
Είναι Μάρτιος και όλοι κάνουν σχέδια για το καλοκαίρι. Τα παιδιά συζητάνε διάφορες ιδέες. 

Τι μπορούν να κάνουν που να είναι οικονομικό, πρωτότυπο και να αρέσει σε όλους;

12.
Σχέδια για το καλοκαίρι

• Τι φαντάζεται ο Αντόνιο για τις διακοπές του; 
• Τι φαντάζεται ο Αλέξανδρος για τις διακοπές του; 
• Εσύ τι προτιμάς να κάνεις στις διακοπές σου;
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Μπορούμε να πάμε διακοπές μαζί

∆ιαβάζω το κείμενο και απαντάω τις ερωτήσεις

Αντόνιο:  Λοιπόν, τι σκέφτεστε να κάνετε το καλοκαίρι;

Αλέξανδρος: Μπορεί να πάμε διακοπές στην Κρήτη. Η μαμά όμως δεν ξέρει αν μπορεί να πάρει άδεια. 

Αντόνιο:  Αν δεν μπορείτε να πάτε διακοπές στην Ελλάδα, μπορούμε να οργανώσουμε κάτι  

όλοι μαζί.

Ναόκο: Ωραία ιδέα! Και πού να πάμε;

Αντόνιο:  Μπορούμε να πάμε στη φάρμα του θείου μου στο Οντάριο.

Ναόκο: Καλά, μπορεί να μας φιλοξενήσει όλους;

Αντόνιο:  Βέβαια, μπορεί. Το σπίτι είναι τεράστιο. 

Ναόκο: Και πότε μπορούμε να πάμε;

Αντόνιο:  Μπορεί και στις αρχές του καλοκαιριού. 

Αλέξανδρος:  Και τι μπορούμε να κάνουμε εκεί;

Αντόνιο:  Μπορεί να θέλει βοήθεια ο θείος.

Αλέξανδρος:  Για παράδειγμα;

Αντόνιο:  Να, μπορούμε να ταΐζουμε και να αρμέγουμε τις αγελάδες, να καθαρίζουμε το

στάβλο, να μαζεύουμε φρούτα, να φροντίζουμε τον κήπο…

Αλέξανδρος: Εεε…, παιδιά, εγώ μπορεί και να μην έρθω μαζί σας… 

Σωστό ή λάθος;

α. Ο Αλέξανδρος ίσως πάει διακοπές στην Κρήτη.    Σ Λ

β. Η μαμά θα πάρει σίγουρα άδεια το καλοκαίρι.              Σ Λ

γ. Ο θείος έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει όλα τα παιδιά.   Σ Λ

γ. Ο Αντόνιο λέει ότι μάλλον ο θείος χρειάζεται βοήθεια.   Σ Λ

Εσύ τι μπορεί να κάνεις το καλοκαίρι;  

Θα σου άρεσε να κάνεις διακοπές σε φάρμα;

Τα παιδιά μεγάλωσαν και μπορούν να πάνε διακοπές μόνα τους

Τα παιδιά μπορεί να πάνε διακοπές μόνα τους, αλλά δεν είναι ακόμα σίγουρο
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1. Υπογραμμίζω το σωστό και εξηγώ τι σημαίνει αυτό που διάλεξα

Αντόνιο: Λοιπόν, τι λέτε για τη φάρμα;
Αλέξανδρος: Εγώ  μπορώ / μπορεί και να  

 μην έρθω! Πολλή δουλειά,  

 βρε παιδί μου!

Ναόκο: Εγώ δεν μπορώ / μπορεί  να  

 αρμέγω αγελάδες γιατί   

 μπορούν / μπορεί να με   

 κλοτσήσουν! 

Ελένη: Μη φοβάσαι! Μπορούν /  

 Μπορεί και να σε   

 συμπαθήσουν! 

Αλέξανδρος: Α! Όλα κι όλα! Εγώ δεν μπορώ / μπορεί να σηκώνομαι χαράματα στις διακοπές!

Ελένη: Το δικό μου πρόβλημα είναι ότι εκεί δε θα μπορώ / μπορεί να ντύνομαι όπως  

 μου αρέσει.

Αλέξανδρος: Γιατί, νομίζεις ότι θα μπορείς / μπορεί να βγαίνεις τα βράδια; 
Ναόκο: Άσε που μπορούν / μπορεί να μην έχουν Ίντερνετ! Πώς θα κάνω εγώ τσατ;
Αντόνιο: Παιδιά, μην αγχώνεστε! Η φάρμα έχει τα πάντα και η πιο κοντινή πόλη είναι στα

δέκα χιλιόμετρα. Μπορούμε / Μπορεί να βγαίνουμε έξω κάθε βράδυ.

2. Τελικά τα παιδιά αποφασίζουν να πάνε διακοπές στη φάρμα του θείου. 
Τι διαφορές έχει η ζωή στην πόλη από τη ζωή σε ένα αγρόκτημα; Σκέφτομαι 
και λέω τι μπορεί να τους αρέσει και τι μπορεί να μην τους αρέσει όπως στο 
παράδειγμα. Να μερικές ιδέες: πρωινό ξύπνημα, ησυχία, πότισμα, μάζεμα 
φρούτων, φροντίδα ζώων, …

Στη φάρμα του θείου μπορεί να μην τους αρέσουν _____________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Μαμά: Αντόνιο, γρήγορα! Πρέπει να φύγεις αμέσως!

Ελένη:  Α, δεν είναι εδώ! Πρέπει να έφυγε
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3. Τα παιδιά ετοιμάζονται για τις διακοπές. ∆ιαλέγω όπως στο παράδειγμα 

1. Η βαλίτσα της Ναόκο είναι έτοιμη. Πρέπει να την έφτιαξε / να τη φτιάξει από χτες.

2. Η βαλίτσα της Ελένης δεν είναι έτοιμη. Πρέπει να την έφτιαξε / να την φτιάξει γρήγορα.

3. Ο Αλέξανδρος δεν έχει οδοντόβουρτσα. Πρέπει να αγόρασε / να αγοράσει μία.

4. Η Ελένη έχει μια ολοκαίνουρια οδοντόβουρτσα. Πρέπει να την αγόρασε / να την αγοράσει 

χτες.

5. Ο Αντόνιο δεν έχει φακό. Πρέπει να πήρε / να πάρει το φακό του αδερφού του.

6. Ο Αλέξανδρος δε βρίσκει το φακό του. Πρέπει να τον πήρε / να τον πάρει η Ελένη.

7. Τα παιδιά λείπουν. Πρέπει να έφυγαν / να φύγουν ήδη.

8. Τα παιδιά έχουν αργήσει. Πρέπει να έφυγαν / να φύγουν αμέσως. 

4. Να και μια άλλη ιδέα για καλοκαιρινές διακοπές. ∆ιαβάζω το παρακάτω 
κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις

 Η μη κυβερνητική οργάνωση «Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον» 

(ΠΕΕΠ), οργανώνει κάθε καλοκαίρι προγράμματα σε διάφορες χώρες. Τα προγράμματα 

διαρκούν μία έως τρεις εβδομάδες. Οι εθελοντές, που πρέπει να είναι πάνω από 18 ετών και 

να μιλούν αγγλικά, εργάζονται 6-7 ώρες τη μέρα, φιλοξενούνται σε απλές εγκαταστάσεις 

και φροντίζουν οι ίδιοι για την ετοιμασία των γευμάτων και την καθαριότητα των 

χώρων. Η διαμονή και η διατροφή είναι δωρεάν. Στον ελεύθερο χρόνο τους οι εθελοντές  

μπορούν κάνουν εκδρομές και να γνωρίσουν από κοντά τον τόπο και τους κατοίκους του. 

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cvgpeep.com.

(από την εφημερίδα Καθημερινή, Κυριακή 30/3/2003)

α. Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας για το 

Περιβάλλον»; 

β. Πού μπορούν να μείνουν όσοι συμμετέχουν;

γ. Πόσο πληρώνουν για φαγητό και ύπνο;

δ. Πώς μπορούν να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους; 

ε. Ξέρετε άλλα παρόμοια προγράμματα για νέους που οργανώνονται στη χώρα σας 

ή στο εξωτερικό; Ποια; Γράψτε λίγα στοιχεία για αυτά (πότε γίνονται, από ποιους 

οργανώνονται, τι περιλαμβάνει το καθημερινό πρόγραμμα, ποιες είναι οι υποχρεώσεις 

όσων συμμετέχουν κ.α.)
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5. Τι είδους διακοπές κάνει αυτός που μιλάει σε κάθε πρόταση (1-10); Για 
να απαντήσω διαλέγω έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω τύπους 
διακοπών (α-στ) 

6. Συζητάω με το δάσκαλό μου τις παραπάνω μορφές τουρισμού (α-στ). 
Ποιον τύπο διακοπών προτιμάω και γιατί; Τι μπορώ και τι πρέπει να κάνω 
σε καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις; Χρησιμοποιώ λέξεις από τις 
παραπάνω προτάσεις

1. Έχουμε ξενάγηση στο Λούβρο στις 9 το πρωί.

2. Κώστα, πρόσεχε τη φωτιά μην κάψουμε το δάσος!

3. Έχω να πλυθώ πέντε μέρες.

4. Η θεία έκανε κάτι γεμιστά θαύμα!

5. Το επόμενο καραβάκι έρχεται σε δύο μέρες.

6. Πάλι εγώ θα αρμέξω τις αγελάδες;

7. Το πρωινό συμπεριλαμβάνεται στην τιμή;

8. Θα θέλαμε ένα δίκλινο για τις 15 Αυγούστου.

9. Συγνώμη, δουλεύουμε και τα Σαββατοκύριακα;

10. Όλοι στα κρεβάτια σας! Είναι δέκα η ώρα.

οργανωμένες διακοπές 

α. διακοπές με γκρουπ  

β. εναλλακτικές μορφές 

τουρισμού - προγράμματα 

εθελοντικής εργασίας

γ. κατασκήνωση 

μη οργανωμένες διακοπές
δ. διακοπές σε ξενοδοχείο / ενοικιαζόμενα δωμάτιαε. ελεύθερο κάμπινγκστ. διακοπές με οικογένεια, φίλους
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7. ∆ιαβάζω το διάλογο και διαλέγω σωστό ή λάθος

Τα παιδιά φεύγουν για τη φάρμα. Είναι στο σταθμό και περιμένουν το τρένο, που είναι πάντα 

στην ώρα του. Κάποιος άλλος όμως δεν είναι...

Αλέξανδρος: Το ήξερα ότι θα αργήσει! Και τώρα τι κάνουμε; 
Ναόκο:  Λέω να τον πάρουμε τηλέφωνο για να τον ξυπνήσουμε

Αλέξανδρος:  Σοβαρολογείς; Λες να κοιμάται ακόμα; Μπορεί και να ξέχασε ότι φεύγουμε

  σήμερα ή να νομίζει ότι φεύγουμε στις οκτώ το βράδυ.

Ελένη:  Μην κάνεις έτσι! Αφού τον ξέρεις. Αργεί να έρθει, αλλά πάντα έρχεται στο τέλος. 

Αλέξανδρος:  Αυτά να τα πεις στον οδηγό του τρένου όταν θα τον παρακαλάμε να σταματήσει το 

τρένο για να ανέβει.

Ναόκο:  Σταματήστε πια! Βαρέθηκα να σας ακούω, Αλέξανδρε! Να τος! Έρχεται!

Αντόνιο: Βρε παιδιά, συγνώμη που σας έστησα!  Πάντως, μια χαρά προλαβαίνουμε το τρένο! 

Αλέξανδρε, μου φαίνεσαι ψιλοχάλια. Άργησες να κοιμηθείς χτες το βράδυ; 
Αλέξανδρος:  ______________________________________________________________________! 

1. Η Ναόκο προτείνει να τηλεφωνήσουν στον Αντόνιο  Σ Λ

2. Ο Αντόνιο συνηθίζει να έρχεται στην ώρα του   Σ Λ

3. Η Ναόκο χαίρεται που ο Αλέξανδρος γκρινιάζει   Σ Λ

4. Ο Αλέξανδρος άργησε να κοιμηθεί χτες το βράδυ   Σ Λ

• Τι νομίζεις ότι απάντησε ο Αλέξανδρος;

• Εσύ αργείς ποτέ να πας  στα ραντεβού σου; Οι φίλοι σου;

Φύγαμε;
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8. Αλλάζω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα

1. Αντόνιο:  Από εδώ και πέρα, παιδιά, δε θα αργώ ποτέ στα ραντεβού μου.

Ο Αντόνιο υποσχέθηκε στα παιδιά ότι από ’δώ και πέρα δε θα αργεί ποτέ στα ραντεβού του.

2. Αλέξανδρος: Πότε έρχεται το τρένο;
Υπάλληλος: Έχει καθυστέρηση.

Ο υπάλληλος απάντησε στον Αλέξανδρο ________________________________.

3. Παιδιά, μπορείτε να μου δώσετε ψιλά;
Ο ταμίας ζήτησε από τα παιδιά _________________________________.

4. Πο, πο! Άφησα τα γυαλιά ηλίου μου στο σπίτι!

Ο Αντόνιο ξέχασε ______________________________________________.

5. Ναόκο: Μάλλον θα φτάσουμε στην ώρα μας!

Η Ναόκο πιστεύει _______________________________________________.

6.  Αλέξανδρος: Αχ! Συγνώμη! Πάτησα το σκύλο σας!

Ο Αλέξανδρος ζήτησε συγνώμη _____________________________________.

7. Ναόκο: Λοιπόν, Αλέξανδρε, θα σου δώσω τα κιάλια μου. Σταμάτα να γκρινιάζεις!

Η Ναόκο υποσχέθηκε στον Αλέξανδρο ______________________________ και τον παρακάλεσε 

______________________________________________.

8. Ναόκο. Σοβαρά μιλάς; Τα έφτιαξε ο Πέτρος με τη Ναόμι;
Η Ναόκο μόλις τώρα έμαθε _____________________________________________.

Να μερικά ρήματα ή εκφράσεις  που πηγαίνουν με ότι, να και που:

νομίζω ότι...  θέλω να...  [ζητάω] συγνώμη που...

απαντάω ότι... μπορώ να... 

9.  ∆ιαλέγω το σωστό και συμπληρώνω τις προτάσεις

1. Μα, καλά, δεν __________________ το Πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ;
2. Μα, καλά, δεν ___________________ δένεις τα παπούτσια σου;
α. ξέρεις ότι    β. ξέρεις να 

1. Ο Γιάννης ______________ πάει σινεμά με τον Τάσο

2. Ο Γιάννης _______________ θα πάει σινεμά με τον Τάσο

α. λέει ότι    β. λέει να

1.  Είναι πολύ σκοτεινά εκεί μέσα! ________________  πάω μόνος μου!

2. Ο Αντόνιο δε θα έρθει στο πάρτι. ________________ θα πάω μόνος μου!

α. Φοβάμαι ότι   β. Φοβάμαι να
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10. Ο Αλέξανδρος και η Ελένη γύρισαν στο σπίτι μετά τις διακοπές στη 
φάρμα. Να τι τους ρώτησαν όσοι τους είδαν. Συμπληρώνω τις προτάσεις με 
να / ότι / που

Μπαμπάς: Δηλαδή, τώρα μάθατε ________ ζείτε στη φύση;
Μαμά: Χαρήκατε ________ ξαναγυρίσατε στο σπίτι;
Γιαγιά: Θυμηθήκατε ________ μου φέρετε φρέσκα αβγά;
Φίλοι: Ξέρετε τώρα ________ κάνετε ιππασία;
Γιαγιά: Ο θείος του Αντόνιο λυπήθηκε ______ φύγατε;  
Μπαμπάς: Νομίζετε _____ θα ξαναπάτε του χρόνου; 
Παιδιά: Καλά ήταν για ένα μήνα αλλά, εδώ που τα λέμε, καταλάβαμε ________ δε μπορούμε  

____ ζήσουμε στη φάρμα για μια ολόκληρη ζωή! 

1.  _____________________ αγοράσεις δώρο για τα γενέθλια της Κατερίνας;
2. ____________________ η Κατερίνα έχει τα γενέθλιά της;
α. Θυμήθηκες να   β. Θυμήθηκες ότι

1. Ο Γιάννης δεν ________________ ακόμα ______ ο Πέτρος με τη Λίζα τα χαλάσανε.

2. Ο Γιάννης δεν __________________ ακόμα __________ οδηγεί.

α. έμαθε ότι    β. έμαθε να

1.  ________________ λίγες διακοπές θα μας κάνουν καλό.

2. _________________ πάμε διακοπές στην Κρήτη.  

α. Σκεφτόμαστε να   β. Σκεφτόμαστε ότι
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