
a dětí. K dispozici jsou tři soubory pracovních listů 
A4 z tvrdého papíru k 20 vybraným tématům. Jsou 
upraveny čtyřbarevně a motivují k malování, 
vybarvování, vystřihování, lepení – a především 
k mluvení. Pro začátečníky je vhodný soubor č. 1, 
ostatní soubory je možné využít pro další rozvoj 
dovedností.   

 
Plūkienė, Gilma: Deutsch als Fremdsprache 
mit Ferdinand. GP-Production 
2013. http://www.daf-ferdinand.de 
 
Učebnice se skládá ze sedmi kapitol, v nichž se 
probírají různá témata ze života dětí. Základem 
učebního materiálu je zprostředkovávání učební 
látky dětem srozumitelným způsobem. Ovečka 
Ferdinand – hlavní postava knihy – a oba její přátelé 
Klaus a Klára jako blízké osoby, nádherné písničky 
pro všechny situace ve výuce, příběhy, pohybové 
hry, spousta experimentů, karetní hry a mnoho 
dalšího umožňuje dětem vnímat jazyk všemi smysly 
a nabízí učiteli šanci utvářet výuku tak, aby byla 
pestrá, zajímavá a motivující. S přiloženým CD 
a dalšími materiály.   
 

 

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. 
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Jampert, Karin et al. (Hrsg.):  
Kinder-Sprache stärken! Sprachliche 
Förderung in der Kita: das Praxismaterial.  
Verlag das netz, Weimar Berlin 2009. ISBN: 978-3-
86-892011-6.  
 
Pět sešitů a šest plakátů v praktickém pouzdře 
názorně ukazuje, jak si děti osvojují jazyk a jaký 
význam má jazyk pro jejich myšlení a sociální 
jednání, jak je možné v mateřské škole poskytovat 
řečové podněty a systematicky rozvíjet jazyk a jaká 
specifika je třeba zohlednit u vícejazyčných dětí.   
 
 

 

Koenen, Marlies:  
Sprache anfassen – Ein Werkstattbuch. 
Verlag das netz, Weimar, Berlin 2009. ISBN: 978-3-
937785-78-3.  
 
Tato kniha poskytuje návod, jak s dětmi vymýšlet 
vlastní příběhy. K vyprávění je možné děti snadno 
přimět běžnými věcmi z každodenního života. 
Autorka sama svou knihu vnímá jako „repertoár 
nápadů plný fantazie, od dětí pro děti“.  

 
 

Navrátilová, Jana: Němčina pro děti. Ein 
fröhliches Jahr. Radostný rok. Computer 
Press 2008. ISBN 978-80-251-1602-9. 
 
Tato zábavná učebnice je určena pro děti mladšího 
školního věku. Ve dvanácti kapitolách děti společně 
s ilustrovanými postavičkami Uli a Tomem zažijí 
jeden radostný rok ve světě německého jazyka: 
seznámí se s německou rodinou, pojedou na výlet, 
na nákupy, projdou si dům i školu, prožijí svátky 
a letní prázdniny. Pomocí zajímavých obrázků, 
omalovánek, her, zábavných básniček a říkánek se 
děti naučí nejdůležitější slovíčka a fráze, základy 
gramatiky a budou schopny reagovat v běžných 
situacích. Ke knize je přiloženo audio CD, základní 
poučení o německé výslovnosti a zjednodušený 
přehled německé gramatiky. 
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Berghoff, Wilfried:  
Sprachförderung: hören, benennen, 
sprechen. Cornelsen Scriptor 2007. ISBN 978-3-
589-22376-3. 
 
Tato kniha se pomocí cca 150 aktivit soustředí 
na rozvoj jazyka, jazykové kompetence, rozšíření 
slovní zásoby, poslech s porozuměním (fonologické 
uvědomění), výslovnost a řečové prostředky / 
gramatiku.  

 

Tučková, Jitka: Říkanky pro rozvoj řeči.  
Portál, Praha 2007. ISBN 978-80-7367-241-6.  
 
Kniha obsahuje soubor jednoduchých ilustrovaných 
říkadel, která mohou pomoci dětem s logopedickými 
problémy. Básničky mohou posloužit také pro 
podporu normálního vývoje řeči u malých dětí. 
Jednoduché ilustrace podporují zapamatování 
říkanky, takže si je mohou osvojit i děti, které mají 
z různých důvodů potíže s učením. 

 

 
 

Oezoğul, Uta:  
Sprachförderung für 3- bis 7-jährige Kinder.  
Verlag an der Ruhr 2007. ISBN 978-3-8346-0240-4.  
 
Krásný soubor materiálů k mnoha tématům 
z každodenního života dětí. Soubor je roztříděn 
do přehledných hodin věnovaných rozvoji řečových 
dovedností, které je možné celé nebo i jen jejich 
části převzít do výuky. Říkanky, písně a příběhy 
doplňují obrázky, obrázkové příběhy a pracovní listy, 
ale také podněty k tvůrčí volné hře.  

 

Yates, Irene: Sprache und Verständigung: 
hören, sehen, sprechen. Cornelsen Scriptor 
2007. ISBN 978-3-589-22243-8. 
 
Aktivity této knihy podporují vyjadřovací schopnosti, 
vedou k pozornému poslechu a tvůrčímu vyprávění 
vlastních příběhů. Děti se učí komunikovat 
s ostatními a vyjadřovat svá přání a své představy.    
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Eiseltová, Lucie / Smolík, Jan:  
Obrázkové karty – barvy, ovoce, zvířátka.  
Projekt Lingua ludus, 2006.  
 
Karty jsou určeny k procvičování slovní zásoby. 
Jsou vyrobeny kvalitní technologií na kvalitním 
papíře a oboustranně laminovány pro dlouhodobé 
používání.  
 

 

Kniffka, Gabriele (et al.) (Hrsg.): Meine 
Freunde und ich. Deutsch als Zweitsprache 
für Kinder. Mit Kopiervorlagen und Audio-CD. 
Langenscheidt 2005. ISBN 978-3-468-49502-1. 
 
Tato kniha je sice koncipována pro výuku němčiny 
jako druhého jazyka, ale lze ji použít i v jiných 
oblastech rozvoje jazyka v mateřských školách. 
Vypracované jazykové aktivity jsou přehledně 
strukturovány a témata pocházejí přímo z běžného 
života dětí. Metodické pokyny k aktivitám, 
zpracované krok po kroku, usnadňují přípravu. 
K souboru jsou přiloženy karty s obrázky, předlohy 
na kopírování, rozmanité návrhy na tvoření a audio-
CD nazpívané a namluvené dětmi.   

 

 

Jankásková, Miluše / Ulbert, Karla / 
Dusilová, Doris: ENE MENE... Tintenfass, 
geh zur Schule, lerne was! Polyglot 2003. ISBN 
80-86195-24-4.  
 
Dvoudílný výukový soubor Ene Mene je určen 
dětem ve věku 5–9 let. Skládá se z knihy pro žáka, 
knihy pro učitele, audio CD, příloh a fólií a loutek. 
Kniha pro učitele obsahuje kromě žákovské 
učebnice vložené listy s metodickými náměty ke 
každé vyučovací hodině a přílohy – tematický 
slovník, abecední německo-český a česko-německý 
slovník, obrazové přílohy, seznam písniček včetně 
notového zápisu a fólie pro zpětný projektor.  
 

 

Staňková, Jitka:  Můj první průvodce 
němčinou. Fraus 2000. ISBN 80-7238-069-9. 
 
Tato hravá, humorně ilustrovaná knížka usnadní 
dětem první kroky při studiu němčiny. Kromě 600 
nejběžnějších každodenních slov obsahuje také 
jednoduchý a srozumitelný výklad gramatiky, která 
je potřebná k zvládnutí základní komunikace. 
Publikaci lze doporučit pro všechny děti, které se 
začínají učit němčinu ještě před zahájením povinné 
školní výuky jazyka, doma nebo v zájmových 
kroužcích. Inspiraci v ní mohou najít i učitelé 
základních škol. 
 
 
 

 


