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Metodika:

Slide č. 4: cvičení  žáci odkrývají kliknutím obrazce, čtou německé 
             názvy pohádek, podle obrázků poznají známé 

                       pohádky, čtou a překládají texty pod názvy

Slide č. 5: řešení cvičení ze slidu č. 4

Slide č. 6: stručné seznámení s bratry Grimmovými a názvy pohádek, 
  čtení a překlad, kliknutím na slide 7, kde je správné řešení

Slide č. 7: řešení cvičení ze slidu č. 6

Slide č. 8: toolkit  Word guess, tvoření slov k danému tématu

Slide č. 9: cvičení  přiřazování otázek a odpovědí (z pohádky 
        Červená karkulka), žáci si scénu mohou zahrát 

Slide č. 10: řešení cvičení ze slidu č. 9

Slide č. 11: toolkit  Anagram, přeházená písmena, tvoření slov k 
          tématu 

10 1821:54

Rotkäppchen

Hänsel und Gretel

Dornröschen

Schneewittchen

Aschenputtel

Vor Zeiten war ein König und eine Königin, die sprachen jeden Tag: 
"Ach, wenn wir doch ein Kind hätten!" 

"Spieglein, Spieglein an der Wand,

Wer ist die Schönste im ganzen Land?"

Die Geschichte von der verhassten Stieftochter, die am Ende 
doch ihr Glück findet.

Welche Märchen sind hier versteckt? Klick an und sag auf Deutsch. 
Dann lies und übersetze. Lösung:

 Als sie den Ofen öffnet, schiebt Gretel die böse Hexe hinein. 

 Eines Tages sagte die Mutter:

 "Großmutter ist krank. Bring ihr diese Flasche Wein 
und dieses Stück Kuchen." 

10 1821:54

Červená karkulka

O Jeníčkovi a Mařence

Šípková Růženka

Sněhurka a sedm trpaslíků

Popelka

Kdysi dávno žil král a královna, ti říkali každý den:  
"Ach, kdybychom tak měli děťátko !" 

Příběh o nenáviděné nevlastní dceři, která nakonec přece jen 
najde své štěstí.

"Zrcadlo, zrcadlo na stěně,

Kdo je v celé zemi nejkrásnější?"

Lösung:
Klick an und geh zurück.

 Když otevřela kamna, strčila Mařenka zlou čarodějnici dovnitř. 

 Jednoho dne maminka řekla:

 "Babička je nemocná. Zanes jí tuto láhev vína   
a kousek koláče." 

5 214:14

Brüder Grimm -

 Jacob (1785 - 1863) und Wilhelm (1786 - 1859).

Hanau - der Geburtsort

Hanau

Lies und übersetze. Lösung.

Jacob und Wilhelm Grimm sind als Volkskundler und Sammler von Märchen 
bekannt. Die schönsten Märchen der Brüder Grimm sind:

Dornröschen     , Schneewittchen , Hänsel und Gretel, 

Aschenputtel               und Rotkäppchen.
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Bratři Grimmové -

 Jacob (1785 - 1863) a Wilhelm (1786 - 1859).

Lösung:

Hanau - rodiště

Jacob a Wilhelm Grimmovi jsou známí jako folkloristé a sběratelé 
pohádek. Nejpěknější pohádky bratří Grimmů jsou:

Šípková Růženka     , Sněhurka ,O Jeníčkovi a Mařence, 

Popelka               a  Červená karkulka.

Hanau

Klick an und geh zurück.

5 214:14

Bilde Wörter.

2 2323:47

Ordne die Antworten den Fragen zu. Klick an und kontrolliere.

Großmutter, 
warum hast du so 
große Ohren?

Und warum hast du so große Augen?

Und was hast du für große Hände?

Aber, Großmutter, was hast 
du für ein großes Maul?

Damit ich dich 
besser hören kann!

Damit ich dich besser sehen kann!

Damit ich dich 
besser fassen kann!

Damit ich dich besser fressen kann!

2 2323:47

Lies die Lösung und spiel die Rollen.

Großmutter, 
warum hast du so 
große Ohren?

Damit ich dich 
besser hören kann!

Und warum hast du so große Augen? Damit ich dich besser sehen kann!

Und was hast du für große Hände?
Damit ich dich 
besser fassen kann!

Aber, Großmutter, was hast 
du für ein großes Maul?

Damit ich dich besser fressen kann!

Geh zurück.

2 240:19

Bilde Wörter.

10 1017:06
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