∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας)
Επίπεδο: Α1, Α2
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες
∆ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα)
Υλικοτεχνική υποδομή:
9 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας.

Φύλλο εργασίας 1
1. ∆ιαβάστε τα κείμενα και απαντήστε στις ερωτήσεις.

Λέγομαι Γιώργος Πετρόπουλος, είμαι δικηγόρος και μένω με την οικογένειά
μου στην Ξάνθη. Είμαι παντρεμένος με την Ελένη και έχουμε τρία παιδιά.
∆ύο αγόρια και ένα κορίτσι. Ο μεγάλος γιος μας, ο Βασίλης, είναι 11 χρονών
και πηγαίνει στην Πέμπτη ∆ημοτικού. Ο δεύτερος γιος μας, ο Πέτρος, είναι 9
χρονών και πηγαίνει στην Τρίτη ∆ημοτικού. Η μικρή μας κόρη, η Βασιλική,
είναι 5 χρονών και πηγαίνει στο νηπιαγωγείο. Η γυναίκα μου είναι δασκάλα
και δουλεύει σε ένα σχολείο κοντά στην Ξάνθη.

1. Πού μένει η οικογένεια του Νίκου;
2. Πώς λένε τη γυναίκα του Νίκου;
3. Πόσα παιδιά έχει η οικογένεια του Νίκου; Πόσα από αυτά είναι αγόρια
και πόσα κορίτσια;
4. Πόσω χρονών είναι η κόρη τους;
5. Πόσω χρονών είναι ο μικρός τους γιος;
6. Ποιο είναι το επάγγελμα του Νίκου και ποιο της γυναίκας του;
7. Ο Γιώργος είναι ο ___________________ της Ελένης.
8. Ο Γιώργος και η Ελένη είναι οι ___________ του Βασίλη, του
Πέτρου και της Βασιλικής.
9. Ο Βασίλης και ο Πέτρος είναι οι ___________ του Γιώργου και της
Ελένης.
10. Η Βασιλική είναι η ___________ του Γιώργου και της Ελένης.
11. Η Βασιλική είναι η ______________ του Βασίλη και του Πέτρου.

Είμαι η Χαρά Παπαδοπούλου. Είμαι γραμματέας σε μια εταιρεία που
πουλάει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. ∆εν είμαι παντρεμένη και μένω
στην Κομοτηνή. Οι γονείς μου, ο Νίκος και η Μαρία, είναι αγρότες και
ζουν σε ένα χωριό κοντά στην Κομοτηνή. Έχω μία αδερφή και έναν
αδερφό. Η αδερφή μου είναι παντρεμένη και έχει 4 παιδιά. Αγαπάω πολύ
τα ανίψια μου και πηγαίνω στο σπίτι τους κάθε Κυριακή και τρώμε όλοι
μαζί. Στο σπίτι τους έρχονται κάθε Κυριακή οι γονείς μου για να δουν και
να παίξουν με τα εγγόνια τους.

1. Ποιο είναι το επίθετο της Χαράς;
2. Τι δουλειά κάνει;
3. Πού μένει;
4. Πώς λένε τη μητέρα και πώς τον πατέρα της;
5. Τι δουλειά κάνουν οι γονείς της;
6. Πόσα αδέρφια έχει η Χαρά;
7. Η αδερφή της είναι παντρεμένη; Πόσα παιδιά έχει;
8. Πόσα ανίψια έχει η Χαρά;
9. Πότε βλέπει τα ανίψια της η Χαρά;
10. Γιατί πηγαίνει η Χαρά στο σπίτι της αδερφής της κάθε Κυριακή;
11. Ποιοι άλλοι πηγαίνουν την Κυριακή στο σπίτι της αδερφής της;

2. Περιγράψτε και εσείς την οικογένειά σας.
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3. Εδώ βλέπουμε το δέντρο μιας οικογένειας. ∆ώστε ένα ελληνικό όνομα σε
κάθε πρόσωπο. Μετά βρείτε ποιοι είναι παντρεμένοι, ποια είναι τα παιδιά
τους, ποιοι είναι αδέρφια.
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Φύλλο εργασίας 2
1. Φτιάξτε και εσείς το δέντρο της οικογένειάς σας με τις φωτογραφίες και
τα ονόματά τους. Ο διπλανός/η διπλανή σας θα σας ρωτάει «Ποιος είναι
αυτός;», «Ποια είναι αυτή;» και εσείς θα απαντάτε «Αυτός είναι ο/η…».

2. Η φωτογραφία δείχνει μια οικογένεια. Πείτε με λίγα λόγια ποιος είναι ο
καθένας από αυτούς.

5

3. ∆ιαβάστε τα κείμενα και απαντήστε στις ερωτήσεις.
Η Έλενα είναι χωρισμένη και έχει τρία παιδιά. Μένει σε ένα σπίτι με τους
γονείς της και τα παιδιά της. Τα παιδιά μένουν με τον πατέρα τους, τον
Πέτρο, τα Σαββατοκύριακα.
Σ
Λ
Η Έλενα είναι παντρεμένη με τον Πέτρο.


Οι γονείς της Έλενας είναι οι θείοι των παιδιών της.





Ο Βαγγέλης είναι χήρος και έχει δύο παιδιά. Μεγαλώνει μόνος του τα παιδιά
του, που πηγαίνουν στο γυμνάσιο.

Η μητέρα των παιδιών του Βαγγέλη έχει πεθάνει.

Σ

Λ





Τα παιδιά του Βαγγέλη είναι πολύ μικρά, δεν πηγαίνουν στο σχολείο.





Η Άννα και ο Χρίστος είναι παντρεμένοι και έχουν έναν γιο, τον Ανέστη. Ο
Ανέστης είναι φοιτητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης και δε ζει πια με τους
γονείς του.

Ο Ανέστης είναι μοναχογιός.

Σ

Λ





Ο Ανέστης είναι μαθητής στο Πανεπιστήμιο της Θράκης.
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Η Ελένη και ο Νίκος έχουν πέντε παιδιά. Η αδερφή της Ελένης είναι και αυτή
παντρεμένη και έχει δύο παιδιά.
Σ

Λ

Η Ελένη και ο Νίκος είναι πολύτεκνοι.





Η Ελένη έχει πέντε ανίψια.





Τα παιδιά της Ελένης είναι ξαδέρφια με τα παιδιά της αδερφής της.





Ο Θανάσης είναι εργένης και δεν έχει παιδιά. Είναι γιατρός και δουλεύει
πολύ. Στον ελεύθερο χρόνο του του αρέσει να παίζει μπάσκετ και
ποδόσφαιρο.

Ο Θανάσης είναι παντρεμένος.

Σ

Λ





Ο Θανάσης ασχολείται με τον αθλητισμό όταν δε δουλεύει.





Ο Γρηγόρης μένει στο σπίτι με τους γονείς του, τα δύο αδέρφια του, τον
παππού και τη γιαγιά. Το σπίτι τους έχει τρία δωμάτια, ένα για τα παιδιά, ένα
για τους γονείς και ένα για τον παππού και τη γιαγιά.
Σ
Λ
Η οικογένεια του Γρηγόρη έχει τρία παιδιά.


Κάθε παιδί έχει το δικό του δωμάτιο στο σπίτι.
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Υποστηρικτικό υλικό
Το βιβλίο:

Ο κόσμος του παππού και της γιαγιάς
(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PAPGIAGIA.pdf, σελ. 6-9, 25-31)

Γραμματική
α) Κύρια ονόματα (ελληνικά και τουρκικά):
οι ασκήσεις στις σελίδες 62, 63 και 69 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
β) Ουσιαστικά:
o για τα αρσενικά (-ας/-άς, -ος/-ός) οι ασκήσεις στις σελίδες 72 και 73
από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
o για τα θηλυκά (-α/-ά, -η/-ή) η άσκηση στη σελίδα 74 από τις

Γλωσσικές Ασκήσεις
o για τα ουδέτερα η άσκηση στη σελίδα 75 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
γ) Η ερωτηματική αντωνυμία ποιος, ποια, ποιο:
οι ασκήσεις στις σελίδες 52, 53, 56 και 58 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
δ) Τα τακτικά αριθμητικά:
η άσκηση στη σελίδα 609 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
∆είτε τις σελίδες 48, 49, 52, 54 (άσκηση 2) και 55 (άσκηση 4) από το βιβλίο

Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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