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Folge 10 – Die, in der ich echt voll okay bin

Türkisch für Anfänger

Diese Arbeitsblätter gibt es:

1. Vokabeln zur Sendung
2. Ideenkiste (auf Deutsch)
3. Türkisch für Anfänger – om serien (på svenska)
4. Basarbetsblad (på svenska)
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Folge 10 – Die, in der ich echt voll okay bin

Türkisch für Anfänger
1. Vokabeln zur Sendung

der Zwitter - hermafrodit, tvekönad varelse

baff! poff!, smack! (ljudhärmande)

prollig ungefär: oborstadungefär: oborstadungefär:
überholt ute, föråldrad

Schiss haben vara skraj
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Drei Fragen
1. Welche neuen Wörter hast du in dieser Folge 

gelernt?
2. Beschreibe eine Szene, die du besonders gut 

fi ndest. Was gefällt dir daran?
3. Mit welcher Person kannst du dich in dieser 

Folge am besten identifi zieren? Warum?

Inhaltsfragen
1. Wie ist die Hausarbeit bei den Schneider-

Öztürks verteilt?
2. Warum hat Yağmur bis jetzt nicht zu Hause 

mitgeholfen?

Diskussionsfragen
1. Wie viel musst du zu Hause helfen? Findest du 

das in Ordnung?
2. Ist die Hausarbeit bei den Schneider-Öztürks 

gerecht verteilt? Nenne Beispiele!
3. Warum ist die Hausarbeit wohl so verteilt?  

Was meinst du?

Folge 10 – Die, in der ich echt voll okay bin

Türkisch für Anfänger
2. Ideenkiste

Schreibaufgabe
Wie würdest du „Eifersucht” defi nieren? Wie äußert 
sie sich? Eifersucht bei Kindern, Jugendlichen und 
Erwachsenen – gibt es da Unterschiede?

Informa@tion
1. Lena sagt zu Axel: „Darf ich dich jetzt küssen 

oder so? Gott sei Dank, sonst komm ich mir 
noch vor wie bei ‚Verbotene Liebe’.“

 Was ist „Verbotene Liebe“?
 Informiere dich im Internet!
2. Cem sagt zu Metin: „Axel ist ein Idiot. Er guckt 

‚Verliebt in Berlin’.“
 Was ist „Verliebt in Berlin“?
 Informiere dich im Internet!
3. Axel sagt zu Lena: „Als die Polizei bei uns 

geklingelt hat vor drei Jahren, als sie mir erzählt 
haben, dass meine Eltern in einem Wrack auf 
der A 9 liegen, da ...“

 Was ist die „A 9“?
 Informiere dich im Internet!
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Avsnitt 10 – i vilket jag är helt ok

Türkisch für Anfänger
3. Om serien 

Kommer ni ihåg den lätt kaotiska familjen Schnei-
der-Öztürk från Berlin? Lena, Cem, Doris och de 
andra? Det hela började ju med att Doris lärde 
känna den turkiske kriminalkommissarien Metin, 
som blev hennes stora kärlek. Doris fl yttar ihop med 
Metin och det betyder att Lena och hennes yngre 
bror får en ny familj. Metin tar nämligen med sig 
två barn in i den multikulturella lapptäcksfamiljen: 
Yağmur, den ”nya systern”, är en strängt troende 
muslim och ”brodern” Cem är en wannabe-macho. 
De fyra syskonens olika kulturer krockar med varan-
dra. Doris och Metin gör sitt bästa för att hålla sam-
man sin kaotiska tysk-turkiska storfamilj men det är 
inte alltid så lätt. Snabbt uppstår kritiska situationer 
som till exempel när Lena följer med till böneskolan 
eller när Yağmur av misstag råkar äta fl äskkött och 
menar att det är Doris fel. Och sedan är det Axel 
vars båda föräldrar är döda. Han är Lenas klass-
kamrat och går i terapi hos Doris, som är psykotera-
peut. Axel är i hemlighet kär i Lena, men för henne 
är han bara en kompis – eller?
Hur fortsätter det nu hos familjen Schneider-
Öztürk? Mycket nöje med de sex nya avsnitten i den 
prisbelönta serien Türkisch für Anfänger!

Persongalleri
Lena berättar om den dagliga fasan i den nya stor-
familjen för sin enda kompis Kati. Hon gör det med 
hjälp av en videokamera – till Amerika!
Nils är Lenas yngre bror. 
Doris är mamma till Lena och Nils. Hon är mycket 
liberal, mycket kaotisk och en riktig nolla i hushållet. 
Cem är en machokille som till varje pris försöker 
dölja sin romantiska sida.
Yağmur är Cems syster och en familjemänniska. 
Hon längtar efter sitt turkiska hemland och saknar 
sin döda mor. Hon tycker att Doris, Nils och Lena är 
bara jobbiga.
Metin är konfl ikträdd och lider därför svårt av alla 
problem i sin nya storfamilj. 
Axel har inga föräldrar längre och gillar därför att 
vara hos familjen Schneider-Öztürk. Och av Lena vill 
han gärna ha mer…
Opa anser sig vara perfekt – men också han har 
sina hemligheter!
Ching skapar osäkerhet överallt.
Costa är Cems bästa vän. 
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Avsnitt 10 – i vilket jag är helt ok

Türkisch für Anfänger
4. Basarbetsblad

Cem har bestämt sig för att få slut på Axels och 
Lenas relation. Men det är inte bara med kärleken 
som det är problem utan också hemma. Yağmur 
och Doris tävlar nämligen om vem som bäst klarar 
av att sköta hemmet. Hur ska det här gå?

Tre frågor
1. Vilka nya ord har du lärt dig i det här avsnittet?
2. Beskriv en scen som du tycker är särskilt bra. 

Vad gillar du med scenen? 
3. Vem har du lättast att identifi era dig med i av-

snittet? Varför?

Innehållsfrågor
1. Hur har de fördelat arbetsuppgifterna hemma 

hos familjen Schneider-Öztürk?
2. Varför har inte Yağmur hjälpt till i hushållet tidi-

gare?

Diskussionsfrågor
1. Hur mycket hjälper du till hemma? Tycker du att 

det är okej?
2. Är hushållsarbetet i familjen Schneider-Öztürk 

rättvist fördelat? Ge exempel!
3. Varför är hushållsarbetet fördelat just på det 

viset? Vad tror du?

Skrivuppgift
Hur skulle du vilja defi niera svartsjuka? Hur yttrar 
den sig? Är den åldersrelaterad?

Informa@tion
1. Lena säger till Axel: ”Får jag pussa dig nu, el-

ler? Skönt, annars skulle jag känna mig som i 
Verbotene Liebe.”Verbotene Liebe.”Verbotene Liebe

 Vad menas med Verbotene Liebe?
 Sök svaret på Internet!
2. Cem säger till Metin: ”Axel är en idiot. Han tittar 

på Verliebt in Berlin.”
 Vad är Verliebt in Berlin?
 Sök svaret på Internet!
3. Axel säger till Lena: ”När polisen ringde på hos 

oss för tre år sedan, när de berättade för mig, 
att mina föräldrar låg i en bilvrak på A 9, då…”

 Vad är A 9?
 Sök svaret på Internet!


