
επαναληπτικό φυλλάδιο
Πού και πώς;



Τονίζω όπου χρειάζεται το που και το πως.
πού και πώς;

- Το Σάββατο είναι τα γενέθλια του Σταύρου και 
σκεφτόμαστε να του κάνουμε πάρτι - έκπληξη. 
Συμφωνείς;

- Φυσικά! Είναι εξαιρετική ιδέα! 
- Πρόσεχε μη σου ξεφύγει!
- Όχι, μη φοβάσαι! Θα κάνω πως δεν ξέρω τίποτα. Πες 

μου όμως, πως θα το οργανώσουμε;
- Άκου τι σκέφτηκα. Λέω να συγκεντρωθούμε τελικά στο 

σπίτι του Φώτη, που είναι και πιο μεγάλο. Άσε που στο 
σπίτι στης ξαδέρφης του πηγαίνει που και που τα 
απογεύματα. 

- Που είναι το σπίτι του Φώτη;
- Είναι στη διπλανή πολυκατοικία. 
- Πολύ ωραία! 
- Εγώ θα φέρω μαζί μου αναψυκτικά που θα αγοράσω 

αύριο, η Άννα θα φέρει την τούρτα, ο Παναγιώτης τα 
μπαλόνια και ο Σωτήρης με τη Δήμητρα τα φαγητά. 

- Σωστά! Νομίζω πως όλα είναι έτοιμα! 
- Πως και πως το περιμένω!
- Είμαι σίγουρη πως θα περάσουμε τέλεια!



όροι χρήσης του υλικού
Όλο το περιεχόμενο του www.thrania.com στο οποίο
περιλαμβάνονται ηλεκτρονικά σχολικά βοηθήματα στην
υπηρεσία flipsnack, εκπαιδευτικά βίντεο στην υπηρεσία
Youtube, φύλλα εργασίας σε μορφή pdf, εκπαιδευτικές αφίσες
σε μορφή pdf, τα .pdf στην κατηγορία συμπληρωματικό υλικό
και τα κείμενα στην κατηγορία με τις δραστηριότητες, αποτελούν
πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της Μπέσιου
Χριστίνας. Συνεπώς, κανένα από αυτά δεν μπορεί να
αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης,
διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, μετάδοσης ή/ και διανομής με
κάθε τρόπο. Το υλικό του ιστοτόπου διατίθεται με άδεια
Creative Commons Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική
Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές
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Το Σάββατο είναι τα γενέθλια του Σταύρου και σκεφτόμαστε να του κάνουμε πάρτι - έκπληξη. Συμφωνείς;

Φυσικά! Είναι εξαιρετική ιδέα! 

Πρόσεχε μη σου ξεφύγει!

Όχι, μη φοβάσαι! Θα κάνω πως δεν ξέρω τίποτα. Πες μου όμως, πως θα το οργανώσουμε;

Άκου τι σκέφτηκα. Λέω να συγκεντρωθούμε τελικά στο σπίτι του Φώτη, που είναι και πιο μεγάλο. Άσε που στο σπίτι στης ξαδέρφης του πηγαίνει που και που τα απογεύματα. 

Που είναι το σπίτι του Φώτη;

Είναι στη διπλανή πολυκατοικία. 

Πολύ ωραία! 

Εγώ θα φέρω μαζί μου αναψυκτικά που θα αγοράσω αύριο, η Άννα θα φέρει την τούρτα, ο Παναγιώτης τα μπαλόνια και ο Σωτήρης με τη Δήμητρα τα φαγητά. 

Σωστά! Νομίζω πως όλα είναι έτοιμα! 

Πως και πως το περιμένω!

Είμαι σίγουρη πως θα περάσουμε τέλεια!
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