


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Συγγραφέας Παπαμιχαλοπούλου Έ́ρη (Med)  
Ειδική Παιδαγωγός 

Υπεύθυνη Συντονισμού  
για το ΙΕΠ

Γελαστοπούλου Μαρία  
Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ

Εικονογράφηση Αβδίκου Χριστίνα 

Γραφιστική επιμέλεια ONDEMAND AE 

Επιμέλεια κειμένων Γελαστοπούλου Μαρία  
Σύμβουλος Β΄ ΙΕΠ
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Γελαστοπούλου Μαρία, Σύμβουλος Β΄ με εξειδίκευση  
στην Ειδική & Ενταξιακή Εκπαίδευση, ΙΕΠ (από 12/07/2019)

Πώς περιμένω  
στην ουρά του κυλικείου
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Μόλις χτυπήσει το κουδούνι  
για το διάλειμμα, πολλά παιδιά 

πηγαίνουν στο κυλικείο,  
για να αγοράσουν το κολατσιό τους.
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Συνήθως, στο κυλικείο  
σχηματίζεται μεγάλη ουρά.
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Κάθε παιδί που φτάνει στο κυλικείο, 
κάθεται στο τέλος της σειράς.  
Έτσι, σιγά-σιγά σχηματίζεται  

μια μεγάλη σειρά που λέγεται  
η ουρά του κυλικείου.
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Το πρώτο παιδί στη σειρά κυλικείου 
αγοράζει το κολατσιό του.  

Μόλις τελειώσει, φεύγει από τη σειρά 
και πηγαίνει στο προαύλιο,  

έτσι το δεύτερο παιδί γίνεται πρώτο  
κι έρχεται η σειρά του να αγοράσει.
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Αυτό βοηθάει όλα τα παιδιά  
να ξέρουν πότε θα έρθει η σειρά τους 

να αγοράσουν αυτό που θέλουν  
και μπορούν να υπολογίσουν  

πόση ώρα θα περιμένουν στην ουρά.
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Αυτό βοηθάει και τoν κύριο  
που δουλεύει στο κυλικείο να ξέρει  

ποιο παιδί έχει προτεραιότητα  
και να το εξυπηρετήσει.
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Αν ένα παιδί  
δεν περιμένει στην ουρά  

και μπει μπροστά  
για να αγοράσει πρώτο,  

θα δημιουργήσει  
μεγάλη αναστάτωση.
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Τότε, το πρώτο παιδί στην ουρά θα χάσει 
τη σειρά του και θα θυμώσει πολύ.  

Τα υπόλοιπα παιδιά θα χάσουν  
και αυτά τη σειρά τους  
και θα αναστατωθούν.  

Ο υπάλληλος του κυλικείου  
δεν θα γνωρίζει ποιο παιδί έχει σειρά.
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Θα προσπαθήσω να περιμένω  
στην ουρά του κυλικείου,  

μέχρι να έρθει η σειρά μου  
να ψωνίσω το κολατσιό μου.
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Είναι σημαντικό να περιμένω  
στην ουρά, γιατί όλα τα παιδιά  

θα είναι ευχαριστημένα,  
όπως και ο υπάλληλος του κυλικείου.



Το έργο «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» 
με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001313 υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ  γράμματος  
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και συγχρη-

μα τοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρω παϊκό Κοινωνικό Ταμείο)






