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Das bin ich...

Mein Name ist Aaliyah.
Numele meu este Aaliyah.

Wie heisst du?
Cum te cheamă?,

Care este numele tău?

Mein Name ist Steve.
Numele meu este Steve.

Începe cu cea mai importantă persoană: tu! Învaţă cum să le spui celorlalţi 
numele tău şi vârsta ta. Apoi întreabă-i şi tu pe ei cum îi cheamă şi câţi ani au. 
Aceştia sunt primii paşi necesari pentru a-ţi putea face un prieten nou folosind 
limba germană.
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Acesta sunt eu...



eins
unu

zwei
doi

drei
trei

vier
patru

fünf
cinci

elf
unsprezece

zwölf
doisprezece

dreizehn
treisprezece

vierzehn
paisprezece

fünfzehn
cincisprezece

sechs
șase

sieben
șapte

acht
opt

neun
nouă

zehn
zece

sechszehn
șaisprezece

siebzehn
șaptesprezece

achtzehn
optsprezece

neunzehn
nouăsprezece

zwanzig
douăzeci

Învaţă să numeri până la 20

Ich bin acht Jahre alt.
Eu am opt ani.

Wie alt bist du?
Câți ani ai tu?

Ich bin sechs 
Jahre alt.

Eu am șase ani.

Stell dich vor!
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Prezintă-te! 



Dormitorul meu și baia

Baia

Mein Schlafzimmer 
und das Badezimmer

das Handtuch
prosopul

der Spiegel
oglinda

die Seife
săpunul

die Dusche
dușul

die Badewanne
cada (de baie)

die Toilette,  
das Klosset

toaleta, closetul, WC-ul

die Zahnbürste
periuța de dinți

die Zahnpasta
pasta de dinți

das Waschbecken
chiuveta

Das Badezimmer 
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Dormitorul

Komm zu mir nach Hause!

die Puppe
păpușa

das Bett
patul

das Malbuch
cartea de colorat

die Kommode
comoda, dulapul cu sertare

die Handarbeit
activităţile de lucru manual,  

abilităţile practice

der Schrank
dulapul, şifonierul

die Ballettschuhe
pantofii de balet

die Vorhänge
perdelele

das Poster
posterul

die Fußballschuhe
ghetele/adidașii de fotbal

Das Schlafzimmerder Wecker
ceasul deșteptător
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Vino la mine acasă!



În oraș

die Post, das Postamt
poșta, oficiul poştal

der Zug
trenul

das Taxi
taxiul

das Polizeiauto
mașina de poliție

das Auto
mașina, autoturismul

das Motorrad
motocicleta

das Feuerwehrauto
mașina de pompieri

ln der Stadt

Die Stadt 
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Orașul



Unterwegs

das Rathaus
primăria

das Krankenhaus
spitalul

der Bahnhof
gara

der Parkplatz
parcarea

der Bus
autobuzul

das Flugzeug
avionul

der Krankenwagen, 
der Rettungswagen

ambulanța

Die Fahrzeuge

das Kino
cinematograful
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Pe afară (cu treabă)

Vehiculele


