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Διάλογος - Μετακινήσεις 

 

 

Στον διάλογο μιλάνε δύο παιδιά. Μιλάει ο Ασάντουλα και η Σαϊμά. Τα παιδιά είναι 

στο σχολείο. Έχουν διάλειμμα. 

 

Σαϊμά:  Ασάντουλα, πως πας κάθε μέρα στο σχολείο; Εγώ πάω με τα πόδια 

γιατί μένω πολύ κοντά. 

Ασάντουλα:  Εγώ δεν μένω τόσο κοντά. Περπατάω πέντε λεπτά, μέχρι τη στάση του 

λεωφορείου. Μετά, παίρνω το λεωφορείο και φτάνω στο σχολείο.  

Σαϊμά:  Πόση ώρα είσαι μέσα στο λεωφορείο; 

Ασάντουλα:  Δέκα, δεκαπέντε λεπτά… Μερικές φορές έχει κίνηση. Όταν έχει 

κίνηση, φτάνω πιο αργά.  

Σαϊμά:  Ωραία. Α! Το Σαββατοκύριακο θα πάω στη γιαγιά μου.  

Ασάντουλα:  Που μένει η γιαγιά σου; 

Σαϊμά:  Η γιαγιά μου μένει μακριά, μένει στην Ελευσίνα. Πάμε με το αυτοκίνητο 

ή με ταξί.  

Ασάντουλα:  Δεν έχει λεωφορείο;  

Σαϊμά:  Έχει. Πρώτα πας με το μετρό μέχρι τη στάση Αγία Μαρίνα. Από εκεί, 

περνάει ένα λεωφορείο. Αλλά είναι μακριά και μερικές φορές το 

λεωφορείο αργεί πολύ.  

Ασάντουλα:  Έχεις δίκιο.  

Σαϊμά:  Εσύ που θα πας το Σαββατοκύριακο; 

Ασάντουλα:  Το Σαββατοκύριακο θα πάω στη θάλασσα. 

Σαϊμά:  Και πως πας στη θάλασσα; Είναι μακριά; 

Ασάντουλα:  Ναι, είναι μακριά. Πάω με το τραμ. Αλλά το τραμ είναι πολύ αργό και 

κάνει πολλές στάσεις. 

Σαϊμά:  Ουφ, δεν πειράζει. Καλά να περάσεις! 
Σοφία Τραχιώτη - Πρωτότυπος διάλογος 
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Στην επόμενη σελίδα λύνω το σταυρόλεξο. 

 

  Οριζόντια → 

4. Ο Ασάντουλα το 

Σαββατοκύριακο θα πάει 

στη............. 

8. Η Σαϊμά πάει στη γιαγιά 

της με το.......... 

10. Η γιαγιά της Σαϊμά μένει 

στην......... 
 

 
  Κάθετα   ↓ 

1. Η Σαϊμά το Σαββατοκύριακο θα πάει 

στη .......... της. 

3. Η Σαϊμά πάει στο σχολείο με τα.......... 

5. Ο Ασαντουλα πάει στο σχολείο με 

το………… 

6. Η Σαϊμά μερικές φορές πάει με το 

......... μέχρι τη στάση Αγία Μαρίνα 

7. Η Σαϊμά πάει στη γιαγιά της με το 

αυτοκίνητο ή με το......... 

9. Ο Ασάντουλα πάει στη θάλασσα με το 

......... 
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