
ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΠΕΤΑΞΩ
— Ιστορία - βήµα προς βήµα —
∆ΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Σηµείωνε -
καθώς 

προχωράς!





Αυτή η ιστορία
ανήκει στον/στην:

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΘΕΤΟ



Το να πηγαίνεις ταξίδι µπορεί να είναι πολύ 
διασκεδαστικό! Μπορώ να ταξιδέψω και 
µε αεροπλάνο.
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Τα αεροδρόµια µπορεί να έχουν πολύ κόσµο. 
Όταν είµαι στο αεροδρόµιο είναι πολύ σηµαντικό 
να µένω κοντά στην οικογένεια µου.  
.
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Αεροδρόµιο

Αναχωρήσεις



Το πρώτο πράγµα που θα πρέπει να κάνω 
είναι να πάω στον Πάγκο Ζύγισης Αποσκευών 
της αερογραµµής.

Εδώ θα πρέπει να δείξω το ∆ιαβατήριο µου 
ή την Ταυτότητα µου και το Εισιτήριο µου, 
για να πάρω την Κάρτα Επιβίβασης µου.

∆ιαβατήριο

Εισιτήριο
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Κάρτα 
Επιβίβασης

Ζύγιση
Αποσκευών



Αν ταξιδεύω µε βαλίτσα, θα πρέπει να την 
παραδώσω στο προσωπικό της αερογραµµής 
τοποθετώντας την στον ιµάντα.

Θα πάρω την βαλίτσα µου πίσω στον Χώρο 
Παραλαβής Αποσκευών όταν προσγειωθεί 
το αεροπλάνο.
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Ζύγιση
Αποσκευών



Τώρα θα πρέπει να προχωρήσω για Έλεγχο 
∆ιαβατηρίων.

Θα περιµένω την σειρά µου υποµονετικά 
και θα δείξω στον αστυνοµικό το ∆ιαβατήριο 
µου ή την Ταυτότητά µου.

∆ιαβατήριο
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Έλεγχος
∆ιαβατηρίων

ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Το επόµενο που θα πρέπει να κάνω είναι 
να περάσω από Έλεγχο Ασφαλείας.

Ίσως χρειαστεί να περιµένω λίγο περισσότερο 
µέχρι να έρθει η σειρά µου, αλλά δεν πειράζει.
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Έλεγχος 
Ασφαλείας

ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Όταν φτάσει η σειρά µου 
είναι σηµαντικό να 
ακούω τον Υπεύθυνο 
Ασφαλείας.

Το πρώτο που πρέπει να κάνω είναι να 
βάλω την τσάντα µου, το σακάκι µου και 
το καπέλο µου στο πλαστικό δοχείο.

Το πλαστικό δοχείο θα περάσει από την 
Ακτινοσκοπική Μηχανή και θα πάρω 
όλα τα πράγµατα µου πίσω από την 
άλλη µεριά της µηχανής.
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Τώρα πρέπει να σταθώ και να κοιτάξω τον 
Υπεύθυνο Ασφαλείας στην άλλη µεριά της Πύλης 
Ανίχνευσης Μετάλλων. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας 
θα µου πει να περάσω µόλις έρθει η σειρά µου.
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Θα πρέπει συνεχώς να ακούω τον Υπεύθυνο 
Ασφαλείας. Μπορεί να µου ζητήσει να σταθώ 
χωρίς να κουνιέµαι, ενώ χρησιµοποιεί το ραβδί 
για να ελέγξει το σώµα µου ή να σκουπίσει τα 
χέρια µου.
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Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας µπορεί επίσης να ελέγξει 
την τσάντα µου. Όταν τελειώσει ο Υπεύθυνος 
Ασφαλείας, θα µπορέσω να πάρω την τσάντα µου 
και να βάλω το σακάκι και το καπέλο µου.



12

Πρέπει να σταµατήσω και να περιµένω 
την οικογένεια µου.

ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Τώρα εγώ και η οικογένεια µου θα κοιτάξουµε 
σε ποια πύλη είναι σταθµευµένο το αεροπλάνο 
µας. Θα κοιτάξουµε την Οθόνη Πληροφοριών 
για να βρούµε την Πύλη Επιβίβασης µας.
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Τώρα θα περπατήσουµε προς την 
Πύλη Επιβίβασης µας.
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Πάµε 
στην Πύλη 
Επιβίβασης



Όταν φτάσουµε στην Πύλη Επιβίβασης ίσως χρειαστεί να 
περιµένουµε. Υπάρχουν πολλά πράγµατα που µπορώ να κάνω 
ενώ περιµένω. Μπορώ να διαβάσω ένα βιβλίο. Μπορώ να 
φάω ένα σνακ. Μπορώ να παίξω ένα παιχνίδι.

ΤΑΜΠΛΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΝΑΚΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι
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Πύλη 
Επιβίβασης

ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Το προσωπικό της αερογραµµής θα κάνει 
ανακοίνωση όταν έρθει η ώρα να µπούµε στο 
αεροπλάνο. Θα πρέπει να ακούω προσεκτικά 
την οικογένεια µου. Θα µου πουν όταν έρθει 
η σειρά µου.
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ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Ίσως χρειαστεί να περιµένω την σειρά µου 
για να µπω στο αεροπλάνο. Όταν έρθει η σειρά 
µου, η οικογένεια µου θα δώσει τις Κάρτες 
Επιβίβασης µας στον υπεύθυνο της πύλης. ∆ιαβατήριο

Κάρτα 
Επιβίβασης
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Επιβίβαση 
στο 
Aεροπλάνο



Τώρα θα πρέπει να περπατήσουµε την Γέφυρα 
Επιβίβασης που µας οδηγεί στο αεροπλάνο. 
Όταν φτάσουµε στο αεροπλάνο ίσως χρειαστεί 
να περιµένουµε µέχρι να βρουν οι υπόλοιποι 
επιβάτες τις θέσεις τους.
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Γέφυρα Επιβίβασης

ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Μόλις µπούµε στο αεροπλάνο το πρώτο πράγµα 
που πρέπει να κάνουµε είναι να βρούµε την 
θέση µας.
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Πριν την Aπογείωση   



Μπορούµε να αποφασίσουµε να φυλάξουµε κάποια 
από τα πράγµατα µας στους χώρους αποθήκευσης 
αποσκευών πάνω από το κάθισµά µας ή κάτω από 
το µπροστινό κάθισµα.
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22 ABC



Όταν καθίσω στην θέση µου θα βάλω την ζώνη 
µου. Θα πρέπει να περιµένω να καθίσουν όλοι 
στις θέσεις τους.
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Απογείωση



Τώρα θα κάνει ανακοινώσεις το προσωπικό του 
αεροπλάνου. Πρέπει να κάθοµαι ήσυχα και να ακούω 
προσεκτικά. Το προσωπικό θα µας πει όταν το αεροπλάνο 
είναι έτοιµο για αναχώρηση.
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Όταν θα απογειώνεται το αεροπλάνο θα έχει πολλούς 
δυνατούς ήχους.
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ΒΡΟΥΜ! ΒΡΟΥΜ! ΒΡΟΥΜ!



Όταν απογειωθούµε θα νιώσω το αεροπλάνο 
να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και να ανεβαίνει 
ψηλά στον αέρα. 
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Όταν το αεροπλάνο απογειωθεί, το προσωπικό 
του αεροπλάνου θα µας ενηµερώσει πότε θα 
µπορέσουµε να πάρουµε τις τσάντες µας.
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Αεροπορικό Tαξίδι



Την ώρα της πτήσης έχω πολλές επιλογές για πράγµατα που µπορώ 
να κάνω ήσυχα στην θέση µου. Μπορώ να ακούσω µουσική, να παίξω 
κάποιο παιχνίδι, να δω µια ταινία, να διαβάσω ένα βιβλίο. Μπορώ να 
ρωτήσω την οικογένεια µου για πράγµατα που µπορώ να κάνω.
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ΤΑΜΠΛΕΤ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΝΑΚΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΠΑΙΧΝΙ∆Ι

ΣΝΑΚ

ΣΝΑΚ



Αν χρειαστεί να πάω στην τουαλέτα ενώ είµαι στο 
αεροπλάνο, θα ζητήσω από την οικογένεια µου 
να έρθει κάποιος µαζί µου.

ΕΛΕΥΘΕΡH
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Οι τουαλέτες στα αεροπλάνα είναι πολύ µικρές. 

Το καζανάκι κάνει πολύ δυνατό θόρυβο όταν 
το τραβήξω, αλλά δεν πειράζει.
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ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΗ

ΦΛΑΣ!



Το προσωπικό του αεροπλάνου θα µας πει όταν 
είναι ώρα για την προσγείωση. Θα πρέπει να ακούω 
προσεκτικά. Είναι διασκεδαστικό να νιώθεις το 
αεροπλάνο να πηγαίνει κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω 
προς το έδαφος.
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Προσγείωση



Όταν το αεροπλάνο προσγειώνεται στο διάδροµο 
του αεροδροµίου, κάποιες φορές αναπηδάει 
«Μπόϊγκ», «Μπόϊγκ», «Μπόϊγκ», αλλά δεν 
πειράζει επειδή φοράω την ζώνη µου.
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ΜΠΟΪΓΚ!              ΜΠΟΪΓΚ!              ΜΠΟΪΓΚ!



Μετά την προσγείωση του αεροπλάνου, 
θα πρέπει να ακούσω προσεκτικά το προσωπικό 
του αεροπλάνου. Θα µείνω στην θέση µου µε την 
ζώνη µου δεµένη µέχρι να µας πουν ότι είναι 
εντάξει να σηκωθούµε.
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Έξοδος από το Aεροπλάνο



Θα πρέπει να περιµένω την σειρά µου για να 
κατεβώ από το αεροπλάνο και να πάρω τα 
πράγµατα µου από τους χώρους αποθήκευσης 
αποσκευών πάνω από το κάθισµά µας.
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ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Γιούπι! 
Φτάσαµε!
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ΠΕΡΙΜΕΝΩ



Θα πρέπει να µείνω κοντά στην οικογένεια µου 
καθώς προχωράµε προς τον Χώρο Παραλαβής 
Αποσκευών όπου θα πάρουµε τις βαλίτσες µας.
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Είναι σηµαντικό να περιµένω υποµονετικά 
στους Ιµάντες Παραλαβής Αποσκευών και 
να µείνω κοντά στην οικογένεια µου.
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Χώρος 
Παραλαβής 
Αποσκευών



Όταν δούµε την βαλίτσα µου, µπορώ να πάω 
πιο κοντά στον ιµάντα µε την οικογένεια µου 
για να πάρουµε την βαλίτσα µου.
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Είναι διασκεδαστικό να πηγαίνεις για περιπέτειες 
και ταξίδια.

37

Αφίξεις

Αεροδρόµιο



Είναι διασκεδαστικό να πετάς!
Την επόµενη φορά ξέρω τι να κάνω.
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Made in partnership with



Made in partnership with

Το υλικό αυτό δηµιουργήθηκε 
σε συνεργασία µε


