
Οδηγός αισθητηριακής 
προσβασιμότητας



Πηγαίνω στο κατάστημα 

Κωτσόβολος. 





Το κατάστημα Κωτσόβολος 

έχει τηλεοράσεις 

και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 







Εκεί, 

έχει ηλεκτρονικά παιχνίδια, 

κινητά τηλέφωνα 

και εκτυπωτές.









Το κατάστημα Κωτσόβολος 

έχει ηλεκτρικές σκούπες 

και κλιματιστικά.







Επίσης, 

έχει κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία 

και άλλα πολλά. 











Από την είσοδο μπαίνω 

και τα προϊόντα κοιτώ. 

Τα βλέπω, τα φωτογραφίζω.



Στο κατάστημα εργάζονται 

οι πωλητές και οι πωλήτριες. 





Οι πωλητές και οι πωλήτριες 

στολή φορούν 

και στις ερωτήσεις των πελατών 

απαντούν. 



Οι πωλητές και οι πωλήτριες 

απαντούν και στις δικές μου 

ερωτήσεις.



Αν χρειαστώ βοήθεια 

με ευγένεια και χαμόγελο 

την ζητώ. 



Στο κατάστημα  

υπάρχει και το ταμείο.





Στο ταμείο πηγαίνω 

όταν θέλω να αγοράσω 

ένα προϊόν.



Στο ταμείο, 

κάποιες φορές έχει κόσμο πολύ. 

Την σειρά μου περιμένω  

με πολλή υπομονή. 



Όταν έρθει η σειρά μου, 

με ευγένεια απαντώ σε αυτά 

που οι υπάλληλοι με ρωτούν. 



Δεν αγχώνομαι.

Στο ταμείο οι υπάλληλοι 

τι χρειάζεται να κάνω θα μου πουν.



Στο κατάστημα  

έχει ήχους πολλούς. 



Επίσης, 

έχει φώτα και πολύ κόσμο. 



Αν είμαι εντάξει με τους ήχους, 

τον πολύ κόσμο και τα φώτα,

στο κατάστημα μένω και συνεχίζω 

τα προϊόντα να κοιτώ ή να ψωνίζω. 



Αν  αισθάνομαι δυσκολία

με την πολλή φασαρία. 

Βρίσκω ένα μέρος ήσυχο 

για να ηρεμήσω 

ή αποφασίζω στο σπίτι να γυρίσω. 



Είναι εντάξει αυτό. 



Στο κατάστημα άλλη μέρα θα πάω. 



©2022

Σε ευχαριστούμε.
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