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Με λένε...

Θέλω να τηλεφωνήσω

Αθλήματα

Μου αρέσει …

Να δω κινούμενα σχέδια / 
μια ταινία

Χρειάζομαι ένα μέσο 
μεταφοράς

Δεν μου αρέσει…

Να παίξω στον υπολογιστή

Να παίξω ένα επιτραπέζιο 
παιχνίδι

Να ζωγραφίζω

Να διαβάσω ένα βιβλίο

Είμαι κουρασμένος
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Μπορώ να πάω στην 
τουαλέτα;

Τι πρέπει να κάνω;

Δεν καταλαβαίνω

Πεινάω

Τέλειωσα

Δεν θέλω να το κάνω

Διψάω

Χρειάζομαι βοήθεια

Δεν ξέρω να το κάνω

Έχω χαθεί

Πού πρέπει να πάω;

Μου αρέσει
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Έλα μαζί μου

Είναι ώρα να φάμε

Μπορείς να παίξεις τώρα

Πάμε στην αυλή

Πάμε σε άλλη αίθουσα

Πήγαινε στο σπίτι

Κάθισε μπροστά 
στο τραπέζι

Το μάθημα τελείωσε

Πήγαινε στην αίθουσα 
μελέτης

Κάθισε στο χαλί

Έχουμε διάλειμμα

Πάμε στο προαύλιο 
του σχολείου
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Βάλε την αθλητική σου 
φόρμα

Θα πάμε εκδρομή

Αισθάνεσαι καλά;

Θα ζωγραφίσουμε

Πάμε στην καντίνα

Μήπως θες να πας στην 
τουαλέτα;

Θα τραγουδήσουμε

Αντικαθιστώ τον δάσκαλό 
σου

Χρειάζεσαι βοήθεια;

Θα δούμε μια ταινία

Πήγαινε να πλύνεις 
τα χέρια σου

Θέλεις μια αγκαλιά;
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Грецька мова

Ελληνικά 

Ηθική

Θρησκευτικά

Αγγλικά

Ισπανικά

Ιστορία

Γερμανικά

Μαθηματικά

Φυσική

Γαλλικά

Φυσική αγωγή

Χημεία
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Βιολογία

Πολιτιστικές σπουδές

Μουσική

Γεωγραφία

Εισαγωγή στη διοίκηση 
επιχειρήσεων

Χειροτεχνία

Επιστήμες της Γης

Αγωγή του πολίτη

Πληροφορική

Εκπαίδευση σε θέματα 
ασφάλειας

Καλλιτεχνικά

Αίθουσα μελέτης
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Έχω ένα εξάνθημα

Με τρώει

Έχω διάρροια

Μου έρχεται να κάνω εμετό

Έχει πρηστεί

Έχω ζαλάδα

Έχω πυρετό

Έχω καεί

Έχω βήχα

Έχω ρίγη

Δυσκολεύομαι 
να αναπνεύσω

Τρέχει η μύτη μου
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Έχω πονοκέφαλο

Με πονάει ο λαιμός μου

Με πονάει η πατούσα μου

Με πονάει η κοιλιά μου

Με πονάει το αυτί μου

Πρέπει να πάω στον γιατρό

Με πονάει η γάμπα μου

Με πονάει η μέση μου

Κρυώνω

Έχω πονόδοντο

Με πονάει το στήθος μου

Ζεσταίνομαι
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Καθίστε

Θα εξετάσω τον λάρυγγά 
σας

Θα σας θερμομετρήσω

Ξαπλώστε

Θα σας ακροαστώ

Θα εξετάσω τ’ αυτιά σας

Βγάλτε τα ρούχα σας

Πάρτε βαθιά ανάσα

Θα σας μετρήσω την πίεση

Ανοίξτε το στόμα

Βήξτε

Θα πρέπει να σας πάρω 
λίγο αίμα
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Θα φροντίσω το τραύμα 
σας

Θα πρέπει να πάτε 
στο νοσοκομείο

Παίρνετε φάρμακα;

Θα σας κάνω μια ένεση

Πόσα κιλά είστε;

Πάσχετε από κάποια 
ασθένεια;

Θα σας γράψω κάποια 
φάρμακα

Είστε αλλεργικός/-ή σε κάτι;

Σας πονάει όταν σας 
αγγίζω εδώ;

Θα χρειαστούμε κι άλλες 
εξετάσεις

Τι σας πονάει;

Πόσον καιρό το έχετε 
το πρόβλημα;
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Μπουφάν

Κάλτσες

Κασκόλ

Παντελόνι

Εσώρουχα

Αθλητικά παπούτσια

Μακρυμάνικη μπλούζα

Στηθόδεσμος

Χειμερινά μποτάκια

Κοντομάνικο μπλουζάκι

Σκούφος

Φούτερ με κουκούλα
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Για τον γιο μου

Υπάρχει σε μεγαλύτερο 
μέγεθος;

Για την κόρη μου

Υπάρχει σε μικρότερο 
μέγεθος;

Γυναικείο Ανδρικό



Αυτό το πρακτικό φυλλάδιο με 
εικονογράμματα μπορεί να βοηθήσει τους 
ομιλητές της ουκρανικής και της ελληνικής 
να ξεπεράσουν τα αρχικά εμπόδια στην 
επικοινωνία τους.
Цей практичний посібник, із 
використанням піктограм, може 
допомогти україномовним та 
грекомовним особам подолати перші 
труднощі у спілкуванні.


