
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: 

Καθημερινή ζωή 
 

 Ενότητα: Καθημερινή ζωή (8 Φύλλα εργασίας) 
 
Επίπεδο: B1, B2 
 
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες 
 
Διάρκεια: 16 ώρες (8 δίωρα) 
 
Υλικοτεχνική υποδομή:  
 

 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και 
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας. 

 
 



Φύλλο εργασίας 1 

Στο παζάρι  

 

(http://rodopinews.gr/?p=18326) 

 

Μανάβης: Εδώ τα καλά, φτηνά πορτοκάλια. Πενήντα λεπτά το κιλό! 

Διαλέγετε και παίρνετε, κυρία μου.  

Εσάν: Έχετε σακούλες; Πού είναι; 

Μανάβης: Ορίστε! Πόσα κιλά θέλετε;  

Εσάν: Θέλω πέντε κιλά. Πόσο έχουν τα μήλα;  

Μανάβης: Φτηνά, ενάμισι ευρώ το κιλό. Βάζω πέντε κιλά… ε;  

Εσάν: Όχι, θέλω τρία κιλά.  

Μανάβης: Εντάξει;  

Εσάν: Ναι. Kάνε τον λογαριασμό. Ποπό! Δεν έχω ψιλά, έχω είκοσι ευρώ. 

Έχεις ρέστα;  

Μανάβης: Ναι, βέβαια έχω. Ορίστε τα ρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ.  

Εσάν: Παρακαλώ. 
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Κενάν: Φεύγουμε τώρα;  

Εσάν: Περίμενε. Μη φωνάζεις. Δεν είμαι έτοιμη ακόμη. Θέλω ντομάτες, 

πατάτες, κρεμμύδια και φασολάκια.  

Κενάν: Να, εκεί, στον απέναντι δρόμο, ο μανάβης έχει καλές ντομάτες.  

Εσάν: Α! Βλέπω έχει και πατάτες.  

Κενάν: Ωραία. Ψωνίζουμε και φεύγουμε.  

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Τι ψωνίζουν η κυρία Εσάν και ο κύριος Κενάν από το παζάρι; 

• Πηγαίνετε στο παζάρι;  

‒ Ναι, πάω _____________________ 

‒ Όχι, δεν πάω ___________________ 

• Πότε πηγαίνετε στο παζάρι;  

‒ Πάω _____________________ 

• Ποιες είναι οι μέρες της εβδομάδας; 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Τι κάνετε στο παζάρι; Ψωνίζετε πράγματα; Τι ψωνίζετε;  

‒ Ψωνίζω _____________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

• Ποιος ψωνίζει στην οικογένειά σας;  

 _____________________________________________________ 

• Πόσο κοστίζουν τα πορτοκάλια;  

 ‒ Κοστίζουν ______________ λεπτά το κιλό.  

• Πόσο κάνουν τα πορτοκάλια; 

 ‒ Κάνουν ______________ λεπτά το κιλό.  

• Πόσο έχουν τα πορτοκάλια;  
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 ‒ Έχουν ______________ λεπτά το κιλό.  

 

2. Ποια προϊόντα πωλούνται στο παζάρι; Πώς θα μπορούσαμε να 

ονομάσουμε τα μήλα, τις μπανάνες και τα πορτοκάλια με μία λέξη; Πώς θα 

ονομάζαμε το αγγούρι, τις ντομάτες, τα κολοκυθάκια και τις πιπεριές με μία 

λέξη; Εκτός από τα φρούτα και τα λαχανικά, ποια άλλα προϊόντα πωλούνται 

στο παζάρι; Πώς φωνάζουνε οι πωλητές στο παζάρι προσπαθώντας να 

τραβήξουν την προσοχή των ανθρώπων;  

 

3. Κοιτάξτε προσεκτικά τη φωτογραφία από λαϊκή αγορά και φτιάξτε έναν 

διάλογο ανάμεσα στον μανάβη και στη γυναίκα. 

• Τι λέει ο μανάβης; 

• Τι λέει η γυναίκα; 

 

(http://samatas-stin-ormylia.blogspot.com/2011/02/blog-post_20.html) 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Το παζάρι και ο κόσμος του  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 3-9, 26-

31, 42-49, 54-62, 64-68)  

Στο παζάρι 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/STO_PAZARI.pdf, σελ. 3-15, 43, 

48-56)  

Τα προϊόντα στην αγορά  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PROIONTA_STIN_AGORA.pdf, 

σελ. 3-9, 13-15, 17-20, 22-23) 

 

Γραμματική 

α) Τα βοηθητικά ρήματα είμαι και έχω στον ενεστώτα οριστικής: 

οι ασκήσεις που αφορούν τα βοηθητικά ρήματα έχω και είμαι στη σελίδα 

405 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

β) Αριθμητικά: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 608, 609 και 612 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Υποτακτική ενεστώτα ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 291 και 292 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 62, 68 (άσκηση 1), 69 (άσκηση 4) και 72 (άσκηση 11) από 

το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 2 

Στο σούπερ μάρκετ 

 

(http://online-pressblog.blogspot.com/2011/03/blog-post_4258.html) 

 

Μπουκέτ: Έχουν προσφορές σήμερα στα κρέατα και στα κοτόπουλα.  

Εσμά: Δε θέλουμε. Εμείς ψωνίζουμε κρέας από το κρεοπωλείο.  

Μπουκέτ: Θέλουμε αυγά, αλεύρι, βούτυρο και λάδι. 

Εσμά: Ναι, ηλιέλαιο για τo τηγάνι και λάδι για τη σαλάτα. 

Μπουκέτ: Να, εκεί δεξιά είναι τα ράφια με το λάδι.    

Εσμά: Στο ράφι αριστερά είναι και το αλεύρι.  

Μπουκέτ: Θέλουμε τυριά;    

Εσμά: Ναι, θέλουμε. Πού να είναι;    

Μπουκέτ: Νομίζω πίσω από τον διάδρομο είναι το ψυγείο με τα τυριά και τα 

αλλαντικά. 
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Εσμά: Εγώ τρέχω στο ψυγείο. Εσύ πήγαινε για τα αυγά και τα άλλα  

ψώνια, γιατί είναι αργά.  

Μπουκέτ: Ναι, να τελειώνουμε. Γυρίζαμε για ψώνια όλη μέρα σήμερα.  

...................................................................................... 

Υπάλληλος: Τι θέλετε;  

Εσμά: Σας παρακαλώ, θέλω ένα κιλό φέτα, μισό κιλό τριμμένο τυρί για 

μακαρόνια και είκοσι φέτες τυρί για τοστ.  

Υπάλληλος: Τι άλλο θέλετε;  

Εσμά: Μισό κιλό γιαούρτι για τζατζίκι.  

Υπάλληλος: Γρήγορα στο ταμείο, παρακαλώ, γιατί κλείνουμε. Η ταμίας 

περιμένει.   

Εσμά: Τι ώρα κλείνετε ακριβώς;  

Υπάλληλος: Σε πέντε λεπτά. Στις εννέα. 

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Από πού αγόρασαν η Μπουκέτ με την Εσμά τα τρόφιμα;  

• Σε ποια προϊόντα είχε προσφορές το σούπερ μάρκετ;  

• Από πού αγοράζουν κρέας;  

• Πού ήταν τα τυριά;  

• Τι τυριά αγόρασε η Εσμά;  

• Τι άλλα ψώνια έκαναν;  

• Τι ώρα έκλεινε το σούπερ μάρκετ;  

• Ποια μαγαζιά υπάρχουν στη γειτονιά σας; 

• Τι αγοράζετε από αυτά;  

 

2. Γράψτε τι αγοράζουμε… 

Αγοράζουμε κρέας από το κρεοπωλείο. 

Αγοράζουμε τρόφιμα _________________ . 
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Αγοράζουμε γλυκά ___________________ . 

Αγοράζουμε ψάρια ___________________ . 

Αγοράζουμε εφημερίδα ___________________ . 

Αγοράζουμε φρούτα και λαχανικά ___________________ . 

Αγοράζουμε φάρμακα ___________________ . 

 

3. Εσείς πώς ζητάτε κάτι όταν ψωνίζετε; Συμπληρώστε τα κενά με τη 

σωστή λέξη. 

Δώστε μου, σας παρακαλώ… 

ένα ______________ πορτοκαλάδα 

δέκα _____________ ζαμπόν 

δύο ______________ μακαρόνια 

μισό _____________ γάλα 

ένα ______________ φέτα 

τρία ______________ μπίρα 

ένα ______________ κόκα κόλα 

δύο ______________ αλεύρι 

 

4. Διορθώστε τα λάθη στις παρακάτω προτάσεις. 

• Θα ήθελα ένα κιλό πορτοκαλάδα. 

• Αγόρασα ένα μπουκάλι καφέ. 

• Θέλω ένα γραμμάριο τυρί, παρακαλώ. 

• Πάρε ένα μπουκάλι ζάχαρη. 

• Θα αγοράσω ένα λίτρο γιαούρτι. 
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5. Συμπληρώστε ό,τι λείπει. 

υπέρ  + αγορά υπεραγορά 

κρέας + αγορά  

ψάρια + αγορά  

λάχανο + αγορά  
 

6. Για να φτιάξετε κέικ με γιαούρτι και κακάο θα σας χρειαστούν τα 

παρακάτω υλικά. Γράψτε με γράμματα τους αριθμούς. 

Κέικ με γιαούρτι και κακάο 

 

Συστατικά για το κέικ  
1 _____ κούπα βούτυρο ή 
μαργαρίνη μαλακιά  
2 _____ κούπες ζάχαρη  
4 _____ αυγά  
3 1/2 ______________ κούπες 
αλεύρι που φουσκώνει  
1/2 _____ κουταλάκι μπέικιν 
πάουντερ  

1/2 _____ κουταλάκι αλάτι  
1 _____ κούπα γιαούρτι  
2 _____ βανίλιες  
 
Συστατικά για τη γέμιση  
1 _____ κουταλάκι κανέλα 
ανακατεμένο με  
1/2 _____ κούπα κακάο  
3 _______ κουταλιές γάλα  

 (http://www.paidorama.com) 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Το παζάρι και ο κόσμος του  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 6-10, 12-

14, 16, 19-20)  

Στο παζάρι 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/STO_PAZARI.pdf, σελ. 50-52)  

Οι εμπορικοί δρόμοι 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EMPORIKOI_DROMOI.pdf, σελ. 

9-11, 26-28, 34-40, 42-46) 

Τι ωραία που μυρίζει… 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MYRIZEI.pdf, σελ. 6-9)  

 

Γραμματική 

α) Οριστική ενεστώτα ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 237 και 243 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

β) Υποτακτική ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 291, 292 και 297-299 από τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις 

γ) Ουδέτερα ουσιαστικά: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 154 και 155 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 58-60, 63-64, 70 (ασκήσεις 5, 6, 7), 71 (άσκηση 10) και 

72 (άσκηση 12) από το βιβλίο Λέξεις και εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 3 

Στο κρεοπωλείο 

 
(http://rodopinews.gr/?p=13526) 

 

Κρεοπώλης: Τι θα θέλατε; 

Ναζιρέ: Δώστε μου ένα αρνίσιο μπούτι γύρω στα δύο κιλά, εάν έχετε. 

Κρεοπώλης: Βεβαίως, κυρία μου. Ορίστε, έχω ένα που ζυγίζει δύο κιλά και 

διακόσια γραμμάρια. 

Ναζιρέ: Εντάξει. 

Κρεοπώλης: Κάτι άλλο; 

Ναζιρέ: Θα ήθελα και ενάμισι κιλό μοσχαρίσιο κιμά. 

Κρεοπώλης: Έτοιμος και ο κιμάς σας. Αυτά είναι όλα; 

Ναζιρέ: Ναι, αυτά είναι όλα. Πόσο κάνουν; 

Κρεοπώλης: Τριάντα έξι ευρώ. 

Ναζιρέ: Ορίστε σαράντα ευρώ. 

Κρεοπώλης: Ορίστε τα ρέστα σας. Ευχαριστώ πολύ. 

Ναζιρέ: Γεια σας. 
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1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Τι ζήτησε από τον κρεοπώλη η κυρία Ναζιρέ όταν μπήκε στο κρεοπωλείο;  

• Ο κρεοπώλης τής έδωσε το βάρος που ζήτησε;  

• Πόσα γραμμάρια είναι το ενάμισι κιλό κιμάς;  

• Πόσο στοίχισαν αυτά που αγόρασε η Ναζιρέ;  

• Τι ρέστα τής έδωσε ο κρεοπώλης;  

 

2. Αυτό είναι ένα σημείωμα που είχε μαζί της η κυρία Λεϊλά όταν πήγε στο 

κρεοπωλείο. Φτιάξε και εσύ ένα δικό σου σημείωμα για ψώνια στο 

κρεοπωλείο. 

1 κιλό παϊδάκια 

½ κιλό κιμά 

1 κοτόπουλο 

10 μπριζόλες μοσχαρίσιες 

 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Δείτε το βίντεο (δύο φορές) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=XUI3nB8PaVU&feature=related και 

απαντήστε στις ερωτήσεις: 

• Τι θέλει να αγοράσει ο πελάτης; Πόσα κιλά; 

• Τι άλλο ζητάει από τον κρεοπώλη; 

• Πόσο κοστίζουν αυτά που αγοράζει; 
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4. Διαβάστε προσεκτικά και αριθμήστε με τη σειρά τις φράσεις του διαλόγου. 

|   | Μεχμέτ: Πάρτε τα ρέστα σας, τρία ευρώ. Μισό λεπτό, και η απόδειξή  

σας! 

|   | Μπενού: Όχι, κύριε Μεχμέτ. Πόσο κάνουν όλα μαζί; 

|   | Μεχμέτ: Όλα μαζί κάνουν τριάντα ευρώ. 

|   | Μεχμέτ: Ορίστε. Τίποτα άλλο; 

|   | Μεχμέτ: Έχω ωραία κοτόπουλα. 

|   | Μπενού: Ορίστε είκοσι πέντε ευρώ. 

|   | Μπενού: Πολύ καλά, κύριε Μεχμέτ. Τι καλό έχετε σήμερα; 

|   | Μεχμέτ: Όλα έτοιμα. Θέλετε τίποτα άλλο; 

|   | Μπενού: Ναι. Δύο κιλά παϊδάκια. 

|   | Μπενού: Εντάξει, βάλτε μου ένα κοτόπουλο, όχι πολύ μεγάλο. 

|   | Μεχμέτ: Καλημέρα, κυρία Μπενού. Πώς είστε; 

|   | Μεχμέτ: Εγώ σας ευχαριστώ. Στο καλό! 

|   | Μπενού: Ευχαριστώ, κύριε Μεχμέτ. Γεια σας! 

 

5. Ας πούμε ότι θέλετε να αγοράσετε κρέας και πηγαίνετε στο κρεοπωλείο. 

Δείτε προσεκτικά τις τιμές και κάντε διάλογο με τον κρεοπώλη. 
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(http://www.lambas-kreopolio.gr/page5.html) 

 

Κρεοπώλης: Καλημέρα σας! Τι θέλετε, παρακαλώ; 

Εσείς: __________________________________________________ 

Κρεοπώλης: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Κρεοπώλης: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Κρεοπώλης: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Το βιβλίο:  

Τα προϊόντα στην αγορά  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PROIONTA_STIN_AGORA.pdf, 

σελ. 22-23) 

 

Γραμματική 

α) Προστακτική ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 312-313 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Αριθμητικά: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 609, 612, 613 και 615 από τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τη σελίδα 61 από το βιβλίο Λέξεις και εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 4 

Στο φαρμακείο 

 
 (http://www.salonicanews.com/2011_04_15_archive.html)  

 

Πηγαίνοντας για ψώνια ο κύριος Τζεμίλ και η κυρία Φεριντέ βρέθηκαν σε μια 

περιοχή της πόλης που δε γνώριζαν καθόλου καλά. Ξαφνικά, η κυρία Φεριντέ 

ένιωσε έναν δυνατό πονοκέφαλο. 

Τζεμίλ: Συγνώμη, μήπως ξέρετε αν υπάρχει κανένα φαρμακείο εδώ κοντά; 

Περαστικός: Βεβαίως, κύριέ μου. Θα προχωρήσετε μέχρι την άλλη γωνία και 

όταν στρίψετε δεξιά θα δείτε ένα μεγάλο φαρμακείο. 

Τζεμίλ: Ευχαριστώ πολύ! 

........................................................................................ 

Φαρμακοποιός: Καλημέρα σας! Πώς μπορώ να βοηθήσω; 

Φεριντέ: Θα μου δώσετε ένα κουτί ντεπόν και ένα κουτί ασπιρίνες. 

Φαρμακοποιός: Ορίστε, κυρία μου. Θα θέλατε κάτι άλλο; 

Φεριντέ: Τώρα που το σκέφτομαι, χρειαζόμαστε και ένα μπουκαλάκι 
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οινόπνευμα. 

Φαρμακοποιός: Ορίστε και το οινόπνευμα. Κάτι άλλο; 

Φεριντέ: Όχι. 

Φαρμακοποιός: Πέντε ευρώ είναι όλα μαζί. 

Φεριντέ: Ορίστε. 

Φαρμακοποιός: Εσείς, κύριε; Τι θα θέλατε; 

Τζεμίλ: Τίποτα, ευχαριστώ. Είμαι μαζί με την κυρία. 

Φεριντέ και Τζεμίλ: Γεια σας! 

Φαρμακοποιός: Γεια σας! 

 

1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

• Η κυρία Φεριντέ πήγε για ψώνια μόνη της; 

• Ποιον έπιασε ο πονοκέφαλος; 

• Υπήρχε κανένα φαρμακείο εκεί κοντά; 

• Τι χρειάστηκε να πάρει από το φαρμακείο; 

• Πόσο κόστισαν αυτά που πήρε από το φαρμακείο; 

  

2. Βάλτε a στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά): 

Ο κύριος Τζεμίλ και η κυρία Φεριντέ πήγαν… 
 στην τράπεζα. 

 για ψώνια. 

 μια βόλτα στην πόλη.  
 

Η κυρία Φεριντέ είχε… 

 πονόλαιμο. 

 στομαχόπονο. 

 πονοκέφαλο. 
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Η κυρία Φεριντέ ζήτησε από τον φαρμακοποιό… 

 ασπιρίνες. 

 αντιβίωση. 

 παυσίπονα και οινόπνευμα. 

 

Στο φαρμακείο… 

 δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες. 

 μπήκε μόνος του ο κύριος Τζεμίλ. 

 ζήτησε και ο κύριος Τζεμίλ μερικά πράγματα. 

 

Τα ψώνια που έκαναν είχαν… 

 γύρω στα δεκαπέντε ευρώ. 

 πάνω από δέκα ευρώ. 

 λιγότερο από δέκα ευρώ. 

 

3. Προσπαθήστε να περιγράψετε με λίγα λόγια την παρακάτω εικόνα. 

  

 
(http://www.xronos.gr/detail.php?d_month=02&d_year=2011&ID=64460) 
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Όταν πηγαίνουμε στο φαρμακείο για να πάρουμε φάρμακα, δίνουμε στον 

φαρμακοποιό τη συνταγή που μας έχει γράψει ο γιατρός. Οι περισσότεροι 

άνθρωποι είναι ασφαλισμένοι, κι έτσι δεν πληρώνουν τα φάρμακα ή δίνουν 

μόνο ένα πολύ μικρό ποσό.  

Βιβλιάριο Ι.Κ.Α. 

Ι.Κ.Α.: Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ο.Γ.Α.: Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

Τ.Ε.Β.Ε.: Ταμείο Εμπόρων ‒ Βιοτεχνών Ελλάδας 

 

4. Εσείς σε ποιο ασφαλιστικό ταμείο είστε ασφαλισμένοι. Γιατί χρειαζόμαστε 

τα ασφαλιστικά ταμεία; Συζητήστε γιατί πρέπει όλοι οι άνθρωποι να είναι 

ασφαλισμένοι. 

 

5. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο Διδυμότειχο και είναι Σάββατο βράδυ 17 

Σεπτεμβρίου. Ξαφνικά, ένα μέλος της οικογένειάς σας χρειάζεται ένα δυνατό 

παυσίπονο. Τα περισσότερα φαρμακεία είναι κλειστά και πρέπει να βρείτε ένα 

φαρμακείο που να δουλεύει. Ψάξτε στη λίστα των φαρμακείων που 

εφημερεύουν εκείνη την ημέρα και γράψτε με λίγα λόγια τι θα κάνετε (σε ποιο 

φαρμακείο θα πάτε, τι θα έχετε μαζί σας, τι θα ρωτήσετε τον φαρμακοποιό 

κτλ.). 
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(http://thrakilive.blogspot.com/2011/02/blog-post_02.html) 

 

(http://didymoteicho.net/farmakia-didymoteichou.html) 
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Είναι Σάββατο βράδυ...  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

6. Ενώστε με μια γραμμή τις φράσεις που ταιριάζουν. 

Ανεβαίνει ο πυρετός. 

 

Πίνω σιρόπι. 

Πονάει το κεφάλι μου. 

 

Πίνω τσάι. 

Τρέχει η μύτη μου.  

 

Παίρνω βιταμίνες. 

Νιώθω κουρασμένος.  

 

Παίρνω ασπιρίνη. 

 

Βήχω. Βάζω θερμόμετρο. 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Το βιβλίο:  

Με ένα λεωφορείο όλοι τριγυρνάμε μέσα στην πόλη  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/LEOFOREIO.pdf, σελ. 39) 

 

Γραμματική 

α) Μέλλοντας ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 250-251 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Χρήση των αοριστικών στοιχείων κανένας, καμία, κανένα:  

οι ασκήσεις στις σελίδες 224, 225 και 232 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 105 και 119 (άσκηση 8) από το βιβλίο Λέξεις και εικόνες 

(διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 5 

Ψώνια σε κατάστημα ρούχων 

 

(http://www.gravani.gr/index.php?lang=el&rm=4&mn=20&proj=166) 

 

Χτες το απόγευμα χτυπούσε τo τηλέφωνo συνέχεια. Ήταν η φίλη μου η Αϊσέ.  

Τηλεφωνούσε για να πάμε παρέα μια βόλτα στα μαγαζιά. Ήθελε να αγοράσει  

ένα φόρεμα για την κόρη της, που είχε τα γενέθλιά της. Ήθελα και εγώ να 

ψωνίσω. Αποφασίσαμε, λοιπόν, να πάμε στο εμπορικό κέντρο της Κομοτηνής. 

Δώσαμε ραντεβού για την Πέμπτη το πρωί στις 9.30. 

Kυρίες: Καλημέρα! 

Πωλήτρια: Καλημέρα, κυρίες μου! Τι θα θέλατε; 

Αϊσέ: Θα ήθελα να δω το κόκκινο φορεματάκι της βιτρίνας. Νομίζω ότι θα 

πηγαίνει στην κόρη μου. 
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Πωλήτρια: Πόσω χρονών είναι;  

Αϊσέ: Έξι. 

Πωλήτρια: Να δω τι νούμερα έχουμε… Αυτό εδώ πρέπει να είναι το νούμερό 

της. Υπάρχει και μεγαλύτερο. 

Αϊσέ: Προτιμώ το μεγαλύτερο μέγεθος. Θα το φορέσει και του χρόνου. 

Πωλήτρια: Έχετε δίκιο. Τα παιδιά μεγαλώνουν γρήγορα. 

Σοφία: Πόσο κάνει;  

Πωλήτρια: Σαράντα ευρώ.  

Αϊσέ: Είναι ακριβό. Μπορείτε να μου κάνετε έκπτωση;  

Πωλήτρια: Δεν έχουμε εκπτώσεις πια.  

Ζεχρά: Θα πάρω και εγώ για την κόρη μου το ίδιο σε μικρότερο νούμερο.  

Πωλήτρια: Ε, τότε θα σας κάνω καλύτερη τιμή. 

Ζεχρά: Αϊσέ, πώς σου φαίνεται; 

Αϊσέ: Νομίζω ότι κάναμε καλή επιλογή. Ελπίζω να πήραμε το σωστό νούμερο. 

Πωλήτρια: Έχετε και δικαίωμα αλλαγής. 

Αϊσέ: Θα ήθελα και μια φόρμα γυμναστικής για τον γιο μου. Μου αρέσει εκείνη 

η  μπλε. Μπορώ να τη δω; 

Πωλήτρια: Βεβαίως. Ορίστε. 

Αϊσέ: Ωραία είναι. Είναι βαμβακερή; 

Πωλήτρια: Όχι, έχει μέσα και συνθετικό.  

Αϊσέ: Τι τιμή έχει;  

Πωλήτρια: Τριάντα ευρώ. 

Αϊσέ: Εντάξει.  

Πωλήτρια: Πληρώνετε στο ταμείο και με την απόδειξη πηγαίνετε απέναντι 

στην παραλαβή. 
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1. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Τι αγοράζουμε από τα καταστήματα;  

• Από πού αποφάσισαν να ψωνίσουν οι δύο φίλες; Γιατί;  

• Τι ψώνισαν;  

• Όταν πάτε στα μαγαζιά, θέλετε παρέα;  

• Τι αγοράσατε τελευταία;  

• Για ποιον αγοράσατε πράγματα;  

• Πόσα χρήματα δώσατε;  

• Τι είναι τα εμπορικά κέντρα;  

• Πού προτιμάτε να ψωνίζετε, στα εμπορικά κέντρα ή αλλού;  

• Κάντε μια συζήτηση με θέμα «Στο μαγαζί» (ένας να παίζει τον ρόλο του 

πωλητή και ένας άλλος του πελάτη).  

• Τι είναι οι εκπτώσεις;  

• Ποιο χρώμα σάς αρέσει πιο πολύ;  

 

2. Δείτε το ωράριο των καταστημάτων στον νομό Ροδόπης. Ποιες μέρες και 

ώρες μπορεί να πάει κάποιος για ψώνια;  

 
(http://paremvasikomotini.blogspot.com/2011/03/30.html) 
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3. Να συμπληρώσετε τις λέξεις που λείπουν από τον παρακάτω διάλογο: 

(σύνθεση, βαμβάκι, μπουφάν, βαμβακερό, γιακά). 

 

Εσρά: Μπορεί να δοκιμάσει ο γιος μου το ______________ που έχετε στη 

_______________ ; 

Υπάλληλος: Ποιο απ’ όλα; 

Εσρά: Το πράσινο με τον ______________ . 

Υπάλληλος: Βεβαίως! Τι νούμερο φοράει; 

Εσρά: Το 14. Τι σύνθεση έχει; 

Υπάλληλος: Είναι _________________ . 100% ______________. 

............................................................................................. 

Εσρά: Α! Μάλλον είναι μικρό αυτό. Δώστε μου, σας παρακαλώ, το μεγαλύτερο 

νούμερο. Το 16. 

Υπάλληλος: Δοκιμάστε κι αυτό. Το βλέπω άνετο. Είναι το νούμερό του 

ακριβώς. 

 

4. Γράψτε μια δική σας ιστορία. 

 

ΒΟΛΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 

Χτες αποφάσισα να πάω με τ....................................................................................... 

στα μαγαζιά.  

Πήγαμε.............................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

και 

αγοράσαμε........................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

Μου άρεσε πολύ............................................................................................................. 
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...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

  

5. Βρείτε τα επίθετα. 

(-ερός, -ινος, -ωτος, ικός, -ένιος) 

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΘΕΤΟ 

μαλλί μάλλινος 

δέρμα  

ξύλο  

ασήμι  

βαμβάκι  

λάστιχο  

χρυσάφι  

πλαστικό  

μετάξι  

γυαλί  

ασήμι  

σίδερο  

μέταλλο  

 

6. Να βρείτε τα χρώματα από τα ουσιαστικά, όπως στο παράδειγμα. 

θάλασσα θαλασσής ροδάκινο  

βύσσινο  χρυσάφι  

τριαντάφυλλο  κανέλα  

κεραμίδι  βιολέτα  
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7. Βρείτε τις λέξεις και συμπληρώστε την ακροστιχίδα. 

 1   π      

  2  α      

 3   ν      

4    τ      

5    ε      

 6   λ      

  7  ό      

 8   ν      

9    ι      

 

1. Το φοράμε στο κεφάλι. 

2. Ρούχο με μακριά μανίκια που φορούν οι άντρες. 

3. Τη φοράμε γύρω από τη μέση. 

4. Τις φοράμε στα πόδια μας όταν είμαστε μέσα στο σπίτι. 

5. Το φορούν μόνο οι γυναίκες, μπορεί να είναι μακρύ ή κοντό. 

6. Το φοράμε τον χειμώνα όταν κάνει κρύο. 

7. Τη φοράμε όταν κάνουμε γυμναστική. 

8. Τα φοράμε στα χέρια μας όταν κάνει κρύο. 

9. Παπούτσια που φοράμε το καλοκαίρι. 

 

 28



Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Το παζάρι και ο κόσμος του  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAZ&KOSMOS.pdf, σελ. 6-10, 12-

14, 19-20, 50)  

Τα προϊόντα στην αγορά  

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PROIONTA_STIN_AGORA.pdf, 

σελ. 26-27) 

Οι εμπορικοί δρόμοι 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EMPORIKOI_DROMOI.pdf, σελ. 

30-32) 

Εδώ, εκεί κι αλλού 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/EDO_EKEI_KAI_ALLOU.pdf, 

σελ. 28-29) 

 

Γραμματική 

α) Οριστική αορίστου ρημάτων ενεργητικής φωνής α΄ και β΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 251-252 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Οριστική παρατατικού ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 330-331 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Χρονικοί προσδιορισμοί:  

οι ασκήσεις στις σελίδες 257, 345, 471-473 και 640 από τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις (διαθέσιμο στο:  

http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 
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Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 73-91 (ασκήσεις 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10) από το βιβλίο Λέξεις 

και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 6 

Στην καφετέρια 

 

(http://salonica.pblogs.gr/2011/20110501.html) 

 

Γκαρσόν: Ορίστε, παρακαλώ;  

Μεχμέτ: Θέλω έναν καφέ μέτριο.  

Γκαρσόν: Ελληνικό;  

Μεχμέτ: Όχι, νεσκαφέ. Μήπως έχετε τοστ;  

Γκαρσόν: Βεβαίως έχουμε. Θέλετε τίποτα άλλο;  

Μεχμέτ: Και τον λογαριασμό, παρακαλώ.  

Γκαρσόν: Εντάξει.  

........................................................................................... 

Γκαρσόν: Ορίστε ο καφές… το τοστ, το νερό και… ο λογαριασμός. Οκτώ ευρώ.  

Μεχμέτ: Ορίστε, δέκα ευρώ. 

Γκαρσόν: Ευχαριστώ πολύ! 

Μεχμέτ: Παρακαλώ! 
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1. Συμπληρώστε τα κενά. 

Μήπως έχετε τοστ; 

_______________ πορτοκαλάδα; 

_______________ μπίρα; 

_______________ τσιγάρα; 

_______________ βίδες; 

Βεβαίως. 

________________ 

________________ 

________________ 

________________ 

 

Ορίστε ο καφές! 

‒ Ευχαριστώ πολύ! 

‒ Παρακαλώ! 

______________ (το τοστ) 

‒ _____________ 

‒ _____________ 

 

______________ (το νερό) 

‒ ________________ 

‒ ________________ 

_____________ (ο λογαριασμός) 

‒ _____________ 

‒ _____________ 

 

Πόσο κάνει ο καφές;                                                Τρία ευρώ. (3) 

_________________ (το τοστ) 

_________________ (το νερό) 

__________________ (4) 

__________________ (0,50) 

 

2. Γράψτε ερωτήσεις για τις παρακάτω απαντήσεις. 

‒ ‒ Έναν μέτριο καφέ και ένα 

μπουκαλάκι νερό, παρακαλώ! 

‒ ‒ Όχι, ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. 

‒ ‒ Δυστυχώς όχι. Μήπως να σας 

φέρω κάτι άλλο; 

‒ ‒ 8,50 ευρώ, παρακαλώ.  
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‒ ‒ Βεβαίως. Ορίστε. 

 

3. Συμπληρώστε τον παρακάτω διάλογο όπως εσείς θέλετε. 

Γκαρσόν: Ορίστε, παρακαλώ! 

Νιμέτ: Μήπως έχετε _______________________________ ; 

Γκαρσόν: Δεν έχουμε ____________ . Μήπως θα θέλατε να σας φέρω 

___________________ ; 

Νιμέτ: Εντάξει. 

Γκαρσόν: ______________ θέλετε; 

Νιμέτ: _____________________________ . 

Γκαρσόν: Μικρό ή μεγάλο; 

Νιμέτ: _____________________________ . 

Γκαρσόν: Εντάξει. 

....................................................................................... 

Νιμέτ: Τον λογαριασμό, παρακαλώ. 

Γκαρσόν: _______________________ . 

Νιμέτ: _________________________ . 

Γκαρσόν: Ευχαριστώ. 

Νιμέτ: Παρακαλώ. 

 

4. Στην Ελλάδα πολλοί άντρες περνάνε τις ελεύθερες ώρες τους στο 

καφενείο. 

• Τι κάνουν εκεί; 

• Τι παιχνίδια παίζουν;  

• Εσείς τι παιχνίδια ξέρετε να παίζετε; 
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5.  Προσπαθήστε να περιγράψετε με δικά σας λόγια το βίντεο που θα 

παρακολουθήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=YFlUXshSgWU).  

Πώς θα παραγγέλνατε τους καφέδες ή το τσάι για σας και την παρέα σας από 

τον σερβιτόρο σε μια καφετέρια ή σε ένα καφενείο;  
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Γραμματική 

α) Ανισοσύλλαβα ουσιαστικά: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 80-81 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

β) Αριθμητικά: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 608, 609 και 612 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)  

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τη σελίδα 65 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 7 

Στην ταβέρνα 

 

(http://users.otenet.gr/~vambaki/Tavernes1.htm) 

 

1. Βάλτε a στη σωστή απάντηση (μία κάθε φορά): 

 

Το εστιατόριο «Τ’ Αδέρφια» στην Κομοτηνή είναι… 
 μοντέρνο. 

 παραδοσιακό. 

 πέτρινο.  
 

Το εστιατόριο «Τ’ Αδέρφια» λειτουργεί… 
 από το 1938. 

 από το 1948. 

 από το 1928.  
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Πόσοι πελάτες χωράνε στην αίθουσά του; 
 120.  

 150. 

 80. 
 

2. Γράψτε τα φαγητά που σερβίρονται σε αυτό το εστιατόριο. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

3. Αν θελήσετε να κλείσετε τραπέζι για να πάτε με την οικογένειά σας να 

φάτε στο εστιατόριο «Τ’ Αδέρφια», θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Φτιάξτε 

έναν διάλογο ανάμεσα σε σας και τον υπάλληλο του εστιατορίου. 

 

Υπάλληλος: Παρακαλώ! 

Εσείς: Καλημέρα! Θα ήθελα ένα τραπέζι για το Σάββατο το βράδυ.  

Υπάλληλος: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Υπάλληλος: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Υπάλληλος: ______________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 
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4. Δείτε το βίντεο (δύο φορές) στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=01qSICxXnTI και απαντήστε στις 

ερωτήσεις: 

• Πού θέλει να καθίσει το ζευγάρι; 

• Τι ζητάνε να πιουν; 

• Πότε θέλουν να πιουν τον καφέ τους; 

• Τι είναι το «επιδόρπιο». Ψάξτε στο λεξικό τη σημασία της λέξης. 

 

5. Ας πούμε ότι πηγαίνετε σε μια ταβέρνα με την παρέα σας. Ο σερβιτόρος 

σάς φέρνει τον τιμοκατάλογο. Διαβάστε τον και  διαλέξτε τα φαγητά που 

θέλετε να φάτε. Κάντε διάλογο με τον σερβιτόρο. 

 

(http://www.panoramio.com/photo/52644084) 
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Σερβιτόρος: Παρακαλώ, τι θα θέλατε; 

Εσείς: Για αρχή θα θέλαμε να μας φέρετε μια χωριάτικη σαλάτα, ένα 

τζατζίκι… 

Σερβιτόρος: _____________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Σερβιτόρος: _____________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Σερβιτόρος: _____________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Σερβιτόρος: _____________________________________________ 

Εσείς: __________________________________________________ 

Σερβιτόρος: _____________________________________________ 

 

6. Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις. 

• Ποιο είναι πιο ακριβό φαγητό, η μοσχαρίσια μπριζόλα ή το ελάφι στιφάδο; 

Το ελάφι στιφάδο είναι πιο ακριβό φαγητό από τη μοσχαρίσια μπριζόλα. 

• Ποιο είναι πιο ακριβό φαγητό, το κοκκινιστό μοσχάρι ή το ψαρονέφρι; 

____________________________________________________  

• Ποιο είναι πιο φτηνό φαγητό, το χωριάτικο λουκάνικο ή το κοκορέτσι; 

____________________________________________________ 

• Ποιο είναι πιο φτηνό ποτό, η κόκα κόλα ή η μπίρα; 

____________________________________________________ 

 

7. Συζητήστε. 

Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα σε ένα εστιατόριο και σε ένα 

φαστφουντάδικο; Τι παραπάνω έχει από ένα φαστφουντάδικο; Είναι πιο 

ακριβά ή πιο φτηνά στο εστιατόριο; 

 

 39



8. Διαβάστε προσεκτικά και αριθμήστε με τη σειρά τις φράσεις του διαλόγου. 

|   | Δεν πεινάω πολύ. Θα πάρω μόνο μια σαλάτα. 

|   | Τι θα πιεις; 

|   | Εγώ δε θα πιω τίποτα. Μόνο νερό. 

|   | Ένα μπιφτέκι και μια μερίδα πατάτες. Εσύ; 

|   | Τι θα πάρεις; 

|   | Μια κόκα κόλα. 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Τι ωραία που μυρίζει… 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MYRIZEI.pdf)  

Ταξίδια με λόγια, Στ΄ τάξη, 1ο βιβλίο 

(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/TAXIDIA_ME_LOGIA_1.pdf, 

σελ. 1-5, 7-9, 13-15, 17-18) 

 

Γραμματική 

α) Οριστική αορίστου ρημάτων ενεργητικής φωνής α΄ και β΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 251-252 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Οριστική παρατατικού ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄ και β΄ συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 330-331 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Υποτακτική ενεργητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 291, 292 και 297-299 από τις Γλωσσικές 

Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)  

 

Λεξιλόγιο 

Δείτε τις σελίδες 66-67, 68 (άσκηση 2) και 71 (ασκήσεις 8, 9) από το βιβλίο 

Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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Φύλλο εργασίας 8 

Η καθημερινότητα μιας οικογένειας 

Η κυρία Ναζιρέ σηκώνεται κάθε πρωί στις 6:00. Πλένεται, ντύνεται και 

πηγαίνει στην κουζίνα για να φτιάξει καφέ. Ο άντρας της, ο κύριος Χασάν, 

σηκώνεται στις 6:15, πλένεται και πηγαίνει στην κουζίνα να πιει τον καφέ 

του. Μετά γυρίζει στο δωμάτιό του και ντύνεται. 

 Έχουν τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ο Χασάν έχει δικό του 

συνεργείο αυτοκινήτων. Ο μεγάλος τους γιος, ο Μουσταφά, δουλεύει μαζί του. 

Σηκώνεται κι αυτός πρωί, στις 6:30, και κατεβαίνει στην κουζίνα να πιει 

καφέ με τους γονείς του. Γύρω στις 7:00 ο Χασάν με τον Μουσταφά 

πηγαίνουν για δουλειά στο συνεργείο. Ο δεύτερος γιος τους, ο Ισμαήλ, 

πηγαίνει στην πρώτη γυμνασίου και η μικρή τους κόρη, η Μπαχάρ, είναι στην 

πρώτη τάξη του δημοτικού. Αυτοί σηκώνονται πιο αργά, στις 7:15. Πηγαίνουν 

στο μπάνιο και πλένονται. Στη συνέχεια πίνουν το γάλα τους, ντύνονται 

βιαστικά και φεύγουν για το σχολείο. 

 Όταν φύγουν όλοι από το σπίτι, η Ναζιρέ βγαίνει για ψώνια. Πηγαίνει στο 

σούπερ μάρκετ και στον φούρνο. Αν δεν έχει λαχανικά και φρούτα, πηγαίνει 

και στο μανάβικο. Κρέατα αγοράζει μία φορά την εβδομάδα από το 

κρεοπωλείο της γειτονιάς τους. Όταν τελειώσει τα ψώνια της, γυρίζει στο 

σπίτι και μαγειρεύει. Στις 12:30 πηγαίνει να πάρει από το σχολείο την 

Μπαχάρ, γιατί είναι μικρή και δεν μπορεί να έρθει σπίτι μόνη της.  

 Στις 2:00 γυρίζει σπίτι και ο Ισμαήλ και γύρω στις 3:00 επιστρέφουν ο 

Χασάν με τον Μουσταφά από το συνεργείο. Στη συνέχεια τρώνε όλοι μαζί το 

μεσημεριανό φαγητό που έχει ετοιμάσει η Ναζιρέ. 

 Το απόγευμα ο Ισμαήλ με την Μπαχάρ διαβάζουν τα μαθήματά τους και 

μετά όλοι κάθονται και βλέπουν τηλεόραση. Συνήθως κοιμούνται νωρίς, γιατί 

σηκώνονται πολύ πρωί. 
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 Την Κυριακή το απόγευμα πηγαίνουν βόλτα στην πλατεία. Κάθονται στην 

καφετέρια και παραγγέλνουν γλυκά και καφέδες. Η μικρή Μπαχάρ παίζει στην 

παιδική χαρά που υπάρχει στην πλατεία. Καμιά φορά πηγαίνουν και στην 

ταβέρνα που είναι πίσω από την πλατεία.   

 

1. Απαντήστε στις ερωτήσεις. 

• Τι δουλειά κάνει ο Χασάν; 

• Πού δουλεύει ο Μουσταφά; 

• Τι ώρα σηκώνεται η Ναζιρέ το πρωί; 

• Τι ώρα σηκώνονται ο Ισμαήλ με την Μπαχάρ; 

• Σε ποια τάξη πάει ο μεγάλος τους γιος; 

• Σε ποια τάξη πάει η μικρή τους κόρη; 

• Τι ώρα σχολάει η Μπαχάρ; 

• Τι ώρα επιστρέφει στο σπίτι ο Ισμαήλ; 

• Τι ώρα έρχονται στο σπίτι ο πατέρας με τον μεγάλο του γιο; 

• Σε ποια μαγαζιά πηγαίνει για ψώνια η Ναζιρέ; 

• Τι κάνει η οικογένεια την Κυριακή το απόγευμα; 

 

2. Συζητήστε μεταξύ σας. 

• Είστε παντρεμένος/παντρεμένη; 

• Πώς λένε τον άντρα/τη γυναίκα σας; 

• Έχετε παιδιά; Πώς τα λένε; 

• Πώς περνάτε τη μέρα σας; Πού πηγαίνετε; 

• Εργάζεστε; Τι δουλειά κάνετε; 

• Τα Σαββατοκύριακα τι κάνετε συνήθως; 
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3. Με τι ασχολείστε στον ελεύθερο χρόνο σας; 

Βάλτε a και συζητήστε. 

 

Βλέπω τηλεόραση.                                       |   | 

Πηγαίνω στους/στις φίλους/φίλες μου.        |   | 

Πηγαίνω βόλτα στην πλατεία.                      |   | 

Ακούω μουσική.                                          |   | 

Πηγαίνω στο καφενείο.                               |   | 

Κάνω κάτι άλλο.                                          |   | 

 
4. Γράψτε το ημερήσιο πρόγραμμά σας στον παρακάτω πίνακα. 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 

07:00 ξύπνημα 
08:00  
09:00 στην αγορά για ψώνια  
10:00  
11:00  
12:00  
13:00  
14:00  
15:00  
16:00  
17:00  
18:00  
19:00  
20:00  
21:00  
22:00  
23.00 πηγαίνω για ύπνο 
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5. Γράψτε τι κάνουν τα μέλη αυτής της οικογένειας. 

 
(http://www.keda.gr/epam/pdf/el/geia_sas_math_4.pdf) 
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6. Γράψτε τι κάνατε την Κυριακή που πέρασε. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

7. Διαβάστε και γράψτε την ώρα. 

 
(http://www.keda.gr/epam/pdf/el/geia_sas_math_4.pdf) 
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Γραμματική 

α) Οριστική ενεστώτα παθητικής φωνής: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 364-365 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Αριθμητικά (δήλωση του χρόνου): 

οι ασκήσεις στις σελίδες 604-607 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) Χρονικοί προσδιορισμοί:  

οι ασκήσεις στη σελίδα 638 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 
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