∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ:
Μάντεψε ποιος!
Ενότητα: Εξωτερική εμφάνιση (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.
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Φύλλο εργασίας 1
1. Αυτές οι λέξεις αναφέρονται στην εξωτερική εμφάνιση ενός ανθρώπου.
Μπορείτε να τις βάλετε στη σωστή θέση στον παρακάτω πίνακα;

πολύ αδύνατη

μουστάκι

φοράει γυαλιά

υπέρβαρος

μούσι

φαλακρός

άσχημος

περίπου 1,60 εκ.

γύρω στα 50

μακριές
φαβορίτες

μαύρα, σγουρά

σχήμα
προσώπου
μάτια
χρώμα

τετράγωνο, τριγωνικό
στρογγυλό, μακρόστενο, οβάλ

καστανά, γαλανά, γκρίζα, πράσινα

σχήμα

στρογγυλά, αμυγδαλωτά, σχιστά, βαθουλωτά

μέγεθος

μεγάλα, μικρά

μαλλιά

κοντά, μακριά, ίσια, σπαστά, κατσαρά, μεταξένια,
πυκνά, φουσκωτά, μπούκλες, κοτσίδα, αλογοουρά,
κότσος

χρώμα

μαύρα, καστανά, ξανθά, κόκκινα, γκρίζα, άσπρα

μύτη

λεπτή, μικρή, κυρτή, πλακουτσωτή, σουβλερή,
στραβή
μικρό στόμα, μεγάλο στόμα
λεπτά χείλη, χοντρά χείλη
απαλή, δυνατή, βραχνή, γλυκιά
ψεύτικο, φωτεινό, ζεστό, ειρωνικό
ψηλός/ψηλή, κοντός/κοντή, κανονικός/κανονική,
λεπτός/λεπτή, παχύς/παχιά, χοντρός/χοντρή
παιδί, νέος/νέα, ηλικιωμένος/ηλικιωμένη,
γέρος/γριά, γύρω στα 20, γύρω στα 30…
όμορφος/όμορφη, χαριτωμένος/χαριτωμένη,
συμπαθητικός/συμπαθητική

στόμα /
χείλη
φωνή
χαμόγελο
ύψος
βάρος
ηλικία
γενικά
άλλα

2. ∆ιαβάστε τις προτάσεις. Ποιες λέξεις λείπουν; Βάλτε το είμαι ή το έχω,
όπως στο παράδειγμα.

1. Είναι γύρω στα 20. Είναι ψηλή, λεπτή και όμορφη. Έχει μαύρα μακριά
μαλλιά.
2. _________ κανονικό ύψος. ________ όμορφη και ______
αλογοουρά.
3. ________ πολύ όμορφη. _______ κανονικό ύψος και μεγάλα μάτια.
4. ________ πλατύ πρόσωπο και μαύρα κοντά μαλλιά. __________
πολύ γυμνασμένος.
5. __________ γύρω στα 60. ______ κοντά σγουρά μαλλιά και φοράει
γυαλιά.
6. __________ παχύς και _________ μαύρο μούσι.

Τώρα βρείτε σε ποια φωτογραφία ταιριάζουν.
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3. Ο καθένας από εσάς να περιγράψει τον εαυτό του (χαρακτηριστικά
προσώπου και σώματος) χρησιμοποιώντας τις λέξεις από τον πίνακα στην
άσκηση 1.
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Φύλλο εργασίας 2
1. Αυτή είναι μια οικογένεια. Γράψτε πώς είναι τα πρόσωπα της φωτογραφίας
(τα χαρακτηριστικά του προσώπου, τι φοράνε κτλ.).

Η μαμά
_______________________________________________________
_____________________________________________________ .
Ο μπαμπάς
_______________________________________________________
_____________________________________________________ .

Η μεγάλη κόρη
_______________________________________________________
_____________________________________________________ .

Ο γιος
_______________________________________________________
_____________________________________________________ .
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Η μικρή κόρη
_______________________________________________________
_____________________________________________________ .

5. ∆είτε το βίντεο στην ηλεκτρονική διεύθυνση δύο φορές (μέχρι και το
1.19΄) και βρείτε αν οι προτάσεις είναι σωστές ή λάθος.
http://www.youtube.com/watch?v=m8WpAsHP3wU

Ο ληστής είχε γαλάζια μάτια.

Σ

Λ





Είχε ύψος 1,80 εκατοστά.





Ήταν Έλληνας.





Κρατούσε μαχαίρι.





Ήταν περίπου πενήντα (50) χρονών.





6. Χωριστείτε σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα σκέφτεται ένα πρόσωπο από το
τμήμα σας ή ένα γνωστό πρόσωπο (ηθοποιό, τραγουδιστή/τραγουδίστρια). Η
άλλη ομάδα κάνει ερωτήσεις για να βρει το όνομά του.

7. Ακούστε το τραγούδι και διαλέξτε ποια από τα παρακάτω ακούγονται σε
αυτό.
http://www.youtube.com/watch?v=EaCjQb0YvWw
μαύρα μάτια



καστανά φρύδια



κόκκινο πρόσωπο



άσπρο πρόσωπο



ελιά στο μάγουλο
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μπλε μάτια



καστανά μάτια



μακριά ξανθά μαλλιά
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Γραμματική
α) Κύρια ονόματα (πτώσεις):
οι ασκήσεις στις σελίδες 47, 48, 51, 59 και 60 από τις Γλωσσικές

Ασκήσεις
β) Επίθετα:
o για τα -ος, -η, -ο και -ός, -ή, -ό οι ασκήσεις στις σελίδες 97, 98, 100
και 101 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
o για τα -ύς, -ιά, -ύ οι ασκήσεις στις σελίδες 132-134 από τις

Γλωσσικές Ασκήσεις
γ) Προσωπικές αντωνυμίες (αδύνατοι τύποι):

οι ασκήσεις στις σελίδες 204-208 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις
(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac)

Λεξιλόγιο
α) ∆είτε τις σελίδες 29-37, 42 (ασκήσεις 2, 3 και 4) και 43 (άσκηση 5) από
το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες
β) ∆είτε τις σελίδες 76, 79, 80 και 85 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες
(διαθέσιμο στο:
http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)
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