RECURSOS PARA ALEMÁN

Gramática




https://deutsch.lingolia.com/de/
https://deutschlernerblog.de/
http://www.learn-german-online.net

Dicionarios


https://dict.leo.org/alem%C3%A1n-espa%C3%B1ol/

Comprensión Oral
Todos os niveis:





https://deutsch.lingolia.com/de/
https://deutschlernerblog.de/
https://www.deutsch-to-go.de/lernen/hoertexte






https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-sagt-man-so/s-32376
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/top-thema/s-8031
https://slowgerman.com/
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891





https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/wort-der-woche/s-9031
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-the
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/bandtagebuch/s-13891





https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-the
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/nachrichten/s-8030
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214



https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/alltagsdeutsch/s-9214

B1

B2

C1

C2

Comprensión lectora
Todos os niveis:




https://biblioguias.ulpgc.es/c.php?g=594762&p=4114348
https://lingua.com/es/aleman/lectura/
https://cursosmasters.com/ejemplos-examenes-eoi-aleman-resueltos/



Berlin
A miña cidade natal é Berlín
Bewerbung
Como buscar traballo hoxe en día
Das Wetter
O clima variado de Alemaña
Der Körper
O corpo humano e as súas diferentes partes
Die vier Jahreszeiten
Describindo as estacións do ano en alemán
Ein Tag in Hamburg
Un percorrido pola cidade de Hamburgo
Freizeitgestaltung
Carolina e Alexander durante o seu tempo libre
Kleidung
Mein Leben
Vivir no estranxeiro axudoume a mellorar o meu inglés
Meine Stadt
A miña cidade, unha das máis grandes de Alemaña
Meine Woche
Todas as actividades que fago durante a semana
Sport
Aos alemáns gústanlles os deportes

B1













B2






Ein Tag in Wien
Visita familiar á fermosa cidade de Viena
Feste und Brauchtum in Deutschland
Algunhas das festividades máis importantes de Alemaña
Johann Wolfgang von Goethe
Unha das principais figuras da literatura alemá
Mein bester Freund
Meu amigo é moi alto e xoga ao baloncesto
Ostern
Tradicións e costumes durante as pascuas

Expresión escrita
Todos os niveis:


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

Foro


http://www.deutsch-als-fremdsprache.de (É un foro en alemán como lingua estranxeira)

Expresión oral


Fichas de conversación | centro.eoi.fuenlabrada.fuenlabrada | EducaMadrid (Hai
fichas de todos os niveis dos idiomas francés, alemán e inglés).

Emisoras de radio e televisión


Schoener-fernsehen: desde este sitio web temos acceso en directo a todas as canles
de televisión alemás.



Deutsche Welle - Nachrichten: é unha sección específica da Deutsche Welle para
escoitar noticias que foron pronunciadas a modo. É un recurso ideal para comezar a
escoitar noticias en alemán.



Radio.de: dispón de varias emisoras de radio alemás.



Schlagerparadies: emisora de radio para escoitar música en alemán.



TuneIn: recolle máis de 70.000 millóns de emisoras de radio no mundo. Podes
buscar emisoras de radio, buscar cancións ou crear unha lista de favoritos. Tamén
se pode descargar a aplicación desde o móbil ou tableta, xa que está dispoñible para
iTunes e Android.

Audiolibros


Librivox: base de datos cun catálogo moi amplo de audiolibros lidos por voluntarios.
Pódese establecer unha busca por idiomas. Actualmente dispón de máis de 1800
audiolibros en lingua alemá, que se poden escoitar en liña ou descargar en formato
MP3.



Audible: É unha páxina alemá propiedade de Amazon. Aínda que é de pago,
ofrécenos a posibilidade de probar gratis a ferramenta durante trinta días.



Gratis-hoerspiele: portal con audiolibros en alemán que se poden descargar de
maneira gratuíta e legal, incluso estando en Alemaña.

Podcast e vídeos


Deutsche Welle - Video-thema: apartado da Deutsche Welle que conta con vídeos
interesantes, cos seus correspondentes exercicios e léxico. Se corresponde cós
niveis B2 e C1.



Deutsche Welle - Podcasts: apartado da Deutsche Welle onde nos ofrece
información sobre os podcasts para aprender alemán.



Br-online: Nestes podcasts un periodista alemán responde sobre un tema de
actualidade determinado do que estivo investigando durante dúas semanas.



Slow German: con esta páxina non só tes a posibilidade de escoitar os podcasts,
senón que tamén podes descargar os textos lelos. Fai falta ter un coñecemento
intermedio da lingua alemá.

