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Der ist super!
Und das ist ja toll!
Was denn?
Was macht der denn da?
Wer denn?
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Bei Torsten

 Kommt rein.
 hi
 wow
 du sammelst
 Modellautos

Das Auto ist toll!
	das Auto

Und der BMW hier, der ist doch 
 super!

 doch
der BMW

 hier
 das Foto
 lustig
 die 3-D-Brille

 die Brille
 echt
 cool

das IMAX-Kino
	das Kino
	der Film
 schau mal
 die Playstation
 das Spiel
 die Musik
 gut
 was
 blöd

aber

Αυτός είναι υπέροχος.
Κι αυτό φανταστικό είναι!
Μα τι;
Μα τι κάνει αυτός εκεί;
Μα ποιος;

Στο σπίτι του Τ.
Ελάτε μέσα.
γεια
ουάου
συλλέγεις, μαζεύεις
αυτοκίνητα-μινιατούρες 
Το αυτοκίνητο είναι φανταστικό!
το αυτοκίνητο
Και αυτή εδώ η BMW, μα είναι 
 φοβερή!
μα
η BMW
εδώ
η φωτογραφία
αστείος
τα τρισδιάστατα γυαλιά, 
 τα γυαλιά 3D
τα γυαλιά
εδώ: πραγματικά
cool
ο κινηματογράφος IMAX
ο κινηματογράφος, το σινεμά
η ταινία
για κοίτα
το Playstation
το παιχνίδι
η μουσική
καλός
τι
χαζός
αλλά
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Lektion 2

 das Buch
 interessant

Seite 19
Spielt die Szenen.
Wie steht es im Text?
Mal Bilder mit Wörtern.
Benutze die passende Farbe für 
 jedes Wort.

	der Ball
	der Bus
	die CD
	der Computer
	die Socke
	das Stadion
	die Schokolade
	der Schuh
	die Marmelade
	der Name

Seite 20
Was meinst du?
Lies den Text.
Welches Foto passt zum Text?

erstklassig
faszinierend
für
alle
Touristen
Kino-Fans
Fans
genau
das Richtige
laufen
3-D-Filme
die Qualität
liegt zentral
am Potsdamer Platz
hat
ca. = circa

το βιβλίο
ενδιαφέρων

Παίξτε τις σκηνές.
Πώς αναφέρεται στο κείμενο;
Ζωγράφισε εικόνες με τις λέξεις.
Χρησιμοποίησε το χρώμα που 
 ταιριάζει σε κάθε λέξη.
η μπάλα
το λεωφορείο, το πούλμαν
το cd
ο υπολογιστής
το καλτσάκι, το σοσόνι
το στάδιο, το γήπεδο
η σοκολάτα
το παπούτσι
η μαρμελάδα
το όνομα

Εσύ τι νομίζεις;
Διάβασε το κείμενο.
Ποια φωτογραφία ταιριάζει στο 
 κείμενο;
πρώτης τάξης
συναρπαστικός, μαγευτικός
για
όλοι/όλες/όλα
τουρίστες
κινηματογραφόφιλοι
φαν, οπαδοί
ακριβώς
το σωστό
εδώ: παίζονται
τρισδιάστατες ταινίες, ταινίες 3D
η ποιότητα
είναι στο κέντρο της πόλης
στην πλατεία P.
έχει
περίπου
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