DURST PÉTER
LÉPÉSENKÉNT MAGYARUL
PÉTER ÉS AZ IDŐGÉP

Péternek van egy jó barátja, Ottó, a feltaláló. Ottó barátnője Zsuzsi, ő is feltaláló. Ottó és Zsuzsi
meghívta Pétert és Gyulát, mert meg akarnak mutatni nekik egy új találmányt.
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Nézzétek! Itt van...
És mi ez?
Ez egy időgép. Beleülsz, és tudsz utazni az időben.
Ó, ez nagyon jól hangzik. És működik? Kipróbáltátok?
Hát.. még nem próbáltuk ki. Igazából azért hívtunk titeket, mert...
Én szívesen kipróbálom! Te is, Gyula?
Ööö.. Hát, igen.
Nagyon jó! Akkor ki is próbáljuk! Itt van a két ülés. Melyik évbe akartok visszamenni? Vagyis
melyik századba, mert nem lehet olyan pontosan megmondani.
Én 4600 évet akarok visszamenni az időben. Látni szeretném azt, amikor az egyiptomi
piramisokat építették.
Én csak a 20. század elejére szeretnék visszamenni. Szeretnék találkozni Kandinszkijjel.
Ezt a gombot kell megnyomni?
Az a gomb... Nem, várjatok!

Az időgép elindul. Az ajtó becsukódik. A motor elkezd hangosan zúgni, és hirtelen eltűnik az egész
gép. Zsuzsi és Ottó csak állnak és várnak. Fél óra múlva hirtelen zúgást hallanak. Megérkezik az
időgép. A gépből kiszáll Gyula és Péter.
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Jól vagytok?
Minden rendben van?
Hol jártatok?
Mi történt?

A két barát elég fáradt. Elmesélik, mi történt velük.
Mit gondol, hol járt Gyula és Péter?
Ön hova szeretne menni?
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Gyula és Péter története összekeveredett. Keresse meg, melyik mondat hova tartozik!
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Amikor Gyula megnyomta a gombot, akkor elindultunk.
Hirtelen azt hallottam, hogy egy állat jön.
Borzasztó volt!
Csodálatos volt!
Amikor megnyomtam a gombot, akkor hirtelen elindultunk.
Péter kiesett a gépből, egyedül maradtam.
Egy perc múlva egy nagy erdőben voltam.
Egy sötét szobában voltam.
Láttam, hogy valaki csendben csinál ott valamit.
Vaszilij Kandinszkij volt, és festett!
Egy dinoszaurusz volt!
Csak néztem, ahogy dolgozik, de nem tudtam mondani semmit.
Már majdnem végem volt, amikor hirtelen a gépben ültem megint.
Én nem ültem elég stabilan a gépben, ezért kiestem egy perc múlva.
Éppen oda akartam menni hozzá, de hirtelen megint a gépben voltam.
Futottam, futottam, de a dinoszaurusz gyorsabb volt.
Furcsa volt, minden nagyon nagy volt: a fák és a többi növény is.

Gyula története:

Péter története:

Az én saját történetem:
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Péter
Amikor Gyula megnyomta a gombot, akkor elindultunk.
Én nem ültem elég stabilan a gépben, ezért kiestem egy perc múlva.
Egy sötét szobában voltam.
Láttam, hogy valaki csendben csinál ott valamit.
Vaszilij Kandinszkij volt, és festett!
Csak néztem, ahogy dolgozik, de nem tudtam mondani semmit.
Éppen oda akartam menni hozzá, de hirtelen megint a gépben voltam.
Csodálatos volt!
Gyula
Amikor megnyomtam a gombot, akkor hirtelen elindultunk.
Péter kiesett a gépből, egyedül maradtam.
Egy perc múlva egy nagy erdőben voltam.
Furcsa volt, minden nagyon nagy volt: a fák és a többi növény is.
Hirtelen azt hallottam, hogy egy állat jön.
Egy dinoszaurusz volt!
Futottam, futottam, de a dinoszaurusz gyorsabb volt.
Már majdnem végem volt, amikor hirtelen a gépben ültem megint.
Borzasztó volt!

