Reading Card and Reading Text Passage
for the OT-APST
Greek Translation
The Interpreter is to indicate on the Therapist / Interpreter Version of
these forms the words that are read correctly by the patient

72

µπλε κερι προσπιου µαι
48

36

εκκωλαπτο πατατα φιλοι
ξεχωριστα ντους ακουω ζωνη

26

ραδιο γαυγιζω αυστυνοµια αυτοκινητο

20

δενδρο χριστουγεννα κιτρινο

16

µωβ µπαινω πορτοφολι τραινο

12

αξετασις διακοπες ρολοι τψλεφωνον

10

γυρεβω γελω µιλω οδιγος

8

ξεχνω φως σουβλα σκαλι

6

πηδο ελεφαντας πρασινο καροτο
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Μουσικη και τεχνη δινουν ευχαριστησιν σε ολες τις ηλικιες. Ανθρωποι
απο ολον τον κοσµον χορεβουν στον ρυθµον της
µουσικης. Μπορεις να µαθεις για την µουσικη και τεχνη µιας κουλτουρας απο
τον κοσµον και να διαβαζεις βιβλια. Παιδια τραγουδουν µαζιν απο µικρας ηλικιας
kαι κινουνται µε ρυθµον. Οι γονεις θα καθησουν
και παρακολουθουν τα παιδια που παιζουν. Η µελετητης µουσικης
βοηθα στην σχολικην
επιτυχιαν. Η ορχηστρα του σχολειου εχει µαθητες µε πολλες ικανοτητες
και πολλην ταλεντο. Ακουστε την ορχηστρα. Χειροκροτατε και χτυπατε
τα ποδια. Ο κοσµος θα χειροκροτα για υποστηριξη. Αιθουσες εκθεσεων τεχνης
ειναι µερη που ο κοσµος µπορει να ξεκουραστη
και να απολαυση την οµορϕια των χρωµατων. Η µουσικη ειναι η τροφη της ψυχης
και η τεχνη το κρασι.

Reading Text Passage: Therapist / Interpreter Version in Greek
Μουσικη και τεχνη δινουν ευχαριστησιν σε ολες τις ηλικιες. Ανθρωποι … Line 1
απο ολον τον κοσµον χορεβουν στον ρυθµον της………………. Line 2
µουσικης. Μπορεις να µαθεις για την µουσικη και τεχνη µιας κουλτουρας απο…... Line 3
τον κοσµον και να διαβαζεις βιβλια. Παιδια τραγουδουν µαζιν απο µικρας ηλικιας ….Line 4
kαι κινουνται µε ρυθµον. Οι γονεις θα καθησουν…………….Line 5
και παρακολουθουν τα παιδια που παιζουν. Η µελετητης µουσικης …… Line 6a
βοηθα στην σχολικην………Line 6b
επιτυχιαν. Η ορχηστρα του σχολειου εχει µαθητες µε πολλες ικανοτητες …………..Line 7
και πολλην ταλεντο. Ακουστε την ορχηστρα. Χειροκροτατε και χτυπατε…….. Line 8
τα ποδια. Ο κοσµος θα χειροκροτα για υποστηριξη. Αιθουσες εκθεσεων τεχνης ……Line 9
ειναι µερη που ο κοσµος µπορει να ξεκουραστη …………….Line 10
και να απολαυση την οµορϕια των χρωµατων. Η µουσικη ειναι η τροφη της ψυχης ….Line 11
και η τεχνη το κρασι. ………….……Line 12

