
 
Α ΕΠΙΠΕΔΟ 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε με μία φίλη σας στην Αυστραλία. Η φίλη σας, που 
μένει σε μια άλλη πόλη, σας στέλνει ένα γράμμα και σας λέει ποια πράγματα 
πρέπει να πάρετε εσείς μαζί σας και ποια θα πάρει εκείνη στο ταξίδι. Έχετε 
ετοιμάσει έναν κατάλογο με τα πράγματα που πιστεύετε ότι πρέπει να πάρετε 
μαζί σας και,  καθώς διαβάζετε το γράμμα της φίλης σας, σημειώνετε ένα 
σταυρό (+) κάτω από το όνομα «Κατερίνα» δίπλα στα πράγματα που πρέπει 
να πάρετε εσείς μαζί σας και κάτω από το «Μαργαρίτα» δίπλα στα πράγματα 
που θα πάρει η φίλη σας, όπως στο παράδειγμα. 
 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σωστές απαντήσεις είναι δώδεκα (12) χωρίς το παράδειγμα. 
 
Γεια σου Κατερίνα,  
 
Τι κάνεις; Ξέρω ότι είσαι πολύ χαρούμενη  για το ταξίδι μας στην Αυστραλία.  
Δεν μπορώ ακόμη να  πιστέψω ότι θα φύγουμε σε δύο εβδομάδες. Έχω κάνει 
έναν κατάλογο με τα πράγματα που θα χρειαστούμε. Προσπαθώ να μην 
ξεχάσω τίποτα. Έχω βάλει ήδη στη βαλίτσα μου το εισιτήριο. Ξέρω ότι θα 
χρειαστώ στο αεροδρόμιο και το διαβατήριο μου. Το έχω ξεχάσει στο σπίτι 
σου. Σε παρακαλώ, θυμήσου να το πάρεις. 
 Τώρα ας δούμε τα ρούχα. Στην Αυστραλία είναι τώρα καλοκαίρι. Άρα, θα 
χρειαστώ μπλουζάκια με κοντό μανίκι και πέντε-έξι κοντά παντελόνια. 
Σκέφτομαι να πάρω και το κίτρινο φόρεμα μου. Εσύ τι λες; Είναι λίγο στενό! 
Το μπλε παντελόνι μου πηγαίνει περισσότερο. Το αποφάσισα. Θα πάρω το 
μπλε παντελόνι. Το βράδυ εκεί έχει αρκετή ψύχρα. Θα πάρω λοιπόν  τη 
μαύρη  μου ζακέτα. Τη θυμάσαι; Εκείνη με τα μεγάλα κουμπιά; Και εσύ έχεις 
ένα πολύ όμορφο μαύρο σακάκι. Νομίζω ότι θα το χρειαστείς.  
 Η Αυστραλία έχει καταπληκτικές παραλίες. Θα κάνουμε μπάνιο κάθε μέρα 
και θα πηγαίνουμε για ψάρεμα. Αγόρασα δύο υπέροχα καπέλα. Είμαι σίγουρη 
ότι το ένα καπέλο θα σου αρέσει πολύ. Μην ξεχάσεις το μαγιό σου και την 
κρέμα για τον ήλιο! Θα πάρω και δύο ζευγάρια πέδιλα. Θα φοράω το ένα 
ζευγάρι στην παραλία και το άλλο ζευγάρι το βράδυ. Θα χρειαστούμε 
παντόφλες; Σε παρακαλώ μπορείς να πάρεις  ένα ζευγάρι και για μένα; 
Φοβάμαι ότι η βαλίτσα μου δε θα χωρέσει και τις παντόφλες! 
 Παραλίγο να ξεχάσω τη φωτογραφική μηχανή. Ο αδερφός μου αγόρασε 
μία καταπληκτική μηχανή πριν από λίγες μέρες. Λες να μου τη δώσει; Τι λεω 
τώρα; Εσύ έχεις μία μικρή βιντεοκάμερα. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να την 
πάρεις μαζί σου! Όταν ετοιμάσεις τη βαλίτσα σου και βάλε μέσα  και την 
κάμερα! 
 
Νομίζω ότι αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να έχουμε μαζί μας. Αν 
θυμηθείς και κάτι άλλο, τηλεφώνησέ μου.  
 
Πολλά φιλιά  
Μαργαρίτα. 
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 Μαργαρίτα Κατερίνα 
εισιτήριο +(παράδειγμα)  
διαβατήριο   
μπλουζάκια με κοντό μανίκι   
κοντά παντελόνια    
φόρεμα   
μπλέ παντελόνι   
μαύρη ζακέτα   
σακάκι   
καπέλα   
κρέμα για τον ήλιο   
μαγιό   
πέδιλα   
παντόφλες   
φωτογραφική μηχανή   
κάμερα   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


