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Γεια σου! Γεια σας! Τι κάνεις; Τι κάνετε; Ελπίζω να είστε όλες και όλοι καλά! Πώς περνάτε 

τον χρόνο σας; Πώς ήταν το Σάββατο και η Κυριακή, δηλαδή το Σαββατοκύριακο; Τι 

κάνατε; Ελπίζω να περάσατε όμορφα.  

Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα διαδικτυακό μας μάθημα. 

Την προηγούμενη φορά είδαμε τις μέρες της εβδομάδας. Πάμε να τις θυμηθούμε; Τις 

θυμάσαι; Τις ξέρεις; 

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.  

 

Σήμερα διαβάζουμε πάλι διαλόγους. Μετά από κάθε διάλογο είναι κάποιες ερωτήσεις. 

Εγώ διαβάζω τον διάλογο, μετά διαβάζεις και εσύ. Διαβάζουμε μαζί. Μετά εγώ ρωτάω και 

εσύ απαντάς.  

Σήμερα μαθαίνουμε τους αριθμούς από το 0 (μηδέν) μέχρι το 12 (δώδεκα), τους μήνες 

και τις εποχές.  
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Διάλογος 1 (ένα) 

Η Μαχίρα, ο Τζέισον, η Φατιμά, ο Μορτεζά και η Άννα είναι στην τάξη και έχουν μάθημα 

ελληνικών με τον κύριο Αλέξανδρο. Μπαίνει στην τάξη η γραμματέας. 

 

Ελένη:  Καλημέρα! Συγνώμη για τη διακοπή. Τι κάνετε, παιδιά; 

Μορτεζά:  Είμαστε καλά, εσείς; 

Ελένη:  Κι εγώ είμαι μια χαρά, ευχαριστώ. Για όσους δεν με ξέρετε, με λένε Ελένη 

και είμαι η γραμματέας. Σας δίνω το πρόγραμμα για το μάθημα. Είναι για τα 

τμήματα Α1, Α2 και Β1. Στο πρόγραμμα γράφει και τις αίθουσες. 

Μαχίρα:  Κύριε Αλέξανδρε, τι είναι «αίθουσα»;  

Κύριος Αλέξανδρος: «Αίθουσα» είναι η τάξη, εκεί που κάνουμε μάθημα.  

 

Ελένη:  Λοιπόν, τη Δευτέρα έχετε μάθημα στην αίθουσα 8 (οχτώ), την Τρίτη στην 

αίθουσα 3 (τρία), την Τετάρτη πάλι στην αίθουσα 3 (τρία), την Πέμπτη στην 

αίθουσα 6 (έξι) και την Παρασκευή στην αίθουσα 9 (εννιά).  

Τζέισον:  Συγνώμη, εμείς δεν είμαστε το τμήμα Β1. Εμείς είμαστε το τμήμα Α1. 

Ελένη:  Α, σωστά, συγνώμη. Το τμήμα Α1 έχει μάθημα τη Δευτέρα στην αίθουσα 2 

(δύο), την Τετάρτη στην αίθουσα 5 (πέντε) και την Παρασκευή στην 

αίθουσα 7 (εφτά).  

 

Κύριος Αλέξανδρος: Ευχαριστούμε, Ελένη. 

 

Ελένη:  Παρακαλώ. 

 

Κύριος Αλέξανδρος: Οι αίθουσες 11 (έντεκα) και 12 (δώδεκα) δεν είναι για μάθημα; 

 

Ελένη:  Όχι, οι αίθουσες 11 (έντεκα) και 12 (δώδεκα) είναι γραφεία.  

 

Ωραία! Τώρα διαβάζεις κι εσύ τον διάλογο.   
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Οι αριθμοί στα ελληνικά από το 0 (μηδέν) μέχρι το 12 (δώδεκα).  

0 - μηδέν 

1 - ένα 

2 - δύο 

3 - τρία 

4 - τέσσερα 

5 - πέντε 

6 - έξι 

7   - εφτά 

8   - οχτώ 

9   - εννιά 

10 - δέκα 

11 - έντεκα 

12 - δώδεκα 

 

    Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α 

ε μέρα  τμήμα Α1 τμήμα Α2 τμήμα Β1 

β Δευτέρα α 2  8 

δ Τρίτη ί  1 3 

ο Τετάρτη θ 5 10 3 

μ Πέμπτη ο   4 6 

ά Παρασκευή υ 7 4 9 

δ Σάββατο σ    

α Κυριακή α    

 

Ερωτήσεις:  

Σε ποιες αίθουσες έχει μάθημα το τμήμα Α1; 

Σε ποιες αίθουσες έχει μάθημα το τμήμα Α2; 

Σε ποιες αίθουσες έχει μάθημα το τμήμα Β1; 

 

 

Τώρα πάμε στον διάλογο 2 (δύο). 
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Διάλογος 2 (δύο) 

Η Ελένη, η γραμματέας, λέει στους μαθητές πληροφορίες για το μάθημα. 

Ελένη:  Επίσης, να σας πω ότι τα μαθήματα για τους αρχάριους, δηλαδή για το 

τμήμα Α1, αρχίζουν τον Οκτώβριο και τελειώνουν τον Ιούνιο. Τα μαθήματα 

για το τμήμα Α2 ξεκινούν τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον Ιούλιο. Και τα 

μαθήματα για το τμήμα Β1 αρχίζουν τον Σεπτέμβριο και τελειώνουν τον 

Αύγουστο.  

Άννα:  Πότε έχουμε διακοπές; 

Ελένη:  Οι διακοπές είναι τον Δεκέμβριο. Τα μαθήματα σταματάνε τον Δεκέμβριο 

και ξεκινούν πάλι τον Ιανουάριο. Και μετά έχουμε διακοπές τον Απρίλιο ή 

τον Μάιο. 

Μορτεζά:  Δηλαδή έχουμε διακοπές τον χειμώνα, την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

Ελένη:  Σωστά, και τα μαθήματα αρχίζουν πάλι το φθινόπωρο.  

 

Κύριος Αλέξανδρος: Ευχαριστούμε, Ελένη. 

 

Ελένη:  Παρακαλώ. Συγνώμη και πάλι για τη διακοπή. Θα έρθω ξανά σε λίγο, αν 

δεν υπάρχει πρόβλημα.  

 

Κύριος Αλέξανδρος: Δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα.  

 

Ελένη:  Ευχαριστώ. Καλό μάθημα! 
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Ο χρόνος έχει 12 (δώδεκα) μήνες και 4 (τέσσερις) εποχές.  

 

Οι 12 (δώδεκα) μήνες είναι: 

1. Ιανουάριος 

2. Φεβρουάριος 

3. Μάρτιος 

4. Απρίλιος 

5. Μάιος 

6. Ιούνιος 

7. Ιούλιος 

8. Αύγουστος 

9. Σεπτέμβριος 

10. Οκτώβριος 

11. Νοέμβριος 

12. Δεκέμβριος 

 

Οι 4 (τέσσερις) εποχές είναι: 

1. χειμώνας 

2. άνοιξη 

3. καλοκαίρι 

4. φθινόπωρο 
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Ερωτήσεις:  

Ποια εποχή αρχίζουν τα μαθήματα;  

Ποιες εποχές έχουμε διακοπές; 

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα για το τμήμα Α1; 

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα για το τμήμα Α2; 

Πότε ξεκινούν και πότε τελειώνουν τα μαθήματα για το τμήμα Β1; 
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