TYSKA

Det här temabladet ger dig tips om vilket material som finns hos Mediecenter Värmland
inom temat språk - tyska.
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OM MEDIECENTER VÄRMLAND
Mediecenter Värmland är länets gemensamma mediebank!
Här kan alla medlemmar, från barnomsorg till vuxenfortbildning,
avgiftsfritt välja bland mer än 19.000 titlar.
Mediecenter Värmland tillhandahåller inköpt film, UR:s radio/tv-program, pussel & spel och robotar.
Hos oss kan du även beställa talböcker – vi har tillgång till mer än 100.000 böcker från Legimus.
Vi har även en bokutställning med böcker om digitalt lärande och om kodning och programmering.

HUR BESTÄLLER JAG?
Du hittar hela vårt utbud i vår internetkatalog www.sli.se/avkarlstad.
Där kan du söka material utan att vara registrerad/inloggad. Vill du strömma eller beställa material via
webben måste du skapa ett konto!
Annars kan du ringa oss på 054-701 10 60 eller skicka en e-post till mcv@regionvarmland.se
OBS! Dina elever kan också göra konto på sli och strömma själva! (elevinloggning)

Gör så här för att skapa konto:
Gå till www.sli.se/avkarlstad. Längst upp till höger klickar du på hänglåset och väljer ”skapa konto”.
Fyll i dina uppgifter. OBS – välj kommun/skola bland de förslag som kommer upp. Du kan inte skriva
in en egen. Finns inte din arbetsplats med i listan – kontakta oss!
Klicka på ”gör mig till medlem” när du fyllt i alla fält.
Du får nu en e-post med en länk som du ska följa. Där får du fylla i ytterligare några uppgifter samt
välja lösenord. När du sparat är din registrering klar!
Så fort vi godkänt din registrering (under kontorstid) kan du börja använda ditt konto.
Dina elever kan också göra egna konton på www.sli.se/avkarlstad och strömma programmen direkt i
sina datorer, smartphones eller iPads. En annorlunda läxa kanske..?
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Kamikaze Deutschlandv
Tonåringen Pernilla är en helt vanlig svensk tjej som vi skickat till Tyskland. Varje dag får hon ett
uppdrag som hon måste klara och det enda hon har till sin hjälp är ett ficklexikon. Hon ska till exempel
bjuda en kille på fika, skaffa ett jobb och spela i ett band. Men hur ska det gå när hon inte talar tyska?
För att lösa alla sina uppdrag måste Pernilla prata med och ta hjälp av tyskar. Finns med både tyskt
och svenskt tal – otextat, tysk eller svensk text.
Speltid: 10x6 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Der Bankraub
Ett drama i tio delar på enkel tyska där vi möter
knasiga karaktärer i ett spännande gisslandrama
på en bank i Tyskland. 15-åriga Constantin har
aldrig tidigare träffat sin pappa då denne plötsligt
dyker upp efter Constantins mammas
begravning. Pappa Klaus, som bestämt sig för att
ta hand om sonen, tar med honom till Tyskland
med intentionen att de ska lära känna varandra.
När de gör ett kort besök på banken som fadern äger springer plötsligt tre rånare in. Bankrånet spårar
ur och snart är både Constantin och hans far gisslan. En berättelse som med värme och humor berör
ämnen som mod, ensamhet, kärlek och gemenskap. För eleverna presenteras en lättrelaterad tyska
via komiska och tragiska vardagssituationer, korta meningar i presens och ett medvetet bruk av
upprepningar. Tyskt tal – otextat, tysk eller svensk text
Speltid: 10x10 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Sprich los!
De två tonåringarna Lily och Iliya har nyligen börjat lära sig tyska. Vi följer dem när de löser olika
utmaningar för att träna på språket i vardagssituationer. Av programledaren André Gatzke får de lära
sig viktiga ord och verb för att kunna utföra utmaningarna. Det kan handla om att lära sig finna en ny
plats, använda olika frågeord, prepositioner eller tips om vad man kan säga när man handlar och ska
betala.Tyskt tal – otextat, tysk eller svensk text
Speltid: 8x9 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Los, frag
Programledaren Merih Ugur tar reda på svaren
på svenska elevers frågor om ungdomars liv i
tysktalande länder. Svenska elever ställer frågor i
korta mobilfilmer och programledaren tar reda på
svaren i möten med ungdomar i Österrike och
Tyskland. Frågorna handlar om deras vardag,
skolmiljö, familjeliv och fritid. Serien riktar sig till
nybörjare i tyska på högstadiet och gymnasiet.
Tyskt tal – otextat, tysk eller svensk text
Speltid: 8x10 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Auftrag Kochen
Danny Holmboe är 17 år och han har fått ett uppdrag. Han har läst tyska i fyra år och ska nu klara av
att laga mat tillsammans med en tysk kock. Och han måste göra det bra, för i slutet av programmet
väntar en hemlig gäst! Tyskt tal – otextat, tysk eller svensk text
Speltid: 5x12 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Mitt Berlin
Vi möter Berlin ur olika perspektiv. Fem
ungdomar ger oss sin bild av staden. Kerstin
gillar att festa, Ulrika älskar skogarna utanför
Berlin, skejtaren Levon som pluggar ekonomi.
Alla har de sitt Berlin. Tyskt tal – otextat, tysk
eller svensk text
Speltid: 5x6 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Türkisch für anfänger
Lena är 16 år och bor i Berlin med sin bror och sin mamma som är psykolog. Hon ska precis börja i en
ny klass när mamman berättar att hon har träffat en ny man som är polis och kommer från Turkiet.
Han har en son och en dotter och nu ska de båda familjerna flytta ihop. Följden blir en lång rad
dråpliga kulturkrockar. Serien finns i fyra säsonger. Tyskt tal – otextat, tysk eller svensk text
Säsong 1
Säsong 2
Säsong 3
Säsong 4
Speltid: 52x25 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

Upptäck Europa – Tyskland
I filmen om Tyskland får vi veta en del om landets geografi, naturtyper, viktiga floder, berg, städer och
andra platser. Hansan och landets näringar och handel med bl.a. Sverige tas upp samt hur Tyskland
arbetar med hållbar utveckling. Vi möter tvillingarna Emilia och Lukas och får reda på vad de gör i
vardagen. Statsskick, religion och kultur i Tyskland presenteras också. Både svensk version (otextad
eller svensktextad) och tysk version (otextad eller tysktextad).
Speltid: 20 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.
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Europa runt hörnet – Berlin
Vi följer med 18-åriga Irma till Berlin där hon prövar att använda sina språkkunskaper från skolan. Till
sin hjälp har hon Gustav som bott i Berlin i två år. Irma utmanas språkligt genom olika utmaningar som
hon ska lösa på tyska. Hon går på en lägenhetsvisning, prövar att jobba med sociala medier på ett
nystartat företag och går på kompisdejt på ett gammalt flygfält. Hon tycker att kompisdejtande är ett
bra sätt att hitta vänner när man är ny i en stad. Tyskt/svenskt tal – otextat, tysk eller svensk text.
Speltid: 27 min. Målgrupp: Från 13 år. Utförande: DVD & strömmande.

SKAM - Deutschland
Första säsongen av Skam Deutschland rör sig
kring huvudpersonen Hanna som går på
gymnasiet i Berlin. Hon och pojkvännen Jonas
har ett stabilt förhållande men när Hanna hittar
nya vänner, som gärna går på fester, förändras
situationen. Hon hamnar i en värld som hon inte
kan kontrollera och hennes tidigare värderingar
sätts på prov. Serien tar upp ämnen som kärlek,
svek, rädsla för att vara sig själv och mobbning. Eleven lär sig att förstå tyska genom att lyssna på
samtal mellan ungdomar. Genom vardagliga uttryck, fraser och vardagssituationer ges möjlighet att
träna på att förstå autentisk tyska. Via det pedagogiska arbetsmaterialet kan eleven träna på att
uttrycka sig i tal och skrift.
Speltid: 8x20 min. Målgrupp: Från 16 år. Utförande: Strömmande.

Kortfilmsklubben
Kortfilmer på spanska tänkta att fungera i språkundervisningen på högstadiet och i gymnasiet.
Innehållet varierar, men det handlar först och främst om möten mellan människor; livet, döden, kärlek,
konflikter, sex, rätt och fel. Se www.sli.se/avkarlstad för rubriker! Tyskt tal – otextat, tysk eller
svensk text
Speltid: 5-30 min. Målgrupp: Från 16 år. Utförande: DVD & strömmande.

På www.sli.se/avkarlstad hittar du även spelfilmer med tyskt tal/text!
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Pussel & spel
Vi har i samarbete med några olika leverantörer en försöksverksamhet där vi fått tillgång till en mängd
spel, pussel m.m. som vi får låna ut för utvärdering.
Under två veckor får du tillgång till produkterna för att prova om dom är något ni kan använda i er
verksamhet. Efter de två veckorna ska produkten återsändas till Mediecenter och om ni är
intresserade kan ni köpa den direkt från respektive leverantör!
Länkar till leverantören hittar ni på vår hemsida eller på respektive spel genom att följa länken nedan.

Ljudlotto – djur och natur
Ljudlotto för upp till 25 barn. Varje set innehåller 25 dubbelsidiga brickor där en sida visar bild av ett av
de 25 ljuden och den andra är ett kort med 6 bilder, 150 marker, CD med bara ljuden eller 8
olika språk ljuden åtföljs av namnet på ljudet på resp. språk. Språken som ingår är bl.a. engelska,
spanska, franska samt tyska (inte svenska).

Ord, ord, ord – substantiv
Ord, ord, ord! är en bildbas för alla barn och ungdomar som behöver stärka sitt ordförråd t.ex i svenska
2-undervisningen. Fina bilder att lära sig, beskriva, hitta på berättelser till och organisera på olika sätt.
Fungerar också utmärkt för undervisning i engelska, modersmål eller moderna språk då materialet är
helt bildbaserat. Innehåller 180 kort inom följande områden: - djur - mat - dryck - frukter - grönsaker - i
skolan - i hemmet - kläder – kalender.

Werben-bingo
Spela verbbingo! Flera varianter: Passa ihop verb med bild, bild
med verb, bild med bild eller verb med verb. Lärarhandledningen
innehåller flera tips och idéer om spelmöjligheter: Was fehlt?,
Sag mir die Karte, Eine Geschichte erfinden ... Alla korten är i
härliga färgbilder. Perfekt som läxkoll vid verbförhöret.

Tysk språklek
Tränar språket muntligt med verb som utgångspunkt.Det finns 12 olika spel att välja mellan för olika
nivåer. Det kan användas på olika kunskapsnivåer och på olika vis för att "sätta" språket genom att
praktisera det. Spelen leker in såväl känsla för tempus som formriktighet och utvecklar språkstrategier
för att uttrycka sig. Spelmomentet får alla att våga utan att tveka och bidrar till glädje, respekt och
trivsel i klassrummet. Den tyska kortleken innehåller 55 starka verb med handledning till spel på olika
nivåer
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Die Rundreise
Ta er runt landet och lär er fakta på vägen. Vem når först
huvudstaden? Lägg upp spelplanen. Blanda korten.
Montera tärningarna. Sätt i gång! Spela gärna i lag. Nu är
det bara att slå färgtärningen. Svara på frågan. Svarar ni
rätt, slår ni pricktärningen och flyttar det antal steg den
visar. Två svårighetsnivåer. Fakta, karta och speltips finns i
handledningen. Spelet finns på engelska, tyska, franska,
spanska och italienska.

Das grosse Spiel der Verben
Ett spel på tyska som tränar de olika verbformerna, regelbundna och oregelbundna. Kommunicera
med klasskamraterna! Spela med kompisar eller på lektionen. Spelet finns på engelska, tyska,
franska, spanska och italienska. Exempel på verb som förekommer: sitzen, fallen, kommen, lesen,
schreiben, bauen ... Spelet har flera varianter.
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