
Ha repülőtéren vagyunk, akkor fontos, hogy tudjunk tervezni, 
szervezni és jól bánjunk az idővel. Paul és Linn viszont rémisztő 

helyeknek tartják a repülőtereket. Azért, hogy maximális 
esélyük legyen elérni a gépet ma reggel, az ébresztőórát nagyon 

korai időpontra állítják be. Paul szerencsétlenségére azonban 
rögtön kinyomja, mert az óra éppen egy fontos álom közepén 

zavarja meg: ő a sárkányvilág repülő nindzsa sajtkirálya.



1 Abgelenkt am Flughafen
Zavar a reptéren
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1 //  Szerencsére megjelennek a családtagok, hogy kivigyék őket 
kocsival a reptérre. Ezzel kb. a duplájára növelik az esélyüket, 
hogy elérjék a járatukat, így még be tudnak magolni pár német 
kifejezést is, amik búcsúzáskor használatosak. Sajnos Dongleberry 
néni ezúttal is összekeveri a dolgokat.

  Melyik kifejezés nem használatos 
búcsúzáskor?     Track 5

Helyes: Bis bald! Nemsokára találkozunk! // Auf Wiedersehen! Viszontlátásra! //  
Habt eine gute Reise! Jó utat! // Guten Flug! Jó repülést!

Helytelen: Willkommen zurück! Isten hozott újra itthon!

Viszlát! Szia!

Bis bald!

Guten Flug!

Auf 
Wiedersehen! 

Habt eine  
gute Reise! 

Willkommen 
zurück!



Körperscanner
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2 // Főleg Linn-nek adódnak nehézségei a reptéri biztonsági ellenőrzés 
során, ugyanis az a furcsa szokása van, hogy a hajában és a ruháiban 

különféle tárgyakat tárol, amikről gyorsan meg is feledkezik.

Mely testrészeknél jelez 
az átvilágító berendezés?   

(1) der Kopf fej // (2) die Brust mellkas //  
(3) der Arm kar // (4) die Taille derék //  
(5) die Hand kéz // (6) der Fuß lábfej 
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3 //  A biztonsági ellenőrzések zűrzavarában Paul és Linn 
elveszítik az útitervüket. Elhatározzák, hogy gyorsan 
írnak egy újat, de mindegyik ország és látnivaló nevét 
elírják, ahová el szeretnének látogatni.

  Segítenél nekik kijavítani 
az alábbi listát?    

Ozterreich  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Dutsch Schland ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

die Schwiez  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

Wiena  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

das Octuberfest  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

der Kölner Karnevil  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

der Wald das Schwarz ist  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

der Rhine  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

die Alpens  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

die Nordsea  ����������������������������������������������������������������������������������������������������������

Österreich Ausztria // Deutschland Németország // die Schweiz Svájc //  
Wien Bécs // das Oktoberfest müncheni sörfesztivál //  

der Kölner Karneval kölni karnevál // der Schwarzwald Fekete-erdő //  
der Rhein Rajna // die Alpen Alpok // die Nordsee Északi-tenger
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Ich sehe was, was du nicht siehst, 
und das ist rot, gelb, blau, lila ...

Wow! Woher wusstest du das? 
Du bist wieder dran!

Okay! Ich sehe was, was du  
nicht siehst, und das ist grün.

Ist es der

(1) ................................................................. ?

Ist es 

(2) ............................................................. ?

Oh mein Gott, ist es ein  

(3) ............................................................. ?

4 // Furcsa módon minden gép késik, mivel a biztonsági ellenőrzés 
során megmagyarázhatatlan módon kigyulladt egy tűzijáték. Paul és Linn 

úgy döntenek, hogy a várakozás idejét az Ich sehe was, was 
du nicht siehst (Látok valamit, amit te nem látsz) játékkal ütik 

el. Németül a játékot színekkel szokták játszani. Az Ich sehe 
was, was du nicht siehst und das ist ... után mondunk egy 
színt, és a társunknak ki kell találni, hogy melyik tárgyra 

gondoltunk a környezetünkben, ami ilyen színű.     Track 6

Ich sehe was,  
was du nicht siehst, 
und das ist blau.

H

G

R

Richtig! Du 
bist dran!

(1) (der) Himmel ég // (2) (das) Gras fű // (3) (der) Regenbogen szivárvány

Látok valamit, amit te nem látsz, és ez kék. // Ez az ég? // Igen! Te jössz! //  
Oké. Látok valamit, amit te nem látsz, és ez zöld. // Ez a fű? //  

Hűha! Honnan tudtad? Megint te jössz! // Látok valamit, amit te nem látsz, és ez 
piros, sárga, kék, lila ... // Ó, te jó ég, ez szivárvány?
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5 //  Miután többször is a rossz géphez álltak sorba (hiszen mind a ketten 
azt hitték, a másik tudja, merre kell menni), végül sikerül eltalálniuk 
a megfelelő kapuhoz. Szerencsétlenségükre a németül beszélő 
repülőtéri alkalmazottnak rossz híre van a számukra. 
Tudnál neki segíteni abban, hogy az információt udvariasan 
közölje Linnékkel?     Track 7

(1) es tut mir wirklich leid tényleg sajnálom // (2) Dienstag kedd //  
(3) fürchte ich attól tartok // (4) Entschuldigung elnézést // (5) Schlange sor //  

(6) Vielen Dank Köszönöm // (7) nächstes Jahr jövőre

Ó, jaj, tényleg sajnálom, hogy ezt kell mondanom önöknek, de a jegyük sajnos 
keddre szól ... a jövő évre. Nagyon szeretnék segíteni önöknek, de nem tudok 

semmit sem tenni, attól tartok. Elnézést, de megtennék, hogy kiállnak a sorból? 
Köszönöm. Reméljük, hamarosan újra látjuk önöket. Tehát akkor jövőre!

Oh je, (1) ................................................................................................................., 

Ihnen das sagen zu müssen, aber Ihre Tickets 

sind leider für (2) ................................................................................... ...  

nächstes Jahr. Ich würde Ihnen liebend 

gern helfen, aber ich kann da nichts tun, 

(3) ............................................................  (4) .............................................................., 

aber würde es Ihnen etwas ausmachen, aus der 

(5) .................................................................................................... zu treten? 

(6) .................................................................................. Wir freuen uns, 

Sie bald wiederzusehen. Also, (7) ............................................ …

fürchte ich 

es tut mir 
wirklich leid

nächstes 
Jahr 

Entschuldigung

Vielen 
Dank 

Dienstag 

Schlange 
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6 // Paul és Linn elhatározzák, hogy 
vesznek egy német naptárat, hogy az 
indulásig hátralévő 365 napban ne hagyjon 
alább bennük az utazás iránti izgalom.
Véletlenül azonban egy angol naptárat 
vesznek. Nem baj. Tudnál nekik segíteni, 
és beírnád nekik a hónapokat németül?   

(1) Januar január // (2) Februar február // (3) März március // (4) April április //  
(5) Mai május // (6) Juni június // (7) Juli július // (8) August augusztus 

// (9) September szeptember // (10) Oktober október // (11) November 
november // (12) Dezember december
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