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Вступ
Для кого?
Курс “Німецька за 4 тижні” призначений передусім для само
стійного вивчення основ німецької мови. Протягом чотирьох
тижнів можливе оволодіння такими мовними уміннями, які за
безпечать спілкування з етнічними носіями мови на початко
вому рівні. Ці вміння водночас будуть ідеальною основою для
подальшого вивчення мови на вищому рівні.
Пропонований посібник також може бути чудовим доповне
нням до курсу, котрий опановують під керівництвом учителя.
Незважаючи на те, що цей курс розрахований передусім на по
чатківців, ним можуть скористатись усі, хто колись намагався
вчити німецьку мову.
З чого складається курс?
Метою використання пропонованого курсу є швидке опану
вання основ сучасної німецької мови, особливо розмовної. Він
містить кілька важливих засад.
Розуміння тексту на слух полегшує запис 28 лекцій, який
є на компакт-диску. Тексти містять лише ситуації з жит
тя, в розмовах беруть участь чоловіки та жінки, дорослі
та діти. У записах представлено природний, але виразний
спосіб мовлення. Ми старалися також, щоб, крім мовних,
тексти мали істотну естетичну вартість.
 Мовлення полегшують прості вправи, що сприяють реалі
зації основних комунікативних потреб.
 У письмі ми взяли до уваги оновлений німецький право
пис, який використовується вже протягом кількох років.
Тексти для читання підібрано прості та винятково автентичні.
Дуже важливим елементом курсу є граматика. Ми прагнули до
кладно представити явища, важливі для мовленнєвого спілку
вання. Щоб спростити опанування всього матеріалу, особливо
протягом чотирьох тижнів, вирішили обминути ті мовні явища,
які є маловживаними або взагалі відсутні в усному мовленні.
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Лексика, представлена у підручнику, містить близько 2900
слів, проте для вивчення призначені лише ті, які знаходяться
у вправах.
Запропоновані тексти культорологічно багаті; додаткові пояс
нення подано наприкінці більшості розділів.
Як працювати з підручником?
Під час роботи з цим підручником пропонуємо, окрім слухан
ня текстів і виконання вправ (не обов’язково в тому порядку,
в якому вони розташовані), орієнтуватися у власних можли
востях, вибираючи найбільш придатні та продуктивні способи
навчання.
А тепер, залежно від уподобань, можете вибрати деякі із запро
понованих порад.
Лексика:
 картотека слів (усі нові слова записуємо на картках однако
вого розміру; з одного боку — німецьке слово з реченням,
в якому воно вживається, з другого — український відпо
відник); у вільні хвилини перебираємо нашу картотеку,
пригадуючи значення слів і ділячи їх на групи за довіль
ними критеріями;
 відгадування значення слів у діалогах на підставі контек
сту, подібності до відомих слів і т. ін.
Граматика:
 малювання власних схем, які полегшують запам’ятовування
правил;
 ведення статистики власних помилок у граматичних за
вданнях.
Слухання:
 прослуховування діалогу за змістом і відтворення змісту
на підставі ілюстрації і назви;
 слухання діалогу без наявності тексту і нотування зрозу
мілої інформації.
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Вправи
1. Яке слово зайве?
a) rennen

b) gehen

c) fahren

d) riechen

2. Впишіть відсутні закінчення прикметників.
Morgen möchte ich das gelb _A__ Kleid und die neu_B___
blau __C__ Schuhe anziehen.
Und was ziehst du morgen an? Wahrscheinlich das rot __D___
Kleid oder den schwarz __E___ Rock mit der
dunkelblau __F___ Seidenbluse.
3. Перекладіть.
a) Мама має День народження.
b) Червона сукня тобі дуже личить.
c) Завтра ти будеш на десять років старша, ніж сьогодні.
d) Майже так само молода, як зараз.
e) Ти завтра будеш така стара, як бабця?
4. На підставі таблиці розкажіть, хто що бажає і не бажає.
Приклад: Aneta hat keine Lust Bier zu trinken.

Aneta
Karin
Stefan

Bier trinken

feiern

einen Apfelkuchen backen
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Словник
Abendessen,
das
älteralt

вечеря

старший
старий
angebrannt
пригорілий
anziehen
вдягати
anzuziehen вдягати
anziehen
blau
голубий
dreißig
тридцять
dunkelblau
темно-синій
entweder або-або
oder
feiern
святкувати
fürchten
побоюватися
Geburtstag,
день наро
der
дження
Geburtstags- вечірка на
party, die
день наро
дження
gelb
жовтий
Geruch, der запах
Kleid, das
плаття

leid(es) tut
mir leid!
Lust, die
Mama, die
Mist!
möglich
Problem, das
Quatsch, der
rennen
riechen
Rock, der
rot
Schuh, der
Seidenbluse,
die
sitzen
sonderbar
traurig
überhaupt
vorstellen,
sich
werden
zwanzig

мені дуже
шкода
бажання
мама
А щоб його!
можливий
проблема
дурниця
бігти
нюхати
спідниця
червоний
взуття, чере
вик
шовкова
блузка
сидіти
дивний
сумний
взагалі
уявляти
ставати
двадцять

Словник
славний
слизький
сліпий
слов’янський
смачний
смертельний
соковитий
сонячний
спадковий
спілий, стиглий
спільний
справжній
спритний
срібний
сталевий
сталий
старий
стислий
стійкий
страшний
стрункий
сумнівний
суміжний
суперечливий
суттєвий
сутулий
сухий
сучасний
схильний
схожий
таємний
таємничий
тваринний
твердий
творчий
темний
теплий
терміновий
тимчасовий
типовий

315
berühmt, ruhmreich
glitschig, glatt
blind
slawisch
schmackhaft
tödlich
saftig
sonnig
erblich, vererbt
reif
gemeinsam
echt,; wahr; wahrhaft
geschickt, gewandt; flink
silbern
stählern
beständig; fortwährend, kontinuierlich
alt
kurz, knapp
standhaft, fest; stabil, beständig
fürchterlich, furchtvbar, schrecklich
schlank
zweifelhaft, fraglich
angrenzend, anliegend; benachbart
widersprüchlich, widerspruchsvoll
wesentlich
krumm, gebeugt
trocken; dürr
gegenwärtig
geneigt, veranlagt
ähnlich
geheim; heimlich
geheimnisvoll, geheimnisreich
tierisch
hart, fest
schöpferisch
dunkel, finster; unklar, unverständlich
warm
dringend; eilig
zeitweilig; provisorisch
typisch
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тихий
тілесний
тісний, вузький
товстий
тонкий
точний
традиційний
тривалий
трухлявий
тугий
тупий
тутешній
убогий
умілий
унікальний
урочистий
уславлений
усний
фальшивий
фаховий
фінансовий
формальний
халтурний
характерний
хвилястий
хворобливий
хибний
хімічний
холодний
худий
центральний
цікавий
цілий
цілющий
цінний
чарівний
червивий
черствий
чинний
чистий

leise
körperlich
eng
dick; beleibt
dünn; (витончений) fein
genau, pünktlich
traditionell
lang, andauernd, anhaltend
verfault, mürbe; morsch
straff
(негострий) stumpf; (біль) dumpf
hiesig
armselig, ärmlich
geschickt, gewandt
einzigartig
feierlich
berühmt; namhaft
mündlich
falsch, gefälscht
fachlich
finanziell
formal
stümperhaft
charakteristisch, kennzeichnend
wellig
kränklich, schwächlich; krankhaft
falsch, irrig; irrtümlich; fehlerhaft
chemisch
kalt
hager, mager
zentral
interessant; neugierig
ganz
heilkräftig
wertvoll, hochwertig
zauberhaft
wurmig; madig
trocken, hart; hart, hartherzig
gültig
sauber

Словник
чіткий
чудовий
чужий
шерстяний
широкий
шкіряний
шовковий
щоденний
щорічний
щуплий
юридичний
явний
ясний

317
deutlich, klar
wunderbar, wunderschön
fremd
wollen
breit
ledern
seiden
täglich
jährlich
schmächtig
juristisch
offensichtlich; offenbar, klar
(світлий) hell; (зрозумілий) klar
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