
Fire Zone
Universe Science Park vil gerne have en beskrivelse på tysk af områderne i Fire Zone.

Teksten skal være spændende og give gæsterne lyst �l at besøge områderne.

Teksten �l Science Zone er allerede skrevet (se nedenfor). Men Universe har brug for din
hjælp �l at lave teksterne �l de resterende to områder: Burning House og Safety Zone. På
de næste to sider kan du se billeder af de to områder og ordlister, der kan hjælpe dig �l at

skrive teksterne. Du bestemmer dog selv, om du vil bruge ordlisterne.

Science Zone (eksempel)

Was ist Feuer, wie entsteht es, und wie breitet es sich aus? Probieren Sie die Apparate in
der Science Zone aus, um die Antworten zu bekommen!

Spielen Sie zum Beispiel eine Melodie auf unserer feuerbetriebenen Musikmaschine.
Drücken Sie zuerst auf einen Knopf, um ein Feuer zu entzünden. Das Feuer erwärmt eine
Pla�e. Ziehen Sie danach an einer Schnur, um die Pla�e nach oben in eine Röhre zu heben.
Durch die Wärme der Pla�e wird die Lu� sich ausdehnen und einen Ton erzeugen.

Dansk oversæ�else

Hvad er ild, hvordan opstår den, og hvordan spreder den sig? Afprøv apparaterne i Science Zone for
at få svarene!

Spil for eksempel en melodi på vores ilddrevne musikmaskine. Tryk først på en knap for at tænde en
ild. Ilden opvarmer en plade. Træk dere�er i en snor for at hive pladen op i et rør. Varmen fra pladen
får lu�en �l at udvide sig og frembringe en tone.



Burning House
Kravl hen ad gulvet for at undgå røgen!

ild Feuer (n)

røgforgi�ning

Kochpla�e (f)
Rauch (m)
Rauchvergi�ung (f)

indånde einatmen
kravle kriechen
passe på aufpassen
slippe ud (af noget)
s�ge opad
trække vejret
være bange

(aus etwas) herauskommen
nach oben steigen
atmen
Angst haben

Dansk Tysk

røg
kogeplade

brand Brand (m)

ild
cigaret Zigare�e (f)

Feuer (n)

røgforgi�ning

Kochpla�e (f)
Rauch (m)
Rauchvergi�ung (f)

indånde einatmen
kravle kriechen
passe på aufpassen
slippe ud (af noget)
s�ge opad
trække vejret
være bange

(aus etwas) herauskommen
nach oben steigen
atmen
Angst haben

Dansk Tysk

røg
kogeplade

brand Brand (m)

Der er mange brandfarer i et køkken.



Safety Zone

Ved du, hvad du skal fortælle?

redningsmand Re�er/-in (m/f)

fortælle

Unfall (m)

erzählen
ringe (�l nogen) (jemand) anrufen
indånde einatmen

bevidstløs bewusstlos
såret verletzt

Dansk Tysk

ulykke

brandmand Feuerwehrmann/-frau (m/f)


