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Διάλογος ένα (1) 

Στον διάλογο ένα (1) μιλάνε δύο παιδιά. Μιλάει ο Ασάντουλα και η Σαϊμά.  

Τα παιδιά μιλάνε στο τηλέφωνο. 

 

Σαϊμά:   Παρακαλώ;  

Ασάντουλα:   Καλησπέρα Σαϊμά! 

Σαϊμά:   Καλησπέρα! Ποιος είναι;  

Ασάντουλα:   Είμαι ο Ασάντουλα. 

Σαϊμά:   Γεια σου Ασάντουλα! Τι κάνεις;  

Ασάντουλα:   Είμαι πολύ καλά! Εσύ τι κάνεις;  

Σαϊμά:   Μια χαρά. 

Ασάντουλα:   Θέλεις να πάμε βόλτα την Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα; 

Σαϊμά:   Δεν μπορώ την Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα. Κάθε Παρασκευή, στις 18:00 

το απόγευμα, διαβάζω τα μαθήματα μου για το σχολείο. 

Ασάντουλα:   Θέλεις να πάμε βόλτα το Σάββατο στις 11:00 το πρωί;  

Σαϊμά:   Ναι! Το Σάββατο το πρωί στις 11:00 μπορώ! Πάμε στο πάρκο; 

Ασάντουλα:   Ναι, πάμε στο πάρκο! 

Σαϊμά:   Τα λέμε τότε, Ασάντουλα! Καλό βράδυ!  

Ασάντουλα:   Γεια σου Σαϊμά. 

 

Ερώτηση νούμερο ένα (1) 
Τι κάνει η Σαϊμά την Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα; 
α) ακούει μουσική β)διαβάζει τα μαθήματά της για το σχολείο γ)παίζει ποδόσφαιρο 
Ερώτηση νούμερο δύο (2) 
Πότε θα πάνε βόλτα ο Ασάντουλα και η Σαϊμά; α) Τη Δευτέρα β)Την Παρασκευή γ)Το Σάββατο 
Ερώτηση νούμερο τρία (3) 
Που θα πάνε ο Ασάντουλα και η Σαϊμά; 
α) στο πάρκο β)στη θάλασσα γ)στο σχολείο 
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Διάλογος δύο (2) 

Στον διάλογο δύο, ακούμε ξανά τον Ασάντουλα και τη Σαϊμά. Σήμερα είναι Σάββατο και τα παιδιά 

είναι στο πάρκο. 

 

Ασάντουλα: Γεια σου Σαϊμά! 

Σαϊμά:  Γεια σου Ασάντουλα! Τι κάνεις;  

Ασάντουλα:  Είμαι μια χαρά. Εσύ τι κάνεις; 

Σαϊμά:  Είμαι καλά. Ασάντουλα, τι ώρα ξυπνάς το πρωί; 

Ασάντουλα:  Κάθε μέρα ξυπνάω στις 7 το πρωί. Κάνω ντους, ντύνομαι, χτενίζομαι και τρώω πρωινό. 

Σαϊμά:  Και τι ώρα πας στο σχολείο; 

Ασάντουλα:  Πάω στο σχολείο στις 8. Το σχολείο είναι πολύ κοντά στο σπίτι μου. Πάω με τα πόδια. 

Εσύ Σαϊμά, τι ώρα ξυπνάς; 

Σαϊμά:  Εγώ ξυπνάω στις 7 και τέταρτο. Τρώω πρωινό, ντύνομαι, πλένω τα δόντια μου, βάζω τα 

παπούτσια μου και στις 8 πάω στο σχολείο. Το Σάββατο και την Κυριακή τι ώρα ξυπνάς; 

Ασάντουλα:  Το Σάββατο και την Κυριακή δεν ξυπνάω στις 7. Ξυπνάω πιο αργά γιατί δεν έχουμε 

σχολείο. Ξυπνάω στις 10. Εσύ; 

Σαϊμά:  Εγώ ξυπνάω στις 11. Το βράδυ τι ώρα κοιμάσαι; 

Ασάντουλα:  Όταν πάμε στο σχολείο, δηλαδή από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, κοιμάμαι στις 10 

το βράδυ. Το Σαββατοκύριακο κοιμάμαι στις 11. Εσύ; 

Σαϊμά:  Εγώ κοιμάμαι στις 10 κάθε μέρα, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, 

Σάββατο και Κυριακή. Πότε παίζεις ποδόσφαιρο με τους φίλους σου, Ασάντουλα; 

Ασάντουλα:  Παίζω ποδόσφαιρο με τους φίλους μου κάθε Κυριακή στις 17:00 το απόγευμα. Εσύ 

παίζεις ποδόσφαιρο Σαϊμά; 

Σαϊμά:  Εμένα δεν μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο. Μου αρέσει όμως το μπάσκετ.  

Ασάντουλα:  Και πότε παίζεις μπάσκετ; 

Σαϊμά:  Παίζω μπάσκετ κάθε Σάββατο στις 7 το απόγευμα. 
 

Ερώτηση νούμερο ένα (1) 
Τι ώρα ξυπνάει ο Ασάντουλα το πρωί, όταν πάει στο σχολείο, δηλαδή από τη Δευτέρα ως την 
Παρασκευή; Ξυπνάει..   α) στις 7 β)στις 8 γ)στις 10 
Ερώτηση νούμερο δύο (2) 
Τι ώρα κοιμάται ο Ασάντουλα το Σαββατοκύριακο; Κοιμάται... α) στις 9 β) στις 10 γ) στις 11 
Ερώτηση νούμερο τρία (3) 
Ποια μέρα της εβδομάδας παίζει μπάσκετ η Σαϊμά; α) τη Δευτέρα β) την Παρασκευή γ) το Σάββατο 
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