
Aprobat,
Manager/Director "V.A.Urechia" Galaţi,

Corina Emanuela Dobre

Deutsch für die Kleinen.
(Germana pentru cei mici).

- proiect online de învă are a limbii germane pentru pre colariț ș
SEC IA ÎMPRUMUT LA DOMICILIU PENTRU COPIIȚ

Argument

Cu  prilejul  manifestărilor  dedicate  Zilelor  Bibliotecii  Jude ene  „V.A.Urechia”,  institu ieț ț
subordonată  Consiliului  Jude ean  Gala i,  Sec ia  pentru  Copii  vă  propune  un  proiect  online  deț ț ț
învă are a limbii germane pentru cei mici. ț

În acest sens, invităm to i copiii doritori de învă are a limbii germane să acceseze pagina deț ț
Facebook: Sec ia  Copii-Clubul  Curio ilor,  începând cu luna noiembrie 2021, pentru a  vizualizaț ș
lec iile demonstrative postate.ț

Derulare proiect

Prin  acest  proiect  educativ  ne  propunem  să  realizăm  21  de  lec ii  de  învă are  a  limbiiț ț
germane,  prin  postarea  săptămânală  a  trei  lec ii  pentru  începători.  Pentru  a  în elege  mai  bineț ț
pronun ia vom anexa i înregistrarea audio.ț ș

După fiecare lec ie a teptăm feedbach-ul vostru, printr-un like pe postare sau printr-un mesajț ș
cu opinii, impresii i sugestii pe messenger-ul paginii de Facebook: Sec ia Copii-Clubul Curio ilorș ț ș
sau pe e-mail: sectiacopii2020@gmail.com. 
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Lec iile propuse: ț
Nr. lec ieț Denumire Imagine
Lec ia nr. 1ț Hallo ! (Bună !)

Lec ia nr. 2ț Wie heißt du ? (Cum te cheamă ?)

Lec ia nr. 3ț Ich bin... ( Eu sunt... )

Lec ia nr. 4ț Die Zahlen (Numerele)

Lec ia nr. 5ț Wie alt bist du ? (Câ i ani ai ?)ț
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Lec ia nr. 6ț Die Farben (Culorile)

Lec ia nr. 7ț Was ist das ? (Ce este aceasta/acesta ?)

Lec ia nr. 8ț Die Familie (Familia )

Lec ia nr. 9ț Obst (Fructe)

Lec ia nr. 10ț Gemüse (Legume)

Lec ia nr. 11ț Mein Haus (Casa mea)

Lec ia nr. 12ț Guten Morgen ! (Bună diminea a !)ț
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Lec ia nr. 13ț Frühstück (Micul dejun)

Lec ia nr. 14ț Mittagessen (Masa de prânz)

Lec ia nr. 15ț Abendessen (Cina)

Lec ia nr. 16ț Gute Nacht ! (Noapte bună !)

Lec ia nr. 17ț Der Frühling (Primăvara)

4



Lec ia nr. 18ț Der Sommer (Vara)

Lec ia nr. 19ț Der Herbst (Toamna)

Lec ia nr. 20ț Der Winter (Iarna)

Lec ia nr. 21ț Weihnachten (Crăciunul)

Scop
Dezvoltarea i stimularea interesului pentru învă area limbii germane de la cea mai fragedă vârstă.ș ț

Obiective
 ini ierea în limba germană;ț
 dezvoltarea abilită ilor de comunicare;ț
 promovarea lecturii.

Grup intăț
Copiii cu vârsta de 5-10 ani.

Perioada desfă urăriiș
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8 noiembrie – 24 decembrie 2021.

Locul de desfă urareș
În mediul online, pe pagina de Facebook: Sec ia Copii – Clubul Curio ilor.ț ș

Resurse folosite în derularea proiectului
 resurse umane: bibliotecari Sec ia copii, pre colari, elevi; ț ș
 resurse materiale: computer, telefon; 
 resurse online: pagini web. 

Concluzii
Proiectul î i propune să-i ini ieze pe cei mici în învă area unei limbi străine, pentru a le dezvoltaș ț ț
comunicarea i pentru a-i atrage la lectură prin mijloace moderne de comunicare.ș

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
Pot fi solicitate de la Secţia pentru Copii a Bibliotecii Judeţene „V.A.Urechia” Gala i la telefon:ț
0236/411037/interior 128, pe pagina de Facebook Sectia Copii – Clubul Curio ilor sau prin e-mail:ș
sectiacopii2020@gmail.com. 

Avizat,                                                                                 Întocmit,
Şef Serviciu Relaţii cu Publicul,   Bibliotecar Sec ia copii,ț
     Diaconeasa Florina         Staicu Aurelia-Floren aț
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