Materialer til tidlig tysk
 Der er udarbejdet en læseplan for tidlig tysk, som gælder fra 01.08.17.
 Vi anbefaler, at der arbejdes med følgende emner: Die Zahlen, die Farben, die Familie,
Essen, der Körper, die Kleidung, die Tiere, das Jahr. Emner som das Haus og die Schule
kann også anbefales som relevante emner.
0. – 2. klasse:
 Der er udviklet en idékatalog, som indeholder ideer og links til sange, rim og lege.
 Især ”DAZ-Lernpakete” på siden www.edugroup.at (se idékatalog under links) kan
anbefales.
 Der findes div. CD’er med sange fx ”Die 30 besten Spiel – und Bewegungslieder 1 und
2”
3. og 4. klasse:
 Vi anbefaler, at man fortsætter med de samme emner, men uddyber dem. Der skal stadig
leges og synes, men det er vigtigt, at man begynder med at beskæftige sig med sprogets
skriftlige kompetencer. Man kan med fordel hente inspiration i idékatalogen og her kan
følgende hjemmeside anbefales: https://de.islcollective.com/
Det er en side med mange opgaveark. Man tilmelder sig gratis. I søgefeltet skriver
man et emne og under søgefeltet indstiller man under ”Stufe” A1. Det er
sværhedsgraden.
 Derudover anbefaler vi et af følgende materialer:
 Pirana http://piranaforlag.dk/en/Produkter/Tysk.aspx
 Die Deutsch Bande 1 https://www.alinea.dk/die-deutschbande-1
 Gut gemacht 1 http://forlagetdelta.dk/produkt-kategori/fag/tysk/gut-gemacht/
 Fang an 1 -2 https://forlagetvektor.dk/tysk.html

Inspirationsmateriale til tidlig tysk
Buchstaben/Sprachaufbau



Her ligger en rigtig fin alfabet sang på tysk.
https://www.youtube.com/watch?v=zxQXEyMMC0E
Her er et link til en postershop. http://www.kinderpostershop.de/Mein-buntesKinder-ABC
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”Følekasse” http://www.wesco-eshop.dk/5717016-genstandskasse.html kan købes,
men kan også laves af en enkelt papkasse. Put forskellige ting, som eleverne allerede
kan benævne på tysk, ind i kassen, og lad dem føle og sige ordene.
Fluesmækker øvelse: Hæng 3 til 5 bogstaver (A4 lamineret) på væggen. Del klassen i
3 hold. Den første i hvert hold får en fluesmækker. Sig nu et tysk ord, som eleverne
allerede kender. Eleverne skal derefter løbe til bogstaverne og slå med
fluesmækkeren på det bogstav han/hun tror ordet begynder med. Øvelsen kan også
bruges til at øve hele ord.
Følgende sang kan godt bruges, når man vil arbejde med lydene. Teksten kommer
her: ”Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt `ne kleine Wanze. Seht euch mal die Wanze
an, wie die Wanze tanzen kann, auf der Mauer auf der Lauer sitzt `ne kleine
Wanze.“ I næste strofe lader man det sidste bogstav ved Wanze og tanzen væk. Det
fortsætter man med i de følgende strofer, indtil der kun er W og t tilbage.
https://www.youtube.com/watch?v=jcIVSzIn6zA
End anden lydsang er ”Drei Chinesen mit dem Kontrabass”.
https://www.youtube.com/watch?v=9C2cLTif4QU
Buchstabenstaffel: Klassen deles i fire grupper. Hver gruppe står bag en kegle i den
ene ende af hallen og får en A3 ark med det tyske alfabet på. I den anden ende af
banen ligger der til hver gruppe ca. 100 forskellige billedkort, som skal hentes. Der
løber altid kun en elev per gruppe. Eleven henter et kort. I fællesskabet finder man
ud af, hvilket tyske ord der svarer til billedet. Så lægger man kortet på det bogstav
på alfabetet, som begrebet begynder med. Der må gerne ligge flere begreber på et
bogstav. Eleverne har fem minutter til at løse opgaven.
Visuelles Wortgedicht: På www.wordle.net eller www.tagxedo.com kan eleverne
skabe et flot billeddigt med de ord, de allerede kan.

Ich und meine Familie







„Ich heiße … wie heißt du?“ Her finder du beskrivelsen af en gruppeleg, hvor
eleverne indøver lette præsentationsformer på tysk.
http://www.labbe.de/spielotti/index.asp?spielid=211
Lernpaket Familie: https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-alszweitsprache-und-ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-familie.html
Velkomstsang: Eleverne sidder i en rundkreds. Læreren begynder at hilse på tre
børn ad gang. „Anna ist hier, Julie ist hier, Jonas ist hier. Alle miteinander, das sind
wir.“ Man kan synge eller sige sætningerne. Øvelsen passer fint til en
børnehaveklasse. Fokus er her på ”ist” og ”sind”.
Lad eleverne fremstille dukker, som de senere bruger til at præsentere deres familie.
I den følgende video kan du se, hvordan det kan gøres. (1.-2.klasse)
https://www.youtube.com/watch?v=c8w9UBNsYIw
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Her finder du kopiforlag til emnet ”familie”. http://www.schule.at/portale/deutschals-zweitsprache-und-ikl/sachthemen/eigene-person-familie/familie/detail/dazlernpaket-familie.html
Gruppeleg med bevægelse: Del klassen i fire grupper, en rød, en blå, en gul og en
grøn gruppe. Hver gruppe står i en række mellem to kegler. Den første i den røde
gruppe er ”roter Vater”, den næste er ”rote Mutter”, så kommer ”roter Sohn” og
”rote Tochter”. Når der er frem eller seks i gruppen, finder man bare på flere
familiemedlemmer. Det samme gør man ved de andre grupper, bare med deres
farver. Når læreren siger: ”Rote Tochter”, løber eleven, der har dette navn, rundt om
den forreste kegle, forbi sit hold, rund om den bagerste kegle og tilbage på sin plads.
Når læreren siger Familie Rot, så løber alle fra det røde hold. Det samme gælder for
de andre farver. En sjov leg med fart på.
„Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ – læreren kan digte nye strofer med
familiemedlemmer, fx Und mein Opa der spielt Fußball auf dem Schulhof…
https://www.youtube.com/watch?v=BRprM-tSS0E

Die Zahlen


Zahlen Staffel: Som forberedelse skal du lave 3 til 4 set tal-kort (fra 0 til 20). De
skulle gerne limes på farvede karton og lamineres. Nedenstående link kan bruges til
produktion af kortene. For at kunne gennemføre stafetten skal du have plads. En
gymnastiksal ville være optimal. Læg kortene med bagsiden opad i den ene ende af
gymnastiksalen og plaser eleverne i den anden ende. Afhængig af klassestørrelsen
kan du lave mellem tre og fire grupper. Du kan markere banen med kegler. Det
gælder nu om at hente tallene i den rigtige rækkefølge og hurtigst muligt. Hver elev
må vende tre tal ad gang, men kun tage et kort med, når han/hun har fundet det
rigtige. Har eleven dog fundet et af de næste tal, må han/hun placere kortet til højre
eller venstre for keglen og gøre de andre opmærksom på det. Talstafetten er en
rigtig god samarbejdsøvelse, hvor hver gruppe kan lave deres egen strategi for at
gennemføre opgaven hurtigst muligt.
http://www.edugroup.at/praxis/thema/detail/vorlage-fuer-paarefinden.html?parentuid=109334&cHash=d1a964f07b0561428d026cc60396f3
85



Lernpaket Zahlen 1
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/schule/detail/daz-lernpaket-zahlen-1-1.html
Lernpaket Zahlen 2
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/schule/detail/daz-lernpaket-zahlen-2-1.html
”Abzählreime” finder du her:
http://www.kikisweb.de/spielundspass/sonstiges/abzaehlreime.htm




Global House - Børn, Uddannelse og Sundhed, Jyllandsgade 36 - 6400 Sønderborg - Tlf: 27 900 111 - E-mail: mafn@sonderborg.dk - www.globalhouse.dk









Schlapp hat den Hut verloren: Eleverne sidder i en rundkreds. Alle får et tal.
Læreren starter med at sige: „Schlapp hat den Hut verloren, sieben hat ihn.“ Nu
kaster læreren en hue eller, hvis man vil undgå lus, en ærtepude til eleven med
nummer syv. Nu skal eleven sige: ”Sieben hat ihn nicht, fx dreizehn hat ihn“ og
kaster huen/ærtepuden til nummer tretten osv.
Wer hat den Keks aus der Dose geklaut: Eleverne sidder i en rundkred. Alle får et
tal. Én starter med at sige: ”Wer hat den Keks aus der Dose geklaut? Fx Sieben hat
den Keks aus der Dose geklaut.“ Nummer syv svarer: „Wer ich?“ Den første
svarer:“Ja du.“ Nein, ich hab ihn nicht. Wer hat den Keks aus der Dose geklaut?
Sieben hat ihn nicht, drei hat ihn.
Wer ich?
Ja du… und so weiter.
Bodenkontakt: Læreren har tallene (de tyske ord) fra 1 til 9. Når han viser et tal,
skal eleverne rør gulvet med samme antal kropsdele. Legen kan også gennemføres
med en terning eller to.
Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm
Eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und
neun und zehn. Ein Hut, ein Stock, ein Regenschirm und vorwärts, rückwärts,
seitwärts ran, Hacke, Spitze, hoch das Bein.
https://www.youtube.com/watch?v=sNBAtGgHtoU

Die Farben:







Lernpaket Farben
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/schule/detail/daz-lernpaket-farben.html
Twister: Du kender måske det spil, hvor man bliver instrueret i at bruge arme og
ben for at anbringe dem på et tæppe med farvede cirkler. Spillet findes også på tysk
(se nedenstående link). Når du bruger Twister i din undervisning, forbinder du ikke
kun tysk og bevægelse, du kombinerer også på en sjov måde forskellige semantiske
felter med hinanden.
http://onlineshop.real.de/TwisterNeuauflage/0884486001001?campaign=feed/de/37701/ciao/088448600100
1
„Grün, grün, grün sind alle meine Kleider“ : Sangen findes også på dansk. Det har
den fordel, at eleverne allerede har en forforståelse og har let ved at synde med.
https://www.youtube.com/watch?v=sUKBJwV6c1c
Das Regenbogen Lied: https://www.youtube.com/watch?v=WGQwZT_QRFs

Das Jahr
Die Wochentage:
 Lernpaket Wochentage:
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http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/zeit/wochentage/detail/daz-lernpaket-wochentage-1.html
 Dette link er en rigtig fin lille sang til ugedagene.
https://www.youtube.com/watch?v=k0zawwsQj_w
Die Monate:
 Rolf Zukockowski har for mange år siden lavet sangen „Die Jahresuhr”
https://www.youtube.com/watch?v=yC7sagJYbjQ
 ”Jahreskreis” Det er en opgave, hvor man kan skrive månederne ind i et årshjul.
http://www.grundschulmaterialonline.de/Schulmaterial/Sachkunde/Themen/Kalender/Kalender_06.pdf
Die Jahreszeiten:
 Her finder du sangen „Es war eine Mutter, die hatte vier Kinder“. Lad eleverne høre
sangen og spørg dem, hvordan man kunne danse sangen.
https://www.youtube.com/watch?v=lPN1DlS1-Pk
Geburtstag:
 ”Wie schön dass du geboren bist”
https://www.youtube.com/watch?v=HyZp7bYJwqY
Lernpaket Advent: https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-advent-1.html
Lernpaket Frühling: https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-fruehling.html
Lernpaket Jahreskreis: https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-nikolaus-kopie-3.html

Der Körper








Lernpaket Körper: https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-alszweitsprache-und-ikl/lernpakete/detail/daz-lernpaket-koerper-1.html
Lad eleverne tegne deres krop på et stort stykke papir (papirrulle ca. 60 cm bred).
Eleverne skal nu benævne de enkelte kropsdele og skrive dem på. Man kan også
gøre det omvendt. En elev siger, hvad en anden elev skal tegne:” Male ein Ohr.”
”Zeichne eine Nase.” osv.
Fingerspiele:
https://www.youtube.com/watch?v=x9Aez5dqtSc
https://www.youtube.com/watch?v=-zfLvaVgQh8
Vendespil:
https://www.deutschportal.com/media/de/Wort_und_Bildkarten_Der_Mensch.pdf
Das Flummilied: https://www.youtube.com/watch?v=6eEAXdhkmZg
Zehn kleine Zappelmänner: https://www.youtube.com/watch?v=vqKFgUiwXzY
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Kleidung






„Ich packe meinen Koffer“ er et spil, hvor man pakker sin kuffert ved at sige: Ich
packe meinen Koffer. Derefter siger man, hvad man vil tage med, fx eine Hose. Den
næste gentager sætningen, men også de begreber, der blev sagt før og tilføjer sit eget
begreb. Det bliver endnu sjovere når man bruger en rigtig kuffert, tøj og andre ting,
som man aktivt putter i kufferten. På denne måde bliver det også nemmere for
eleverne at huske rækkefølgen af tingene som blev lagt i kufferten.
http://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/ich-packe-meinenkoffer.html
Til børnehaveklassen findes der en videoklip, hvor eleven skal sige, hvad der
mangler. https://www.youtube.com/watch?v=SjRkzRR4Yc8
Lernpaket Kleidung:
http://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-und-ikl/detail/dazlernpaket-kleidung-1.html
Sangen ”Kopf, Schulter, Knie und Fuß“
https://www.youtube.com/watch?v=eM__jxSihoA

Essen








Obstsalat: „Frugtsalat“ kender de fleste børn. Legen kan også bruges i
tyskundervisningen. Før du går i gang med legen, kan du introducere eleverne i de
tyske begreber for frugtsorterne. I denne forbindelse kan du nemt lave dine egne
flashkort ved at bruge følgende link:
http://www.edugroup.at/praxis/thema/detail/flashcardvorlage.html?parentuid=109334&cHash=6814a13a990e9c63845612fa3ec762
0b
Lad eleverne stille sig op i en rundkreds. Brug ca. fem forskellige frugtsorter
(flashkort billeder)og tildel eleverne nu en efter en et tysk frugtnavn fx Apfel,
Birne, Kirsche osv. Når du siger ”Apfel” skal alle elever, der er ”Apfel” skifte
plads. Det samme gælder for de andre frugtsorter. Men når du siger
”Obstsalat”, skal alle elever skifte plads. Det gode ved denne variant er, at
ingen af eleverne ryger ud.
„Das Obst & Gemüse ABC“ er en sang, som let kan dramatiseres af eleverne.
Desværre findes der ingen tekst til sangen, men når sangen bruges i første klasse er
det heller ikke nødvendigt.
https://www.youtube.com/watch?v=tllSNKp0NAA
Der „Obsttellertanz“ er en meget sød sang med tekst, som samtidig er en
introduktion til dansen. Den kan nemt bruges til indskolingen.
https://www.youtube.com/watch?v=RMqib3Wo1ps
Arbeitsblatt: Obst, Gemüse, Kräuter
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http://www.grafgutfreund.at/daf/05themen/02essen&trinken/essen_obst_gemuese_kraeuter
.pdf
Obst-Memory:
http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/08memory_obst.pdf
Einkaufen: På www.youtube.com ligger der en rigtig fin lille film til emnet.
Samtaleparterne tale en god forståelig tysk. Lad eleverne se filmen, skriv derefter
alle begreber, som eleverne forstår/har hørt på tavlen. Se filmen igen og find i
fællesskab ud af, hvad fraserne/vendingerne betyder. Sæt eleverne i grupper og lad
dem skrive og bagefter dramatisere små rollespil.
https://www.youtube.com/watch?v=99NJVkqTyhE
Lernpaket: Essen und Trinken
https://www.schule.at/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/eigene-person-familie/detail/daz-lernpaket-essen-undtrinken-1.html
„Schokoladenlied”: https://www.youtube.com/watch?v=Va2nGWTchBk
Kommunikationsspil http://www.hueber.de/media/36/essen_trinken.pdf

Tiere










Lernpaket: Tiere
https://www.edugroup.at/praxis/portale/deutsch-als-zweitsprache-undikl/sachthemen/freizeit/tiere.html
“Old Mac Donalds hat ne Farm”
https://www.youtube.com/watch?v=ZD2RwarweJU&list=RDZD2RwarweJU
“Das kleine Küken piept” er en meget sjov sang med en tilhørende dans. Eleverne
elsker den.
https://www.youtube.com/watch?v=o7ihxQe_4QA
Tierlexikon: På nedenstående link finder du et leksikon med dyr. Bag billederne
gemmer der sig små film, som handler om dyrene.
http://www.kindernetz.de/oli/tierlexikon/sammlungen/bauernhof//id=236030/nid=236030/did=143092/oyltns/index.html
Vendespil Tiere:
http://www.graf-gutfreund.at/daf/09lernspiele/12memory_tiere.pdf
”Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm auf den Kopf gemacht hat”
https://www.youtube.com/watch?v=FBe1KgrRYmU
”Wenn du fröhlich bist, dann klatsche in die Hand”
https://www.youtube.com/watch?v=AbhqEtDMBzg

Bewegungslieder


„Wackel mit dem Po“ (Lingotech)
https://www.youtube.com/watch?v=_kvTZay05Ng
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„Tanz mit mir in Lederhosen“ (Lingotech)
https://www.youtube.com/watch?v=SpNjWFjUjdE
”Das Fliegerlied” https://www.youtube.com/watch?v=WS8YQK6x9BM. Eleverne
kan synge med, men ellers er det bare sjovt at lave bevægelserne til sangen.
”Ich bin cool” https://www.youtube.com/watch?v=lfRqrLwjYVc
„Die Räder vom Bus“
https://www.youtube.com/watch?v=qOIbIwwGpT8&list=RDZD2RwarweJU&index
=2&spfreload=1

Bewegungsspiele






„Hier kommen wir“. Det er en bevægelsesleg hvor man skal have plads. Klassen
deles op i to lige store hold. Holdene stiller op på hver side af boldbanen. Nu skal
det ene hold blive enig om et tysk begreb inden for en given kategori. Derefter
nærmer begge hold sig midten. Holdet med det tyske begreb råber:” Hier kommen
wir.” Når holdene står 2 til 3 meter fra hinanden, råber det modsatte hold:”Stopp,
keiner kommt an uns vorbei, bevor ihr zeigt, wer ihr seid.” Nu skal det angribende
hold mime det aftalte begreb. De andre skal derefter gætte ordet på tysk. Hvis ordet
gættes, må holdet forsøge at fange så mange af det angribende hold som muligt,
mens de skynder sig tilbage til deres hjemmebase.
Cup-song øvelse: Nedenstående lille film viser, hvordan man kan forbinde tysk
sprog med bevægelse uden at bruge meget plads. Det er en god ide at starte filmen
ved 0,40 sek., da forklaringen ellers er for lang.
https://www.youtube.com/watch?v=iizYliWJCnQ
Bodygroove kids:
https://www.helbling-verlag.de/?pagename=product&product=S6902 . I
første omgang behøver man ikke at købe bogen. Der findes også små filmklips
på youtube.
Rhythmus aus der Schultasche (Buch, Heft, Stift, Papier)
https://www.youtube.com/watch?v=3qiZVoOklc4
Rhythmus aus der Schultasche (Der Hai sagt zum Hahn)
https://www.youtube.com/watch?v=kWp9_1rwXb0

Links
http://www.graf-gutfreund.at/m_lernspiele.htm
http://www.kikisweb.de/spielesammlung/spiele.htm
http://www.spiellieder.de/Lernen/Lernlieder.htm
http://wikis.zum.de/zum/Lernspiele_im_Sprachunterricht
http://www.labbe.de/
https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/kin.html?wt_sc=fruehes-deutsch
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9910
http://www.kindernetz.de/
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https://www.musik-fuer-dich.de/themen/handreichungen-f%C3%BCrp%C3%A4dagogen
https://www.musik-fuer-dich.de/themen/feste-feiern
https://de.islcollective.com/
http://ideenreise.blogspot.dk/
https://www.edugroup.at/service/suche.html?tx_chsearch_pi2%5B__referre
r%5D%5BextensionName%5D=ChSearch&tx_chsearch_pi2%5B__referrer%5
D%5BcontrollerName%5D=Frontend&tx_chsearch_pi2%5B__referrer%5D%
5BactionName%5D=popup&tx_chsearch_pi2%5Bfilter%5D%5Bsearchterm%
5D=DAZLernpaket&tx_chsearch_pi2%5Bfilter%5D%5Bcontext%5D=&tx_chsearch_pi
2%5Bsearch%5D=Suchen

Liste over links til tyskundervisningen


www.deutschalsfremdsprache.ch



www.tidligsprogstart.dk



www.tysklaerer.dk



www.graf-gutfreund.at



www.malvorlagengratis.net



www.4teachers.de



www.ludolingua.de



www.mehr-bewegung-in-die-schule.de



www.kikisweb.de



www.land-der-woerter.de



www.deutsch-als-fremdsprache.de



www.tierschutzmachtschule.at



www.labbe.de



www.spiellieder.de



http://www.eduhi.at/gegenstand/daz/index.php?kthid=10464



www.edugroup.at



www.medienwerkstatt-online.de



www.schule.at
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http://www.schulbilder.org/



http://www.malvorlagen-bilder.de/



http://www.spiellieder.de/Lernen/Lernlieder.htm



https://jeopardylabs.com/play/begyndertysk2



http://deutschinderschule1.blogspot.dk/



https://www.deutsch-portal.com/



http://www.lingudora.com/de/lern-deutsch-online/wortschatz/uebungen/1?t=kitchen_table



https://www.goethe.de/de/spr/mag/20647735.html



https://deutsch.lingolia.com/de/wortschatz



www.lingolia.com



https://de.islcollective.com/



http://www.abcund123.de/



www.bookbox.com



https://www.oesterreichinstitut.at/lernmaterialien/filmdidaktisierungen/deine-schoenheit-istnichts-wert/



http://www.lernspass-fuer-kinder.de/



http://www.kindergarten-homepage.de/



http://www.legiskolen.dk/



http://www.die-kunterbunte-kinderzeitung.de/



https://ucc.dk/aktuelt/ucc-magasin



http://www.lingonetz.de/



http://www.mehr-bewegung-in-die-schule.de/



https://www.apmollerfonde.dk/projekter/tidlig-tysk.aspx

Tyske undervisningsmaterialer som man kan bestille i Danmark
 English Center tilbyder undervisningsmaterialer fra Hueber fx ”Spielerisch Deutsch lernen”
http://www.englishcenter.dk/Tyske-materialer
 Åløkke har tyske undervisningsmaterialer fra Eli und Schubi
http://www.alokke.dk/pl/Tysk_134.aspx
 DigTea tilbyder lette frilæsningsbøger med QR kode
http://digtea.net/shop/dk/index.php?id_category=50&controller=category
 http://www.laermedstil.dk/group.asp?group=42
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Gratis materialer
 „Hvor er de nye sange?” en sangbog af Professor ABC kan fås under www.region.dk
 ”Malbuch/Malebog” en malebog til de yngste. Skriv til region@region.dk
 ”Lingo Das Mit-Mach-Magazin” kann fås her https://www.jubi-shop.de/de/Shop/JugendUnd-Bildung/Importiere-Produkte/Lingo---Das-Mit-Mach-Magazin(Download)_DWLDMMM.html
 „Geolino Taschenwissen Europa“ http://bookshop.europa.eu/de/geolino-taschenwisseneuropa-pbNA0414614/
 „Das Magazin für neugierige Forscher“ http://bookshop.europa.eu/de/geolinotaschenwissen-europa-pbNA0414614/
 „Europa kinderleicht“ http://ec.europa.eu/deutschland/service/bookshop/index_de.htm
Mail: eu-de-kommission@ec.europa.eu ISBN-Nr: 978-92-79-40115-2
 “Sophie und Paul entdecken Europa”
http://ec.europa.eu/deutschland/service/bookshop/index_de.htm
Mail: eu-de-kommission@ec.europa.eu ISBN-Nr: 978-92-79-25586-1
 “Tatsachen über Deutschland” www.auswaertiges-amt.de Mail: 608-R@auswaertigesamt.de ISBN-Nr: 978-3-95542-161-8
 Interaktive øvelser fra Hüber
http://www.hueber.de/shared/uebungen/delfin/lerner/uebungen/fset.php?Volume=1&Lectio
n=8&Exercise=1&SubExercise=1


En bogkasse vi har stående:

Litteraturliste: Tyske billedbøger

Titel
Du bist so schrecklich schön
Das Buch über uns
Du hast einen Vogel auf dem kopf
Eine Geburtstagstorte für …

Forfatter



Eva Dax og Sabine Dully
Mo Willems
Mo Willems
Sven Nordqvist
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Superwurm
Wo die wilden Kerle wohnen
Mitmach Buch
Der Grüffelo
Henriette Bimmelbahn
Elmar
Zusammen
Vom kleinen Maulwurf
Post für den Tiger
Lilly feiert Weihnachten
Lillys Katze
Lilly geht ins Kino
Lilly im Café
Die 12 Monate
Wo ist der Hund
Wo bist du?
Der Hase und der Igel
Die Bremer Stadtmusikanten
Hurra Ferien
Oma Fix und das gelbe Band
PB3 und das Gemüse

Axel Scheffler og Julia Donaldson
Maurice Sendak
Hervé Tullet
Axel Scheffler og Julia Donaldson
James Krüss
David McKee
Daniela Kulot
Werner Holzwarth
Janosch
Jörn Jaskolowski
Jörn Jaskolowski
Jörn Jaskolowski
Jörn Jaskolowski
Maria Strebel
Jörn Jaskolowski
Maria Strebel
Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas
Sigrid Xanthos, Jutta Douvitsas
Dominique Guillemant
Jane Cadwallader
Jane Cadwallader
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