Έλα να μάθεις
μαζί μου αγγλικά!

Τζιμ Φιλντ

«Ο ιδανικός τρόπος για να
κάνεις διακοπές μέσα σε ένα
εικονογραφημένο βιβλίο».
—Guardian

Στο ταξίδι

Στο ταξίδι

Hello!
Γεια σας!

Ο Μίστερ Όσκαρ
φεύγει για διακοπές παρέα
με το ψαράκι του, τον Γκολντ.
Γιατί δεν πας και εσύ μαζί τους;
Θα είναι ένα ταξίδι μοναδικό!
Θα κάνετε κάμπινγκ, σκι,
βαρκάδα… Θα μάθεις και
πολλές αγγλικές λέξεις!
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Στον πάνω πάνω όροφο μιας ψηλής πολυκατοικίας, μένει ένας πολύ
συμπαθητικός σκυλάκος. Το όνομά του είναι Μίστερ Όσκαρ.

Good morning, Mister Oscar!

Σήμερα είναι μια σπουδαία μέρα. Ο Μίστερ Όσκαρ φεύγει
για διακοπές μαζί με το χρυσόψαρό του, τον Γκολντ.
Θα επισκεφτούν και πολλούς φίλους τους!

Hello, my name is Mister Oscar.
Γεια σας. Με λένε Μίστερ Όσκαρ.

Good morning.
Καλημέρα.

Hi.
Γεια.
ές

κοπ

Δια

How are you?
Πώς είσαι;

Ήρθε η ώρα να φτιάξουν τη βαλίτσα τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουν τίποτα.
Have a good trip.
Καλό ταξίδι.

Την οδοντόβουρτσά σου να πάρεις, Μίστερ Όσκαρ!

trousers
παντελόνι
shorts
σορτσάκι

socks
κάλτσες

T-shirt
μπλουζάκι

shirt
πουκάμισο

Have a good holiday!
Καλές διακοπές!

sunglasses
γυαλιά ηλίου
FLOWER SHOP

teddy bear
λούτρινο αρκουδάκι
shoes
παπούτσια

umbrella
ομπρέλα

BOOK SHOP

FASHION
underpants
εσώρουχο

See you soon!
Τα λέμε σύντομα!
Thank you.
Σας ευχαριστώ.
Have a safe
journey.
Καλό δρόμο.

Επιτέλους! Ο Μίστερ Όσκαρ και ο Γκολντ ξεκινούν.

Να περάσετε όμορφα, Μίστερ Όσκαρ!
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