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Πωλήτρια:
Καλησπέρα σας! Θέλετε βοήθεια;

Άνε:
Ναι, εγώ θα ήθελα ένα ζευγάρι μπότες.

Λάουρα:
Κι εγώ ψάχνω για ένα πουλόβερ.

Πωλήτρια: 
Ωραία, για τις μπότες πάμε από εδώ.

Άνε: 
Μου αρέσουν πολύ αυτές εκεί που είναι 
στη βιτρίνα, οι καφέ. Πόσο κάνουν;

Πωλήτρια: 
150 ευρώ. Είναι δερμάτινες!

Άνε: 
Α, είναι πολύ ακριβές!

Πωλήτρια: 
Εκείνες εκεί σας αρέσουν; Κάνουν 80 
ευρώ. Υπάρχουν σε καφέ, μαύρο και 
μπορντό. Τι νούμερο φοράτε;

Άνε: 
Φοράω 38. Σε καφέ χρώμα, παρακαλώ.

✴ ✴ ✴

Πωλήτρια: 
Πώς είναι το νούμερο; Σας κάνουν;

Άνε:
Ναι, το νούμερο είναι μια χαρά!  
Μου αρέσουν πολύ! Είναι πολύ άνετες 
και μαλακές! Σου αρέσουν, Λάουρα;

Λάουρα: 
Ναι, σου πάνε πολύ!

Άνε: 
Ωραία. Μια μικρή έκπτωση, παρακαλώ;  
Είμαι φοιτήτρια και καταλαβαίνετε…

Πωλήτρια: 
Λοιπόν, από 80 ευρώ στα 70. 

Άνε: 
Ωραία, μια χαρά!

Λάουρα: 
Για τα πουλόβερ;

Πωλήτρια: 
Ελάτε από εδώ. Τι ακριβώς θέλετε;

Λάουρα: 
Θέλω ένα λευκό πουλόβερ, με ζιβάγκο.

Πωλήτρια: 
Αυτό εδώ, πώς σας φαίνεται;

Λάουρα: 
Μια χαρά! Τι τιμή έχει;

Πωλήτρια: 
30 ευρώ. Είναι μάλλινο και πολύ ζεστό!

Λάουρα: 
Άνε, σου αρέσει;

Άνε: 
Πάρα πολύ! Λοιπόν, είναι δώρο από μένα 
για τα γενέθλιά σου!

Λάουρα: 
Μα δεν πρέπει…

Άνε:
Λοιπόν, τις μπότες και το πουλόβερ σε 
small. Πού είναι το ταμείο;

Πωλήτρια: 
Ελάτε μαζί μου… Με γεια!

Με γεια!
(στο κατάστημα)

1. Σωστό ή Λάθος;

1. Η Άνε θέλει μαύρες μπότες.

2. Η Άνε πληρώνει 70 ευρώ  
για τις μπότες.

3. Η Λάουρα φοράει medium.

27

Σ       Λ Σ       Λ

4. Το πουλόβερ είναι μάλλινο.

5. Η Άνε πληρώνει μόνο για  
τις μπότες.
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τα ρούχα

τα υφάσματα / τα υλικά

τα παπούτσια τα εσώρουχα

βαμβακερός -ή -ό  βελούδινος -η -ο μάλλινος -η -ο μεταξωτός -ή -ό δερμάτινος -η -ο γούνινος -η -ο

 η μπλούζα το μπλουζάκι το φόρεμα η φούστα το παντελόνι το τζιν

 η βερμούδα το σορτς το κοστούμι το φούτερ η φόρμα το πουλόβερ
       (με ζιβάγκο) 

 το πουκάμισο το σακάκι το παλτό η καμπαρντίνα το μπουφάν

 οι μπότες οι μπαλαρίνες οι γόβες τα αθλητικά

  τα πέδιλα τα σανδάλια οι παντόφλες οι σαγιονάρες

 το σουτιέν / το κιλοτάκι
 το σλιπ

 το φανελάκι το καλσόν  
 

 το μποξεράκι οι κάλτσες
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τα αξεσουάρ

τα χρώματα

τα σχέδια

τα κοσμήματα

 το κολιέ το βραχιόλι το δαχτυλίδι

 

 τα σκουλαρίκια το ρολόι

 τα γάντια το κασκόλ ο σκούφος το καπέλο  

 το φουλάρι η ζώνη η γραβάτα η τσάντα

 καρό πουά ριγέ λουλουδάτος -η -ο εμπριμέ
 (ο / η / το) (ο / η / το) (ο / η / το) φλοράλ (ο / η / το) (ο / η / το)

 το άσπρο το μαύρο το κόκκινο το κίτρινο το πράσινο το γαλάζιο
(άσπρος -η -ο) (μαύρος -η -ο) (κόκκινος -η -ο) (κίτρινος -η -ο) (πράσινος -η -ο) (γαλάζιος -α -ο)

 το καφέ το μπλε το ροζ το μπορντό το μουσταρδί το λαχανί το γκρι

 το μπεζ το μοβ το πορτοκαλί το  πετρόλ το λαδί το τιρκουάζ το φούξια  
 το εκρού   το χακί
 το κρεμ
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  2. Βάζω το επίθετο στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα:

1. Το πουκάμισό μου είναι άσπρο. (άσπρος -η -ο)

2. Το πουλόβερ είναι ____________________________________. (μάλλινος -η -ο)

3. Η Μαίρη σήμερα φοράει ένα ________________________________ φόρεμα. (κίτρινος -η -ο)

4. – Η τσάντα σου είναι ____________________________________; (δερμάτινος -η -ο)

5. Ο Νικόλας φοράει ____________________________________ μπότες. (μαύρος -η -ο)

6. Το παντελόνι αυτό είναι ____________________________________. (βαμβακερός -ή -ό)

7. – Θα ήθελα ένα ____________________________________ μπλουζάκι. (μπλε)

8. – Πόσο κάνουν αυτά τα ____________________________________ γάντια; (πορτοκαλί)

  3. Συμπληρώνω τον πίνακα, όπως στο παράδειγμα:

ενικός πληθυντικός
ονομαστική αιτιατική ονομαστική αιτιατική

η μαύρη φούστα τη μαύρη φούστα οι μαύρες φούστες τις μαύρες φούστες

τα ριγέ γάντια

την άσπρη καμπαρντίνα

ο πράσινος σκούφος

τις γαλάζιες γραβάτες

το μοβ μπουφάν

Προσοχή!
✓ ένα ζευγάρι παπούτσια
✓ ένα ζευγάρι μπότες
✓ ένα ζευγάρι κάλτσες
✓ ένα ζευγάρι γάντια
✓ ένα ζευγάρι γυαλιά (ηλίου)

ο μαύρος σκούφος η μαύρη τσάντα το μαύρο παντελόνι
ο καφέ σκούφος η καφέ τσάντα το καφέ παντελόνι
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  4.  Βλέπω πάλι τις φωτογραφίες στη σελίδα με τα ρούχα, παπούτσια, εσώ-
ρουχα και αξεσουάρ και λέω τα χρώματα, όπως στο παράδειγμα:

› π.χ. Η μπλούζα είναι μαύρη.         Το μπλουζάκι είναι κόκκινο.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  ΔΙΑΒΑΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ

μου αρέσει…

 μου                        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
 σου
(δεν) του / της / του αρέσει ➞ η μπλούζα
 μας    (;)
 σας αρέσουν ➞ οι μπλούζες 
 τους   

 μου  να ψωνίζω
 σου  να ψωνίζεις  
(δεν) του / της / του 

αρέσει να ψωνίζει (;)
 μας  να ψωνίζουμε
 σας  να ψωνίζετε
 τους     να ψωνίζουν(ε)

μου πάει / μου κάνει…

 μου                        ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
 σου
(δεν) του / της / του πάει / κάνει ➞ η μπλούζα 

(;) μας
 σας πάνε / κάνουν(ε) ➞ οι μπλούζες
 τους   














