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Анотація 

Навчальна дисципліна «Порівняльна граматика другої іноземної та української мов» 

розроблена для студентів-германістів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну і 

спеціалізуються на професійному перекладі. Дисципліна закладає базові теоретичні знання 

про: структуру та утворення різних типів речень в українській та німецькій мовах; граматичні 

категорії різних частин мови; особливості організації синтаксичних одиниць у порівнюваних 

мовах; типи синтаксичного зв’язку; відмінності у засобах вираження різних членів речення. 

За результатами курсу здобувачі вищої освіти повинні вільно оперувати граматичними 

формами та конструкціями німецької та української мов в усному та писемному мовленні; 

розпізнавати граматичні явища та вміти їх адекватно відтворювати чи заміщувати в мові 

перекладу; розрізняти граматичні структури та явища під час сприйняття тексту на слух; 

перекладати з української мови німецької і навпаки з урахуванням особливостей будови мов; 

здійснювати граматичний перекладознавчий аналіз тексту. Курс нерозривно пов'язаний з 

вивченням практичного курсу другої іноземної мови і є його логічним продовженням та 

базується на знаннях, отриманих з курсів загального мовознавства, латинської мови, 

практичної граматики, порівняльної граматики англійської мови, української мови за 

професійним спілкуванням. 

Ключові слова: граматичні категорії, німецька мова, порівняльна граматика, синтаксичні 

одиниці, типи синтаксичного зв’язку, українська мова, частини мови. 

 

Abstract 

The course "Comparative Grammar of the Second Foreign and Ukrainian Languages" is 

designed for German students who study German as a second foreign language and specialize in 

professional translation. The discipline lays the basic theoretical knowledge about: the structure and 

formation of different types of sentences in Ukrainian and German; grammatical categories of 

different parts of speech; features of the organization of syntactic units in the compared languages; 

types of syntactic connection; differences in the expression means of different parts of the sentence. 

According to the results of the course, students should be free to operate with grammatical forms and 

constructions of German and Ukrainian languages in oral and written speech; recognize grammatical 

phenomena and be able to adequately reproduce or replace them in the language of translation; 

distinguish grammatical structures and phenomena during the perception of the text by ear; to 

translate from Ukrainian into German and backward, taking into account the peculiarities of the 

structure of languages; to carry out grammatical translation analysis of the text. The course is 

inextricably linked with the study of a practical course of a second foreign language and is its logical 

continuation and is based on knowledge gained from courses in general linguistics, Latin, practical 

grammar, comparative grammar of English, Ukrainian for professional communication. 

Key words: comparative grammar, German, grammatical categories, parts of speech, syntactic 

units, types of syntactic connection, Ukrainian.  
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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань: 03 

Гуманітарні науки 

 Варіативна 

 Спеціальність: 035 

Філологія 

 
Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

порівняльна 

характеристика 

граматичних явищ, 

наукова стаття 

035.04 Германські мови та 

літератури  

(переклад включно), перша 

- англійська 

Освітня програма: Переклад 

Рік підготовки: 

 4 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

90 

 8 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 5, 

аудиторних – 1 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавра 

 10 

Практичні, семінарські 

 12 

Лабораторні 

 - 

Самостійна робота 

 68 

Вид контролю:  

залік 
http://moodle.mdu.edu.ua 

 

 

Мова навчання – німецька 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи 

становить: для денної форми навчання – 22 год. – аудиторні заняття, 68 год. – самостійна 

робота (24% / 76 %). 
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати  

Мета курсу: вивчення порівняльної характеристики граматичної будови німецької та 

української мов, підготовка граматичної основи для набуття студентами теоретичних і 

практичних умінь та навичок у сфері перекладу. 

Завдання курсу: ознайомити студентів з теоретичною термінологією та основними 

структурними елементами німецької та української граматики; підготувати студентів до 

сприйняття теорії перекладу; сформувати навички перекладу з німецької мови на українську; 

розвивати навички перекладу з української мови на німецьку. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Загальне мовознавство», «Практичний курс 

другої мови», «Практична граматика», «Порівняльна граматика англійської мови», 

«Українська мова за професійним спілкуванням», «Латинська мова». 

Навчальна дисципліна складається з 3-х кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПРН-1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та нефахівцями 

державною та іноземною(ими) мовами усно й письмово, використовувати їх для організації 

ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН-2. Ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних 

джерел, зокрема з фахової літератури та електронних баз, критично аналізувати й 

інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати. 

ПРН-3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН-5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та релігій, 

прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН-6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для вирішення 

складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності. 

ПРН-7. Розуміти основні проблеми філології та підходи до їх розв’язання із 

застосуванням доцільних методів та інноваційних підходів. 

ПРН-10. Знати норми літературної мови та вміти їх застосовувати у практичній 

діяльності. 

ПРН-12. Аналізувати мовні одиниці, визначати їхню взаємодію та характеризувати мовні 

явища і процеси, що їх зумовлюють. 

ПРН-15. Здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та спеціальний філологічний 

аналіз текстів різних стилів і жанрів. 

ПРН-16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної філологічної 

спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 

ПРН-17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати факти мови й мовлення 

й використовувати їх для розв’язання складних задач і проблем у спеціалізованих сферах 

професійної діяльності та/або навчання. 

Згідно з вимогами ОПП студент оволодіває такими компетентностями:  

І. Загальні:  

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК 5. Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК 9. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 10. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ІІ. Фахові:  

ФК 1. Усвідомлення структури філологічної науки та її теоретичних основ. 
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ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову як особливу 

знакову систему, її природу, функції, рівні. 

ФК 3. Здатність використовувати в професійній діяльності знання з теорії та історії 

мов(и), що вивчаються(ється). 

ФК 6.Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати мову(и), що 

вивчається(ються), в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для розв’язання 

комунікативних завдань у різних сферах життя. 

ФК 7. Здатність до збирання й аналізу, систематизації та інтерпретації мовних, 

літературних, фольклорних фактів, інтерпретації та перекладу тексту. 

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання 

професійних завдань. 

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний та перекладознавчий аналіз текстів різних 

стилів і жанрів. 

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної мови та 

культури мовлення. 

ФК 12. Здатність до організації ділової комунікації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

Кредит 1. Мова як функціональна система  

Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера вивчення лінгвістики взагалі та 

порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. Системний та структурний підходи до 

вивчення мови. 

Тема 2. Місце порівняльної граматики серед типологічних дисциплін. 

Тема 3. Системні відношення у мовах. Основні граматичні одиниці німецької та 

української мов 

Кредит 2. Морфологія 

Тема 4. Типологія морфологічних систем німецької та української мов. 

Тема 5. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль та засоби його 

передавання в українській мові 

Тема 6. Порівняльна характеристика прикметника в німецькій та українській мовах 

Тема 7. Порівняльна характеристика займенника, його категорії в німецькій та 

українській мовах. 

Тема 8. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії в німецькій та українській 

мовах 

Тема 9. Порівняльна характеристика безособових форм дієслова (інфінітивні 

конструкції). 

Тема 10. Порівняльна характеристика дієприслівника і дієприкметника в німецькій та 

українській мовах 

Тема 11. Порівняльна характеристика службових частин в німецькій та українській 

мовах 

Кредит 3. Синтаксис 

Тема 12. Типологія синтаксичних систем у німецькій та українській мовах. 

Тема 13. Просте речення. Порівняльна характеристика членів речення. 

Тема 14. Складне речення в німецькій та українській мовах. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

Назви кредитів і тем Кількість годин 

усьо

го 

у тому числі 

л п лаб інд Ср 

1 2 3 4 5 6 7 

Кредит 1. Мова як функціональна система 

Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера 

вивчення лінгвістики взагалі та порівняльної 

грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. 

Системний та структурний підходи до вивчення 

мови. 

14 2 1   11 

Тема 2. Місце порівняльної граматики серед 

типологічних дисциплін 

4 - 1   3 

Тема 3. Системні відношення у мовах. Основні 

граматичні одиниці німецької та української мов  

12 - -   12 

Усього:  30 2 2   26 

Кредит 2. Морфологія 

Тема 4. Типологія морфологічних систем 

німецької та української мов 

6 2 -   4 

Тема 5. Іменник у порівнювальних мовах. 

Німецький артикль та засоби його передавання в 

українській мові 

4 2 1   1 

Тема 6. Порівняльна характеристика прикметника 

в німецькій та українській мовах 

2 - 1   1 

Тема 7. Порівняльна характеристика займенника, 

його категорії в німецькій та українській мовах. 

2 - 1   1 

Тема 8. Порівняльна характеристика дієслова, 

його категорії в німецькій та українській мовах 

4 2 1   1 

Тема 9. Порівняльна характеристика безособових 

форм дієслова (інфінітивні конструкції). 

5 - 1   4 

Тема 10. Порівняльна характеристика 

дієприслівника і дієприкметника в німецькій та 

українській мовах 

2 - 1   1 

Тема 11. Порівняльна характеристика службових 

частин у німецькій та українській мовах 

5 - -   5 

Усього:  30 6 6   18 

Кредит 3. Синтаксис 

Тема 12. Типологія синтаксичних систем у 

німецькій та українській мовах 

12 2 -   10 

Тема 13. Просте речення. Порівняльна 

характеристика членів речення 

9 - 2   7 

Тема 14. Складне речення в німецькій та 

українській мовах 

9 - 2   7 

Усього: 30 2 4   24 

Усього годин: 90 10 12   68 
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5. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Мова як функціональна система 

1 Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера вивчення 

лінгвістики взагалі та порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. Системний та 

структурний підходи до вивчення мови. 

2 

Кредит 2. Морфологія 

2 Тема 2. Типологія морфологічних систем німецької та 

української мов 

2 

3 Тема 3. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль 

та засоби його передавання в українській мові 

2 

4 Тема 4. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії 

в німецькій та українській мовах 

2 

Кредит 3 Синтаксис 

5 Тема 5. Типологія синтаксичних систем у німецькій та 

українській мовах. 

2 

 Разом: 10  

 

6. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Мова як функціональна система 

1 Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера вивчення 

лінгвістики взагалі та порівняльної грамматики зокрема. 

Основні положення сучасної лінгвістики. Системний та 

структурний підходи до вивчення мови. Місце порівняльної 

граматики серед типологічних дисциплін. 

2 

Кредит 2. Морфологія 

2 Тема 2. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль 

та засоби його передавання в українській мові. Порівняльна 

характеристика прикметника в німецькій та українській мовах. 

2 

4 Тема 3. Порівняльна характеристика займенника, його 

категорії в німецькій та українській мовах. Порівняльна 

характеристика дієслова, його категорії в німецькій та 

українській мовах. 

2 

5 Тема 4. Порівняльна характеристика безособових форм 

дієслова (інфінітивні конструкції). Порівняльна 

характеристика дієприслівника і дієприкметника в німецькій 

та українській мовах. 

2 

Кредит 3. Синтаксис 

8 Тема 5. Просте речення. Порівняльна характеристика членів 

речення. 

2 

9 Тема 6. Складне речення в німецькій та українській мовах. 2 

 Всього 12  
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7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Мова як функціональна система 

1 Тема 1. Мова як функціональна система. Сфера вивчення 

лінгвістики взагалі та порівняльної грамматики зокрема. Основні 

положення сучасної лінгвістики. Системний та структурний 

підходи до вивчення мови. 

11 

2 Тема 2. Місце порівняльної граматики серед типологічних 

дисциплін.  

3 

3 Тема 3. Системні відношення у мовах. Основні граматичні одиниці 

німецької та української мов 

12 

Кредит 2. Морфологія 

4 Тема 4. Типологія морфологічних систем німецької та української 

мов 

4 

 Тема 5. Іменник у порівнювальних мовах. Німецький артикль та 

засоби його передавання в українській мові 

1 

 Тема 6. Порівняльна характеристика прикметника в німецькій та 

українській мовах 

1 

 Тема 7. Порівняльна характеристика займенника, його категорії в 

німецькій та українській мовах. 

1 

 Тема 8. Порівняльна характеристика дієслова, його категорії в 

німецькій та українській мовах. 

1 

5 Тема 9. Порівняльна характеристика безособових форм дієслова 

(інфінітивні конструкції). 

4 

 Тема 10. Порівняльна характеристика дієприслівника і 

дієприкметника в німецькій та українській мовах. 

1 

6 Тема 11. Порівняльна характеристика службових частин у 

німецькій та українській мовах 

5 

Кредит 3 Синтаксис 

7 Тема 12. Типологія синтаксичних систем у німецькій та 

українській мовах 

10 

8 Тема 13. Просте речення. Порівняльна характеристика членів 

речення 

7 

9 Тема 14.Складне речення в німецькій та українській мовах 7 

 Разом  68 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

Індивідуальне науково-дослідне завдання складається: 

І. Підготувати граматичний перекладознавчий аналіз тексту (для студентів ДФН). 

Проаналізувати складнопідрядне речення (власний вибір): зробити морфологічний та 

синтаксичний аналіз. 

Основні завдання цього виду діяльності: впевнене спілкування в межах заданих тем; 

вміння висвітлювати найголовніше та найцікавіше; засвоєння певного обсягу соціокультурних 

знань за рахунок читання відповідних текстів тощо. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання: 

наявність вагомої в творчому, пошуковому плані проблеми, яка вимагає рішення; 

практична, теоретична, пізнавальна вагомість результатів; самостійна діяльність студентів на 

практичному занятті; використання пошукових методів: визначення проблеми, завдань, їх 

вирішення, висунення гіпотези, обговорення методів пошуку; оформлення кінцевих 

результатів; аналіз отриманих даних. 
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Критерії оцінювання: 1) аргументованість вибору теми; 2) розкриття теми ІНДЗ; 

3) відсутність граматичних, лексичних чи смислових помилок; 4) рівень творчості, 

оригінальність теми, підходів, рішень; 5) глибокі знання студента з предмету дослідження під 

час захисту роботи. 

ІІ. Підготовка наукової доповіді з порівняльним аналізом мовних одиниць на науково-

практичну студентську конференцію. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 

Шкала оцінювання: національна та EСTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90-100 A відмінно    

 

зараховано 
80-89 B 

добре  
65-79 C 

55-64 D 
задовільно  

50-54 E 

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. 

Поточний контроль знань студентів: 

Об’єктами поточного контролю знань студента є: 

1)  систематичність та активність роботи на практичних заняттях (оцінці підлягає рівень 

знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних заняттях; активність при 

обговорюванні питань, що винесені на практичні заняття); 

2)  виконання завдань для самостійного опрацювання. Самостійна робота є 

позааудиторною і призначена для самостійного ознайомлення студента з певними розділами 

курсу за рекомендованими викладачем матеріалами і підготовки до виконання індивідуальних 

завдань по курсу. Організація самостійної роботи студентів має здійснюватися з дотриманням 

індивідуального підходу. Індивідуальні завдання виконують усі студенти. Індивідуалізація 

самостійної роботи сприяє самореалізації студента, розкриваючи в нього такі грані 

особистості, які допомагають професійному розвитку. 

Основними видами самостійної роботи з друкованим матеріалом є: 

-  самостійне вивчення за підручником або іншими джерелами тем і розділів, 

визначених викладачем; 

-  попереднє ознайомлення з матеріалом наступного заняття з метою введення 

студентів у коло питань, що доведеться вивчати; 

-  аналіз, синтез, порівняння, ґрунтування явищ, фактів, закономірностей, викладених 

у друкованих джерелах інформації, з метою підготування відповідей на поставлені 

напередодні викладачем запитання та з метою закріплення здобутих знань; 

-  розгляд і аналіз таблиць, графіків, ілюстрацій, вміщених у підручнику; 

-  конспектування самостійно прочитаного; 

-  підготування доповідей, рефератів, анотацій тощо. 

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях: 
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Студенту виставляється відмінно, якщо студент показав повне знання граматичного 

матеріалу; використання складних граматичних конструкцій у порівняльному аспекті.  

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент достатньо повно володіє навчальним 

матеріалом, показав знання граматичного матеріалу, але з деякими неточностями; грамотне 

володіння мовою, але мали місце мовленнєві огріхи.  

Студенту виставляється добре, якщо він загалом володіє навчальним матеріалом, 

показав знання граматичного матеріалу, але без глибокого аналізу; грамотне володіння мовою, 

але мали місце мовленнєві огріхи   

Студенту виставляється достатньо, якщо студент частково володіє навчальним 

матеріалом, виявляє базові знання. Під час усних та письмових відповідей викладає поверхово. 

Показав неповне знання лексичного матеріалу; задовільний рівень володіння мовою. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно, якщо студент не володіє лексичним 

та граматичним матеріалом. 

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної 

роботи виставляється з урахуванням таких параметрів: 

 структура  

 змістовне наповнення 

 логічність, послідовність викладення 

 наявність висновків 

Кількість балів у кінці кожного семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 

кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3 крд. 

Поточне оцінювання та самостійна робота КР Накопи-

чувальні 

бали / 

Сума 
Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 

10 

Т 

11 

Т 

12 

Т 

13 

Т 

14 

60 300/3 

=100 

35 10 35 15 10 5 5 10 15 5 15 30 25 25 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: завдання до 

практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема есе, 

реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи. 

 

11. Методи навчання 

Комплексне використання різноманітних методів організації і здійснення навчально-

пізнавальної діяльності студентів та методів стимулювання і мотивації їх навчання, що 

сприяють розвитку творчих засад особистості майбутнього фахівця з іноземної мови з 

урахуванням індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко впроваджуються інноваційні 

методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення традиційного педагогічного 

процесу. При вивченні даного курсу використовуються: 

1. Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності, творчі 

завдання. 

2. Методи контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

3. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності, пошукова робота 

в Інтернеті. 

4. Методи навчання за джерелом знань поділяють на словесні, наочні, практичні. 

5. Словесні методи навчання: лекція, пояснення, розповідь, бесіда, дискусія. 

6. Аудіо-візуальні методи. 
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12. Рекомендована література 

Базова 

1. Артемчук Г. І., Назарук П. М. Порівняльна типологія німецької та української мов.— 

К.: Вища шк., 2008.  

2. Лалаян Л. С. Порівняльна граматика німецької та української мов / Лалалян Л.С. – Вінниця: 

Нова книга, 2012. – 217 с. 

Допоміжна 

3. Горохова И. М., Филиппова Н. А. Пособие по сопоставительной грамматике.— М.: 

Высш. шк., 1985.  

4.  Євгененко Д. А., Білоус О. М. Практична граматика німецької мови.—Вінниця: Нова 

кн., 2002.  

5. Кусько К. Я., Тимошник О. М. Контрастивна лінгвістика: проблеми, завдання, 

прикладна орієнтація // Іноземна філологія. — 1995.— Вип. 96. — С. 75–86.  

6.  Нариси з контрастивної лінгвістики.— К., 2002.  

7.  Німецько-українські мовні паралелі / За ред. Ю. О. Жлуктенка.— К.: Вища шк., 1999. 

8. Український правопис.—К.: Наук. думка, - 2003.  

9. Чередниченко О., Коваль Ю. Теорія і практика перекладу.— К., 1995.  

10. Gerhard Helbig, Joachim Buscha. Deutsche Grammatik.— Verlag Enzyklopдdie, 2005.  

11.  Duden, Rechtschreibung der deutschen Sprache, 1998. 1 

12.  Duden, Grammatik der deutschen Sprache, 1998.  

13.  Duden, Richtiges und gutes Deutsch, 1996.  

14.  Duden, Satz und Korrekturanweisungen, 1996 

 

13. Інформаційні ресурси 

 

Інтернет ресурси: 

1. http: //www.deutsch-online.com 

2. http: //www.auslandsschulwesen.de  

3. http: //www.daf.uni-mainz.de/landeskunde  

4. http: //www.einblicke.com 

5. http: //www.familie.de  

6. http: //www.meinestadt.de  

7. http: //www.schulweb.de  

8. http: //www.zdf.de 

 


