
 

 

Καλοκαιρινή εκδρομή 

Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. Ο καιρός έχει 

ζεστάνει. Οι γονείς των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε 

όλη την παρέα μια εκδρομή στη θάλασσα. Την 

Κυριακή θα πάνε στην Ψιλή Άμμο. 

Από την ανυπομονησία τους όλα τα παιδιά 

ξύπνησαν πρωί πρωί, πριν ακόμη χτυπήσει το 

ξυπνητήρι. Ετοίμασαν τα εκδρομικά τους σακίδια, 

φόρεσαν τα καπέλα τους και να τα τώρα στον 

σταθμό των λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. 

Κοιτάζουν τον πίνακα με τα δρομολόγια. 

Προσπαθούν να βρουν τι ώρα φεύγει λεωφορείο 

για την Ψιλή Άμμο. 



Καλοκαιρινή εκδρομή 

Πρώτες μέρες του καλοκαιριού. 

Ο καιρός έχει ζεστάνει. Οι γονείς 

των παιδιών είχαν υποσχεθεί σε όλη 

την παρέα μια εκδρομή στη 

θάλασσα. Την Κυριακή θα πάνε 

στην Ψιλή Άμμο. 

Από την ανυπομονησία τους όλα 

τα παιδιά ξύπνησαν πρωί πρωί, πριν 

ακόμη χτυπήσει το ξυπνητήρι. 

Ετοίμασαν τα εκδρομικά τους 

σακίδια, φόρεσαν τα καπέλα τους 

και να τα τώρα στον σταθμό των 

λεωφορείων. Η ώρα είναι 9. 

Κοιτάζουν τον πίνακα με τα 

δρομολόγια. Προσπαθούν να βρουν 

τι ώρα φεύγει λεωφορείο για την 

Ψιλή Άμμο. 



Λέξεις του μαθήματος 

 του Ο Οι των σε την μια στη Την 

θα στην την τους τα πριν το και να 

στον των Η τον με βρουν τι για  

Πρώτες μέρες καιρός έχει γονείς 

παιδιών είχαν όλη πάνε Ψιλή Άμμο 

Από όλα παιδιά πρωί  τώρα σταθμό 

ώρα είναι φεύγει 

ζεστάνει παρέα εκδρομή θάλασσα 

Κυριακή ξύπνησαν ακόμη χτυπήσει 

φόρεσαν καπέλα Κοιτάζουν πίνακα 

Προσπαθούν 

καλοκαιριού υποσχεθεί ξυπνητήρι 

Ετοίμασαν εκδρομικά σακίδια 

λεωφορείων δρομολόγια λεωφορείο 

 ανυπομονησία 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

Το λεωφορείο των 9 ήταν γεμάτο. 

Παρατήρησε τον πίνακα με τα δρομολόγια 

και απάντησε. 

• Τι ώρα θα φύγουν τα παιδιά; Θα φύγουν 

στις 11. 

• Πόση ώρα θα περιμένουν για το επόμενο 

δρομολόγιο; 2 ώρες. 

• Η διαδρομή μέχρι την Ψιλή Άμμο είναι 

μία ώρα. 

Τι ώρα θα φτάσουν εκεί; Θα φτάσουν στις 

12 το μεσημέρι. 

 

 



Τετράδιο εργασιών Γλώσσας Α΄ τάξης β΄ 

τεύχος σελίδες 73-73 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, 

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 

 


