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Ενότητα 1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παρουσίαση της ενότητας
Η ενότητα αυτή παρουσιάζει µια σειρά περιστάσεων που σχετίζονται µε την επικοινωνία.
Για παράδειγµα, µια τηλεφωνική συνοµιλία για δουλειά, µια συζήτηση για τον καιρό, µια
πρόσκληση σε δείπνο και µια συζήτηση σχετικά µε τα διάφορα µέσα µαζικής ενηµέρωσης.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Τηλεφώνηµα

Τηλεφωνική συζήτηση

Ήχος «ι» (ει, η, υ, ι)

Ηµερολόγιο/ χρόνος

Συζήτηση από κοντά

Λεξιλόγιο για το χρόνο

Καιρός/ δελτίο καιρού

Συζήτηση από κοντά

Μέσα µαζικής ενηµέρωσης

Συζήτηση από κοντά

Εκφράσεις που δείχνουν
προτιµήσεις
Είδη δευτερευουσών προτάσεων

Πρόσκληση

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.1)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Βασιλική είναι µια άνεργη γυναίκα που
ψάχνει δουλειά. Τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC και
ζητάει να µιλήσει µε τον υπεύθυνο.
Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC),
Βασιλική (άνεργη µητέρα)

Άννα:

Εταιρεία ABC, παρακαλώ;

Βασιλική:

Καληµέρα. Μπορώ να µιλήσω στον κύριο Αθανασίου;

Άννα:

Ένα λεπτό παρακαλώ να σας συνδέσω µε το γραφείο του… ∆υστυχώς, ο κύριος
Αθανασίου είναι σε µία συνάντηση τώρα και δεν µπορώ να τον διακόψω.

Βασιλική:

Ξέρετε πότε θα τελειώσει η συνάντηση;

Άννα:

Μετά τις δύο το µεσηµέρι.

Βασιλική:

Μάλιστα. Να τον ξανακαλέσω τότε;

Άννα:

Αν θέλετε µπορείτε να αφήσετε κάποιο µήνυµα.

Βασιλική:

Ναι, καλύτερα. Παρακαλώ πείτε στον κύριο Αθανασίου ότι τον κάλεσε η Βασιλική
Ευθυµίου, σχετικά µε τη συνέντευξη για τη θέση της ρεσεψιονίστ.

Άννα:

Εντάξει, θα του πω να σας πάρει τηλέφωνο αργότερα. Ποιο είναι το τηλέφωνο
σας;

Βασιλική:

Σηµειώνετε; 699285214.

Άννα:

Μπορείτε να το επαναλάβετε παρακαλώ; Είπατε 699285224;

Βασιλική:

Όχι, όχι. 699285214. Τελειώνει σε 14 όχι 24.

Άννα:

Ωραία, το σηµείωσα. Μπορείτε να µου πείτε πάλι το όνοµα σας;

Βασιλική:

Βασιλική Ευθυµίου.

Άννα:

Εντάξει. Θα ενηµερώσω τον κύριο Αθανασίου µόλις τελειώσει τη συνάντηση του.
Θα σας πάρει τηλέφωνο σήµερα το απόγευµα.

Βασιλική:

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Άννα:

Κι εγώ κυρία Ευθυµίου. Γεια σας.

Ενότητα 1

Σελίδα 3

Project Nr. 511529-LLP-1-2010-1-IT-KA2-KA2MP
Agreement number 2010 – 4125/001-001

Άσκηση κατανόησης 1
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου:
α. γιατί θέλει να του µιλήσει για τη θέση της ρεσεψιονίστ
β. γιατί έχουν συνάντηση το µεσηµέρι
γ. γιατί θέλει να αλλάξει την ώρα της συνάντησης

Τι προτείνει η γραµµατέας του κυρίου Αθανασίου στην Βασιλική;
α. να τον ξανακαλέσει το απόγευµα
β. να αφήσει ένα µήνυµα
γ. να έρθει από το γραφείο

Άσκηση κατανόησης 2
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Βασιλική δουλεύει στην εταιρεία “ABC”

β.

Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου

γ.

Ο κύριος Αθανασίου είναι σε συνάντηση

δ.

Η συνάντηση θα τελειώσει µετά τις 6 το απόγευµα

ε.

Η Βασιλική δεν θέλει να αφήσει µήνυµα

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο το απόγευµα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ι»
π.χ. καληµέρα

µιλήσω

καλύτερα

συνδέσω

γραφείο

Βασιλική

µπορείτε

µήνυµα

ευχαριστώ

Ευθυµίου
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ/ ΧΡΟΝΟΣ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη είναι δύο φίλες
και συζητάνε για τα σχέδια τους τις επόµενες µέρες.
Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και γειτόνισσες
που κατοικούν στην Αθήνα)
Μέρος: στο σπίτι της Ελένης
Γεωργία:

Τι θα κάνεις σήµερα το απόγευµα Ελένη;

Ελένη:

Θέλω να πάω για ψώνια. Εσύ τι θα κάνεις;

Γεωργία:

Θα πάω στο σταθµό του τρένου να βγάλω εισιτήριο. Είναι 3 Ιουνίου σήµερα, έτσι
δεν είναι;

Ελένη:

Ναι. Πότε θα φύγεις; Την επόµενη βδοµάδα;

Γεωργία:

Στις 13 του µήνα. Νοµίζω πέφτει Τρίτη.

Ελένη:

∆ε νοµίζω. Κάτσε να δω στο ηµερολόγιο…πέφτει ∆ευτέρα.

Γεωργία:

Ωραία. Τότε θα κλείσω εισιτήριο να πάω στη Λαµία τη ∆ευτέρα και θα φύγω την
Παρασκευή 17 του µήνα. Πέντε µέρες είναι αρκετές για να µείνω µε τους γονείς µου.

Ελένη:

∆εν είναι ούτε µια βδοµάδα! Γιατί δεν κάθεσαι παραπάνω;

Γεωργία:

Γιατί την επόµενη βδοµάδα θέλω να είµαι στην Αθήνα. Έχω διάβασµα για τις
εξετάσεις στη σχολή µου. Αρχίζουν στις 27 Ιουνίου.

Ελένη:

Πόσες βδοµάδες θα δίνεις εξετάσεις;

Γεωργία:

Σχεδόν 3 βδοµάδες! Θα τελειώσω στα µέσα του Ιουλίου.

Ελένη:

Τι ώρα είναι τώρα; Προλαβαίνουµε να πάµε για καφέ;

Γεωργία:

Είναι δύο και µισή. Ναι, προλαβαίνουµε αν φύγουµε τώρα.

Ελένη:

Ωραία! Πάµε να συζητήσουµε πού µπορούµε να πάµε µαζί εκδροµή µετά τις
εξετάσεις σου, θέλεις;

Γεωργία:

Μέσα στον Αύγουστο εννοείς; Ναι, καλή ιδέα!

Ελένη:

Θα έχω άδεια από τη δουλειά 10 µέρες, µπορούµε να πάµε όπου θες. Ακούω
προτάσεις!

Γεωργία:

Πάµε και τα λέµε στο δρόµο…

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θα ταξιδέψει µε τρένο

β.

Θα φύγει στις 13 του µήνα

γ.

13 του µήνα είναι Τρίτη

δ.

Θα δίνει εξετάσεις για 1 εβδοµάδα

ε.

Συµφωνούν να πάνε εκδροµή τον Αύγουστο

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Ελένη έχει άδεια όλο τον Αύγουστο

Ασκήσεις λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Γεωργία θέλει να βγάλει εισιτήριο και κοιτάζει τις µέρες στο ____________. Θα πάει για
πέντε ____________ στους γονείς της στη Λαµία. Θα φύγει 13 του ____________, πέφτει
ηµέρα ____________. Την επόµενη ____________ θα γυρίσει στην Αθήνα γιατί έχει
εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελειώνουν µέσα στον ____________.

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που προσδιορίζουν το χρόνο: τώρα, µετά, όταν, επόµενο,
σήµερα

1. ____________ πας σπίτι, πάρε µε τηλέφωνο.
2. Τον ____________ µήνα θα φύγω.
3. ∆εν είναι ____________ η ώρα να µιλήσουµε.
4. Θα φύγω ____________ από το µάθηµα.
5. ∆εν µπορώ αύριο, έλα ____________ να σε δω.

Ενότητα 1
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ΚΑΙΡΟΣ/ ∆ΕΛΤΙΟ ΚΑΙΡΟΥ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη είναι δύο
φίλες και συζητάνε για τον καιρό και τις εποχές
που προτιµάνε.
Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και
γειτόνισσες που κατοικούν στην Αθήνα)
Μέρος: στο σπίτι της Ελένης

Ελένη:

Γεωργία, µήπως ξέρεις τι καιρό θα κάνει αύριο;

Γεωργία:

Γιατί ρωτάς Ελένη; Θα πας κάπου;

Ελένη:

Ναι. Θα πάω µε µια φίλη µου εκδροµή στο Σούνιο.

Γεωργία:

Η τηλεόραση δείχνει το δελτίο καιρού στις 9. Θα αρχίσει σε λίγο.

Ελένη:

Α, να! Αρχίζει τώρα…

∆ελτίο καιρού
Αύριο στην Αττική, το πρωί θα έχουµε λιακάδα και θερµοκρασία γύρω στους 28 βαθµούς Κελσίου.
Το µεσηµέρι, ο ουρανός θα συννεφιάσει και θα βρέξει τοπικά, κυρίως στα βόρεια του νοµού. Ο
καιρός θα βελτιωθεί από το απόγευµα. Από µεθαύριο αναµένεται λιακάδα και

υψηλές

θερµοκρασίες κοντά στους 32 βαθµούς Κελσίου.

Ελένη:

Τέλεια, ο καιρός θα είναι καλός! Τουλάχιστον δεν θα βρέχει το πρωί ή το βράδυ
που θα ταξιδεύουµε.

Γεωργία:

Μπορεί όµως να βρέχει το µεσηµέρι. Γιατί δεν πάτε µεθαύριο; Θα έχει πολύ καλό
καιρό όλη µέρα.

Ελένη:

Ναι αλλά θα έχει πολύ ζέστη.

Γεωργία:

Ωραία είναι η ζέστη! Τι θα προτιµούσες, βροχή ή κρύο;

Ελένη:

Μου αρέσει ο ήλιος… αλλά 32 βαθµοί είναι υπερβολική ζέστη!

Γεωργία:

Έτσι είναι το κλίµα στην Ελλάδα. Εγώ δεν αντέχω τον Αύγουστο που έχει πάνω
από 40 βαθµούς.

Ελένη:

Ποια εποχή προτιµάς;

Γεωργία:

Η αγαπηµένη µου εποχή είναι η άνοιξη, έχει σχεδόν κάθε µέρα λιακάδα. ∆εν µου
αρέσει καθόλου το φθινόπωρο που βρέχει κι έχει υγρασία.

Ενότητα 1
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Ελένη:

Εγώ προτιµώ το φθινόπωρο. Είναι η εποχή που µου αρέσει να κάθοµαι σπίτι, να
πίνω καφέ και να διαβάζω ένα ωραίο βιβλίο.

Γεωργία:

Και το χειµώνα που κάνει κρύο, φυσάει και χιονίζει, τι κάνεις; Θα θέλεις πολύ καφέ
και πολλά βιβλία!

Ελένη:

Ναι θα ήθελα! Αλλά έχεις δει πολλές φορές χιόνι στην Αθήνα;

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη και η Γεωργία:
α. είναι στο σπίτι και βλέπουν ταινία
β. βλέπουν το δελτίο καιρού στην τηλεόραση
γ. ετοιµάζονται να φύγουν για εκδροµή

2. Η Ελένη θα πάει εκδροµή:
α. σήµερα
β. αύριο
γ. µεθαύριο

3. Αύριο το µεσηµέρι:
α. θα βρέξει
β. θα έχει λιακάδα
γ. θα έχει 32 βαθµούς
4. Στη Γεωργία αρέσει πιο πολύ:
α. η ζέστη
β. η βροχή
γ. το κρύο

5. Η αγαπηµένη εποχή της Γεωργίας είναι:
α. το καλοκαίρι
β. η άνοιξη
γ. το φθινόπωρο

Ενότητα 1
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Ασκήσεις επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε 3 εκφράσεις που δείχνουν τις προτιµήσεις κάποιου.
Παράδειγµα: Μου αρέσει ο ήλιος.
1. ____________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________

Περιγράψτε τον καιρό τις 4 εποχές του χρόνου.
Παράδειγµα: Την άνοιξη ο καιρός είναι καλός, έχει λιακάδα, η θερµοκρασία είναι περίπου 25oC….
Άνοιξη

Καλοκαίρι

Φθινόπωρο

Χειµώνας

Ενότητα 1
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ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία και η Ελένη περνάνε
το απόγευµα στο σπίτι διαβάζοντας
εφηµερίδα και βλέποντας τηλεόραση.
Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και
γειτόνισσες που κατοικούν στην Αθήνα)
Μέρος: στο σπίτι της Ελένης

Γεωργία:

Τι διαβάζεις εκεί Ελένη;

Ελένη:

Είναι η εφηµερίδα NEWS. Έχει ένα ενδιαφέρον άρθρο για την Ελλάδα.

Γεωργία:

Τι ενδιαφέρον λέει δηλαδή;

Ελένη:

Έχει στατιστικές για τους Έλληνες, τι τους αρέσει, τι κάνουν στον ελεύθερο χρόνο
τους, τι διαβάζουν και άλλα.

Γεωργία:

Μάλιστα. Μήπως έχει και αγγελίες αυτή η εφηµερίδα;

Ελένη:

Περίµενε να δω, θα είναι στο τέλος µάλλον. Ναι, έχει µερικές. Τι αγγελίες θέλεις
Γεωργία;

Γεωργία:

Αγγελίες εργασίας στην Αθήνα. Αφού ξέρεις ότι ψάχνω δουλειά ως αισθητικός!

Ελένη:

Ακόµα ψάχνεις; Υποµονή. Εδώ έχει µερικές αγγελίες, αλλά καλύτερα να ψάχνεις στο
Internet. Άνοιξε τον υπολογιστή.

Γεωργία:

Να, εδώ έχει µια καλή αγγελία για µένα. Έχει και το email. Λέω να τους γράψω ένα
email και να τους ζητήσω πληροφορίες.

Ελένη:

Έχει και τηλέφωνο. Καλύτερα να τους πάρεις τηλέφωνο και να µάθεις την απάντηση
αµέσως.

Γεωργία:

Καλά λες, θα τους πάρω αύριο το πρωί. Τώρα θα έχουν κλείσει. Έχεις καµιά ιδέα τι να
κάνουµε τώρα;

Ελένη:

Ας δούµε τι έχει το πρόγραµµα στην τηλεόραση. Μόλις τελειώσουν οι ειδήσεις θα
βάλει ταινία. Θέλεις να την δούµε µαζί;

Γεωργία:

Βαριέµαι γιατί είδα µία ταινία και το απόγευµα. Καλύτερα κλείσε την τηλεόραση να
βάλουµε ραδιόφωνο. Προτιµώ να ακούµε µουσική και να συζητάµε.

Ελένη:

Εντάξει ας κάτσουµε λίγο, αν και είµαι κουρασµένη. ∆εν ξέρω πόσο θα µείνω ακόµα
ξύπνια…

Ενότητα 1
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη διαβάζει ένα άρθρο στην εφηµερίδα

β.

Η εφηµερίδα δεν έχει αγγελίες για δουλειά

γ.

Η Γεωργία είναι αισθητικός

δ.

Η Γεωργία δεν θα πάρει τηλέφωνο για την αγγελία

ε.

Η Γεωργία και η Ελένη θα δούνε ταινία

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Ελένη είναι κουρασµένη

Ασκήσεις γραµµατικής
Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη
1. Λέω ___ τους γράψω ένα email και ___ τους ζητήσω πληροφορίες.
2. Αφού ξέρεις _____ ψάχνω δουλειά.
3. Βαριέµαι να δω ταινία _____ είδα µία ταινία και το απόγευµα.
4. Το πρόγραµµα λέει ______ταινία θα παίξει στην τηλεόραση.
5. ∆εν ξέρω _____ θα µείνω ακόµα ξύπνια.

Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Θέλω

Α. για να µαγειρέψω

2. ∆εν ξέρω

Β. να σε δω

3. Θα πάω σπίτι

Γ. ότι δεν ξέρει τίποτα

4. Θα σε πάρω τηλέφωνο

∆. πότε θα φύγω

Ενότητα 1
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5. Μου είπε
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 01.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Μαρίνα είναι µια νέα
εργαζόµενη στην εταιρεία ABC. Προσκαλεί
τους συναδέρφους της για δείπνο στο
σπίτι της.
Πρόσωπα: Άννα, Μαρίνα και Μίλτος
(δουλεύουν και οι 3 στην εταιρεία ABC)
Μέρος: στην εταιρεία ABC

Άννα:

Τι ώρα θα σχολάσεις σήµερα;

Μαρίνα:

Θα σχολάσω δύο ώρες αργότερα, θα φύγω δηλαδή στις 7 σήµερα, γιατί αύριο έχω
ζητήσει να φύγω στις 3. Εσύ;

Άννα:

Εγώ θα φύγω κανονικά σήµερα, στις 5. Και αύριο έχω ρεπό.

Μαρίνα:

Θέλεις αύριο το βράδυ να έρθεις σπίτι; Θα κάνω το τραπέζι σε κάποιους φίλους.

Άννα:

Ωραία ιδέα. Ευχαριστώ! Τι θα µαγειρέψεις;

Μαρίνα:

Έχω κατσικάκι και λέω να το κάνω στο φούρνο µε πατάτες. Σου αρέσει;

Άννα:

Ναι, πάρα πολύ! Ωραία. Θα φέρω εγώ το κρασί, προτιµάς κόκκινο ή άσπρο;

Μαρίνα:

Ό,τι σου αρέσει περισσότερο, εγώ δεν πίνω πολύ.

Άννα:

Θα καλέσεις και άλλους από το γραφείο;

Μαρίνα:

Ναι, γιατί όχι; Να, έρχεται ο Μίλτος, κάτσε να του το πω…
Μίλτο, κανονίζουµε για δείπνο αύριο στο σπίτι µου, θέλεις να έρθεις;

Μίλτος:

Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση αλλά αύριο δεν µπορώ. Θα έρθει η αδερφή
µου µε τα παιδιά της να µείνουν µαζί µου. Ίσως µια άλλη µέρα.

Μαρίνα:

Κρίµα. Αύριο µπορούσαµε όλοι. ∆ύσκολο να το αναβάλλουµε.

Άννα:

Εγώ τι ώρα να έρθω;

Μαρίνα:

Έλα γύρω στις 9.

Άννα:

Εντάξει. Μπορείς να µου πεις τη διεύθυνση;

Μαρίνα:

Είναι Μακεδονίας 37, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Πάρε το λεωφορείο 908 και
κατέβα στην πλατεία. Θα το βρεις εύκολα. Το διαµέρισµα µου είναι στον πρώτο
όροφο.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 1
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίνα σχολάει κάθε µέρα στις 7

β.

Η Άννα δέχεται την πρόταση της Μαρίνας

γ.

Η Μαρίνα προτιµάει το κόκκινο κρασί

δ.

Η Μαρίνα καλεί το Μίλτο για φαγητό

ε.

Ο Μίλτος θα πάει για φαγητό µε την αδερφή του

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το σπίτι της Μαρίνας είναι µακριά από την πλατεία

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Άννα:

Ελένη, τι ώρα σχολάς σήµερα;

Ελένη:

___________________________________________________________________

Άννα:

Θέλεις να έρθεις σήµερα το βράδυ σπίτι µου για φαγητό;

Ελένη:

___________________________________________________________________

Άννα:

Θα κάνω µακαρόνια µε κιµά. Σου αρέσουν;

Ελένη:

___________________________________________________________________

Άννα:

Τι ώρα µπορείς να έρθεις;

Ελένη:

___________________________________________________________________

Άννα:

Εντάξει, τέλεια! Θα σε περιµένω!

Ελένη:

___________________________________________________________________

Απαντήστε στις ερωτήσεις όπως στο παράδειγµα.
- Πόσες ώρες δουλεύεις κάθε µέρα ; (8)
- Κάθε µέρα δουλεύω 8 ώρες
- Πότε έρχεται η αδερφή σου; (την επόµενη βδοµάδα)
______________________________________________________________________________
- Πού θέλεις να πάµε για φαγητό; (στην πλατεία)

Ενότητα 1
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______________________________________________________________________________
- Γιατί δεν πήγες στη δουλειά σήµερα; (είµαι άρρωστος)
______________________________________________________________________________
- Πότε σε πήρε τηλέφωνο; (πριν πάω σπίτι)
______________________________________________________________________________

Ενότητα 1
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σύνταξη – Είδη προτάσεων
Ονοµατικές (να, ότι, πως). Συµπληρώνουν την κύρια πρόταση.
1α

Πχ. Θέλω να φύγεις

1β

Πχ. Ξέρω ότι θα φύγεις

1γ

Πχ. Μου είπες πως θα φύγεις
•

Χρονικές (όταν, πριν, ενώ, µόλις, καθώς). Προσδιορίζουν το χρόνο.

2α

Πχ. Θα φύγω όταν θέλω εγώ.

2β

Πχ. Θα γυρίσω πριν φύγεις.
•

Αιτιολογικές (γιατί, επειδή). Προσδιορίζουν το λόγο/ αιτία.
Πχ. Θα φύγω γιατί/ επειδή βαριέµαι.

3α
•

Τελικές (να, για να). Προσδιορίζουν το σκοπό.
Πχ. Θα να φύγω για να κοιµηθώ.

4α
•

Εναντιωµατικές (αν και, ενώ). ∆είχνουν αντίθεση µε την κύρια πρόταση.

5α

Πχ. Θα κάτσω λίγο ακόµα αν και είµαι κουρασµένος.

5β

Πχ. Θα φύγω ενώ ήθελα να µείνω.
•

Πλάγιες ερωτηµατικές (πού, πότε, ποιος, πώς, τι, πόσο, γιατί). ∆είχνουν άγνοια ή
ζητούν πληροφορίες.

5α

Πχ. ∆εν θυµάµαι ποιος µου το είπε.

5β

Πχ. ∆εν µου είπες πότε θα φύγεις.

5γ

Πχ. Πες µου γιατί µου µιλάς έτσι.

Ενότητα 1
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. συνάντηση (η)
2. πληροφορίες (οι)
3. µήνυµα (το)
4. σηµειώνω
5. πρόγραµµα (το)
6. ταινία (η)
7. πρόσκληση (η)
8. καλώ
9. ηµερολόγιο (το)
10. βδοµάδα (η)
11. καιρός (ο)
12. θερµοκρασία (η)
13. εποχή (η)
14. άρθρο (το)
15. αγγελία (η)
16. εφηµερίδα (η)

Ενότητα 1
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης 1
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου:
α. γιατί θέλει να του µιλήσει για τη θέση της ρεσεψιονίστ
β. γιατί έχουν συνάντηση το µεσηµέρι
γ. γιατί θέλει να αλλάξει την ώρα της συνάντησης

Τι προτείνει η γραµµατέας του κυρίου Αθανασίου στην Βασιλική;
α. να τον ξανακαλέσει το απόγευµα
β. να αφήσει ένα µήνυµα
γ. να έρθει από το γραφείο

Άσκηση κατανόησης 2
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Βασιλική δουλεύει στην εταιρεία “ABC”

β.

Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου

γ.

Ο κύριος Αθανασίου είναι σε συνάντηση

δ.

Η συνάντηση θα τελειώσει µετά τις 6 το απόγευµα

ε.

Η Βασιλική δεν θέλει να αφήσει µήνυµα

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο το απόγευµα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ι»

Ενότητα 1
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θα ταξιδέψει µε τρένο

β.

Θα φύγει στις 13 του µήνα

γ.

13 του µήνα είναι Τρίτη

δ.

Θα δίνει εξετάσεις για 1 εβδοµάδα

ε.

ΛΑΘΟΣ

Η Ελένη κι η Γεωργία συµφωνούν να πάνε εκδροµή
τον Αύγουστο

στ. Η Ελένη έχει άδεια όλο τον Αύγουστο

Ασκήσεις λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Γεωργία θέλει να βγάλει εισιτήριο και κοιτάζει τις µέρες στο ηµερολόγιο. Θα πάει για
πέντε µέρες στους γονείς της στη Λαµία. Θα φύγει 13 του µήνα, πέφτει ηµέρα ∆ευτέρα..
Την επόµενη βδοµάδα θα γυρίσει στην Αθήνα γιατί έχει εξετάσεις. Οι εξετάσεις τελειώνουν
µέσα στον Ιούλιο.

Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που προσδιορίζουν το χρόνο: τώρα, µετά, όταν, επόµενο,
σήµερα

-

Όταν πας σπίτι, πάρε µε τηλέφωνο.

-

Τον επόµενο µήνα θα φύγω.

-

∆εν είναι τώρα η ώρα να µιλήσουµε.

-

Θα φύγω µετά από το µάθηµα.

-

∆εν µπορώ αύριο, έλα σήµερα να σε δω.

Ενότητα 1
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη και η Γεωργία:
α. είναι στο σπίτι και βλέπουν ταινία
β. βλέπουν το δελτίο καιρού στην τηλεόραση
γ. ετοιµάζονται να φύγουν για εκδροµή

2. Η Ελένη θα πάει εκδροµή:
α. σήµερα
β. αύριο
γ. µεθαύριο

3. Αύριο το µεσηµέρι:
α. θα βρέξει
β. θα έχει λιακάδα
γ. θα έχει 32 βαθµούς

4. Στη Γεωργία αρέσει πιο πολύ:
α. η ζέστη
β. η βροχή
γ. το κρύο

5. Η αγαπηµένη εποχή της Γεωργίας είναι:
α. το καλοκαίρι
β. η άνοιξη
γ. το φθινόπωρο

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε 3 εκφράσεις που δείχνουν τις προτιµήσεις κάποιου.

Ενότητα 1
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Παράδειγµα: Μου αρέσει ο ήλιος.
1. Η αγαπηµένη µου εποχή είναι η άνοιξη
2. ∆εν µου αρέσει καθόλου το φθινόπωρο
3. Εγώ προτιµώ το φθινόπωρο

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη διαβάζει ένα άρθρο στην εφηµερίδα

β.

Η εφηµερίδα δεν έχει αγγελίες για δουλειά

γ.

Η Γεωργία είναι αισθητικός

δ.

Η Γεωργία δεν θα πάρει τηλέφωνο για την αγγελία

ε.

Η Γεωργία και η Ελένη θα δούνε ταινία

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Ελένη είναι κουρασµένη

Ασκήσεις γραµµατικής
Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη
1.

Λέω να τους γράψω ένα email και να τους ζητήσω πληροφορίες.

2.

Αφού ξέρεις ότι ψάχνω δουλειά.

3.

Βαριέµαι να δω ταινία γιατί είδα µία ταινία και το απόγευµα.

4.

Το πρόγραµµα λέει ποια ταινία θα παίξει στην τηλεόραση.

5.

∆εν ξέρω πόσο θα µείνω ακόµα ξύπνια.

Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Θέλω - Β

Α. για να µαγειρέψω

2. ∆εν ξέρω - ∆

Β. να σε δω

3. Θα πάω σπίτι -Α

Γ. ότι δεν ξέρει τίποτα

Ενότητα 1
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4. Θα σε πάρω τηλέφωνο -Ε

∆. πότε θα φύγω

5. Μου είπε - Γ

Ε. πριν το βράδυ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίνα σχολάει κάθε µέρα στις 7

β.

Η Άννα δέχεται την πρόταση της Μαρίνας

γ.

Η Μαρίνα προτιµάει το κόκκινο κρασί

δ.

Η Μαρίνα καλεί το Μίλτο για φαγητό

ε.

Ο Μίλτος θα πάει για φαγητό µε την αδερφή του

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το σπίτι της Μαρίνας είναι µακριά από την πλατεία

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Άννα:

Ελένη, τι ώρα σχολάς σήµερα;

Ελένη:

Σχολάω στις 7.

Άννα:

Θέλεις να έρθεις σήµερα το βράδυ σπίτι µου για φαγητό;

Ελένη:

Ναι, ωραία ιδέα!

Άννα:

Θα κάνω µακαρόνια µε κιµά. Σου αρέσουν;

Ελένη:

Μου αρέσουν πάρα πολύ!

Άννα:

Τι ώρα µπορείς να έρθεις;

Ελένη:

Γύρω στις 9.

Άννα:

Εντάξει, τέλεια! Θα σε περιµένω!

Ελένη:

Τα λέµε το βράδυ.

Απαντήστε στις ερωτήσεις όπως στο παράδειγµα.
- Πότε έρχεται η αδερφή σου; (την επόµενη βδοµάδα)
Η αδερφή µου έρχεται την επόµενη βδοµάδα
- Πού θέλεις να πάµε για φαγητό; (στην πλατεία)
Θέλω να πάµε για φαγητό στην πλατεία

Ενότητα 1
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- Γιατί δεν πήγες στη δουλειά σήµερα; (είµαι άρρωστος)
∆εν πήγα στη δουλειά σήµερα γιατί είµαι άρρωστος
- Πότε σε πήρε τηλέφωνο; (πριν πάω σπίτι)
Με πήρε τηλέφωνο πριν πάω σπίτι

Ενότητα 1
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Ενότητα 2
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Παρουσίαση της ενότητας
Η παρούσα ενότητα αφορά στις κοινωνικές και οικογενειακές σχέσεις του εκπαιδευόµενου.
Παρουσιάζονται πέντε διάλογοι, σε επίσηµο και ανεπίσηµο ύφος, και ο εκπαιδευόµενος
εξετάζεται στην ικανότητα κατανόησης των διαλόγων.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Συστάσεις/ περιγραφή ατόµου

Συζήτηση από κοντά

Ήχος «ε» (ε, αι)

Έκφραση ιδεών/
συναισθηµάτων
Γάµος

Συζήτηση από κοντά

Λεξιλόγιο

Τηλεφωνική συζήτηση

Γενέθλια

Συζήτηση από κοντά

Τηλεφωνώ για να συλλυπηθώ

Τηλεφωνική συζήτηση

Αναγνώριση εκφράσεων
(δηλώνω, προτείνω, εύχοµαι
κλπ.) - Λεξιλόγιο
Σύνδεση προτάσεων Παρατακτική
Ανοιχτός διάλογος

Ενότητα 2
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ/ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΟΜΟΥ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Μαρίνα πηγαίνει για φαγητό µε
τον αδερφό της και συναντάει στην είσοδο του
γραφείου την Άννα, µια συνάδερφο της.
Πρόσωπα: Μαρίνα, Άννα (συνάδερφος της
Μαρίνας) και Πάνος (αδερφός της Μαρίνας)
Μέρος: είσοδος του γραφείου της ABC

Μαρίνα:

Γεια σου Άννα! Τι κάνεις;

Άννα:

Γεια. Όλα καλά. Εσύ;

Μαρίνα:

Μια χαρά. Τον αδερφό µου τον έχεις γνωρίσει;

Άννα:

Όχι. Γεια σου! Εγώ είµαι η Άννα. Με την αδερφή σου δουλεύουµε µαζί εδώ και δύο
χρόνια.

Πάνος:

Χαίροµαι που σε γνωρίζω Άννα, εγώ είµαι ο Πάνος.

Μαρίνα:

Λοιπόν, εµείς πάµε για φαγητό στο καινούριο εστιατόριο που άνοιξε στη γωνία της
πλατείας, θες να ’ρθεις µαζί µας; Έλα να πούµε τα νέα µας.

Άννα:

Ναι αµέ! Αλλά θα πρέπει να φύγω σε δύο ώρες γιατί έχω κανονίσει µε τον ξάδερφο
µου να πάω σπίτι του το απόγευµα.

Μαρίνα:

Εννοείς τον ξάδερφο σου που γνώρισα πέρσι στα γενέθλια σου;

Άννα:

Ναι, τον θυµάσαι;

Μαρίνα:

Ήταν ένας πολύ ψηλός άντρας, στην ηλικία µας, µε µακριά µαύρα µαλλιά και µικρό
µούσι;

Άννα:

Ναι, σωστά. Αλλά έχει αλλάξει πολύ από τότε. Είχε κάποια προβλήµατα υγείας και
έχασε πολλά κιλά φέτος.

Μαρίνα:

Κρίµα. Είναι καλά τώρα;

Άννα:

Ναι, καλά είναι.

Μαρίνα:

Χαίροµαι. Τον συµπαθώ πολύ. Είναι πολύ κοινωνικός και ευχάριστος. Έχει πολύ καλό
χιούµορ!

Άννα:

Ναι, το ξέρω, όπως όλη η οικογένεια µου!

Άσκηση κατανόησης 1
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 2
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Η Μαρίνα:
α. Είναι αδερφή της Άννας
β. ∆εν ξέρει την Άννα
γ. ∆ουλεύει µε την Άννα

Ο Πάνος και η Άννα:
α. Συναντιούνται πρώτη φορά
β. Έχουν γνωριστεί σε ένα πάρτυ
γ. ∆ουλεύουνε µαζί

Θα πάνε για φαγητό:
α. Στο σπίτι της Άννας
β. Σε εστιατόριο στην πλατεία
γ. Σε ένα καινούριο ξενοδοχείο

Άσκηση κατανόησης 2
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
]ΣΩΣΤΟ
α.

Θα πάνε όλοι µαζί για φαγητό

β.

Η Άννα δεν θα πάει για φαγητό

γ.

Η Άννα θα πάει στον ξάδερφο της

δ.

Ο ξάδερφος της Άννα κάνει πάρτυ γενεθλίων

ε.

Ο ξάδερφος της Άννα είναι κοντός

ζ.

Ο ξάδερφος της Άννας δεν έχει χιούµορ

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ε»

Ενότητα 2

π.χ. Ελένη

έχεις

πρέπει

δουλεύουµε

εµείς

θυµάσαι

Σελίδα 26

Ενότητα 2

εννοείς

είναι

χαίροµαι

οικογένεια

Σελίδα 27

ΕΚΦΡΑΣΗ Ι∆ΕΩΝ/ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Μαρίνα και η Άννα είναι δύο
συνάδερφοι και συζητάνε για τα πράγµατα που
τους αρέσουν και τις επιθυµίες τους.
Πρόσωπα: Μαρίνα και Άννα (υπάλληλοι στην
εταιρεία ABC)
Μέρος: στο γραφείο της ABC

Άννα:

Τι έχεις Μαρίνα; ∆εν φαίνεσαι πολύ καλά σήµερα.

Μαρίνα:

Νιώθω πολύ κουρασµένη. Κάθε µέρα τα ίδια. Βαριέµαι!

Άννα:

Ποιος φταίει για αυτό; Γιατί δεν κάνεις κάτι διαφορετικό να αλλάξεις διάθεση; ∆εν
πρέπει να παραπονιέσαι µόνο.

Μαρίνα:

Ξέρεις το ωράριο µου… δεν έχω ούτε χρόνο ούτε αντοχές να κάνω αυτό που θέλω.

Άννα:

Και τι είναι αυτό που θέλεις;

Μαρίνα:

Αν δε δούλευα όλη τη βδοµάδα, θα πήγαινα πιο συχνά στην εξοχή. ∆εν µου αρέσει
η ζωή στην πόλη, έχει πολύ θόρυβο και κίνηση.

Άννα:

Συµφωνώ. Μόνο όταν είµαι κοντά στη θάλασσα νιώθω πραγµατικά ήρεµη και
χαλαρή. Μου λείπει η ησυχία.

Μαρίνα:

Υποµονή. Τον επόµενο µήνα θα έχουµε άδεια.

Άννα:

Το ελπίζω. Έχω κρατήσει κάποια λεφτά και θέλω να κάνω ταξίδια, να δω άλλα
µέρη.

Μαρίνα:

Μακάρι να µπορούσα να κρατήσω κι εγώ λεφτά! Αλλά αν είχα λεφτά, θα τα ξόδευα
αλλιώς. Τα ταξίδια δεν µου αρέσουν πολύ, µε κουράζουν.

Άννα:

Και τι λες να κάνεις τα επόµενα Σαββατοκύριακα; Έχεις καµιά καλή ιδέα;

Μαρίνα:

Ναι, κάτι σκέφτοµαι. Υπάρχει ένας σύλλογος µεταναστών κοντά στη γειτονιά µου.
Κάνουν εκδηλώσεις για τους µετανάστες της περιοχής και θέλουν εθελοντές για
βοήθεια. Θα µου άρεσε να βοηθάω, µου αρέσει πολύ να γνωρίζω ανθρώπους από
άλλες χώρες. Θα πάω αύριο να ρωτήσω.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 2
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίνα είναι χαρούµενη

β.

Η Μαρίνα δεν έχει ελεύθερο χρόνο

γ.

∆εν τους αρέσει η ζωή στην πόλη

δ.

∆εν ξέρουν πότε θα έχουν άδεια

ε.

Αρέσουν και στις δύο τα ταξίδια

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Μαρίνα θέλει να γνωρίζει ανθρώπους από ξένες χώρες

Ασκήσεις λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Μαρίνα νιώθει πολύ ________________. ∆ουλεύει κάθε µέρα και δεν έχει ________ να
πάει ταξίδια. ∆εν της ____________ η ζωή στην πόλη. Τον επόµενο µήνα θα έχει
________________ . ________________να πάει κάπου κοντά στη θάλασσα, εκεί νιώθει
____________.

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. κούραση

Α. διαφορετική

2. συµφωνώ

Β. λυπάµαι

3. ίδια

Γ. ξεκούραση

4. ησυχία

∆. διαφωνώ

5. χαίροµαι

Ε. θόρυβος

Ενότητα 2
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ΓΑΜΟΣ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.3)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Γεωργία και η Άννα είναι δύο
φίλες και συζητάνε για ένα γάµο που είναι
καλεσµένες.
Πρόσωπα: Γεωργία και Άννα (φίλες που
µιλάνε στο τηλέφωνο)

Γεωργία:

Έχεις κανονίσει να κάνεις κάτι µετά τη δουλειά; Θα πάω για ψώνια, αν θέλεις έλα
µαζί µου…

Άννα:

Καλή ιδέα, πάµε! Τι θες να αγοράσεις;

Γεωργία:

∆εν έχω πάρει ακόµα δώρο για το Θανάση και τη Σοφία που παντρεύονται αύριο!

Άννα:

Είσαι σίγουρη; Έχω χάσει το προσκλητήριο αλλά θυµάµαι ότι ο γάµος τους είναι το
επόµενο Σάββατο, δύο µέρες πριν φύγουµε διακοπές.

Γεωργία:

Όχι, είµαι σίγουρη. Ο γάµος είναι αύριο στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, στις
επτάµιση και µετά έχουν δεξίωση στο ξενοδοχείο Casa.

Άννα:

Ξέρεις ποιος θα είναι κουµπάρος;

Γεωργία:

Νοµίζω ότι θα τους παντρέψει ο αδερφός του γαµπρού και τα ανίψια της νύφης θα
είναι παρανυφάκια.

Άννα:

Έχεις µάθει πώς θα είναι το νυφικό;

Γεωργία:

Όχι δεν ξέρω λεπτοµέρειες. Όταν πήρα την πρόσκληση τηλεφώνησα στη Σοφία να
της δώσω συγχαρητήρια για το γάµο και να της πω ότι θα πάω στη δεξίωση. Μου
είπε µόνο ότι θέλει ο γάµος να είναι απλός και ροµαντικός.

Άννα:

Είµαι σίγουρη ότι θα είναι πολύ ωραίος γάµος. Εύχοµαι να είναι πάντα ευτυχισµένοι.

Γεωργία:

Ναι συµφωνώ, είναι πολύ ταιριαστό ζευγάρι. Λοιπόν, τι προτείνεις για δώρο;

Άννα:

Μάλλον κάτι χρήσιµο για το καινούριο τους σπίτι, ας πούµε µια ηλεκτρική συσκευή ή
ένα διακοσµητικό…τι λες εσύ;

Γεωργία:

∆εν ξέρω. Ας πάµε πρώτα στα µαγαζιά και βλέπουµε.

Άννα:

Εντάξει!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 2

Σελίδα 30

1. Η Γεωργία θέλει να ψωνίσει:
α. ρούχα για τον εαυτό της
β. ένα δώρο για γάµο
γ. έπιπλα για το καινούριο της σπίτι

2. Ο γάµος είναι:
α. την επόµενη µέρα
β. την επόµενη βδοµάδα
γ. σε ένα µήνα

3. Στο γάµο είναι καλεσµένη:
α. µόνο η Γεωργία
β. µόνο η Άννα
γ. και η Γεωργία και η Άννα

4. Μετά το γάµο:
α. θα πάνε στη δεξίωση
β. θα γυρίσουν σπίτι
γ. θα πάνε διακοπές

5. ∆ώρο θα πάρουν:
α. µια ηλεκτρική συσκευή
β. ένα έπιπλο για το σπίτι
γ. δεν ξέρουν ακόµα

Ενότητα 2
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Άσκηση επικοινωνίας
Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή
ευχή.
δηλώνω

ρωτάω

προτείνω

εύχοµαι

Τι θέλεις να αγοράσεις;
Αν θέλεις έλα µαζί
Τηλεφώνησα στη Σοφία
Εύχοµαι να είναι ευτυχισµένοι
Ας πάµε στα µαγαζιά
Θα πάω για ψώνια

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις: γαµπρού, γάµο, κουµπάροι, προσκλητήριο, δεξίωση,
παντρεύονται, καλεσµένους.

Αυτό είναι το ____________ για τον ____________ της Μαρίας και του Νίκου. ____________
το Σάββατο στις 8 το βράδυ. Θα έχει πολλούς ____________. ____________ θα είναι 2 φίλοι
του ____________. Μετά την εκκλησία θα γίνει ____________ .

Ενότητα 2

Σελίδα 32

ΓΕΝΕΘΛΙΑ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία έχει τα γενέθλια της. Η
φίλης της, η Ελένη, της εύχεται χρόνια πολλά
και συζητάνε για το πάρτυ γενεθλίων.
Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία (φίλες και
γειτόνισσες που κατοικούν στην Αθήνα)
Μέρος: στο σπίτι της Ελένης

Ελένη:

Χρόνια πολλά Γεωργία! Να τα εκατοστίσεις!

Γεωργία:

Ευχαριστώ! Να ‘σαι καλά Ελένη µου κι εσύ ό,τι επιθυµείς.

Ελένη:

Πόσο γίνεσαι ή δεν πρέπει να ρωτάω;

Γεωργία:

Όχι, δεν πειράζει. Είµαι ακόµα νέα για να κρύβω την ηλικία µου! Τώρα µπαίνω στα
είκοσι τρία.

Ελένη:

Μικρή είσαι ακόµα! Πώς θα γιορτάσεις τα γενέθλια σου;

Γεωργία:

Ο ξάδερφος µου έχει γενέθλια την ίδια µέρα και θα γιορτάσουµε µαζί το Σάββατο το
βράδυ. Αν δεν έχεις κανονίσει τίποτα άλλο να έρθεις.

Ελένη:

Θέλω πολύ να έρθω, αλλά δεν ξέρω σίγουρα αν θα µπορώ. Πού θα πάτε;

Γεωργία:

Πουθενά. Στο σπίτι µου θα κάτσουµε. Έχουµε καλέσει µόνο κάποιους καλούς φίλους
και λίγους συγγενείς. Θα µαζευτούµε και θα παραγγείλουµε να φάµε…τίποτα
ιδιαίτερο.

Ελένη:

Καλά θα ‘ναι. Τι να φέρω; Έχεις πάρει τούρτα γενεθλίων;

Γεωργία:

Όχι, δεν έχω πάρει, αλλά ο ξάδερφος µου είναι ζαχαροπλάστης. Θα φτιάξει µια
τούρτα µόνος του.

Ελένη:

∆εν µπορώ όµως να µη φέρω τίποτα. Να φέρω ένα µπουκάλι κρασί;

Γεωργία:

Αν θέλεις να φέρεις κάτι φέρε τη φίλη σου την Άννα. Όλα τα άλλα τα έχουµε κανονίσει.

Ελένη:

Εντάξει θα της το πω, αν και δεν ξέρω τι έχει κανονίσει. Είτε µπορέσουµε είτε δεν
µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο. Και πάλι πολύχρονος και να χαίρεσαι τον
ξάδερφο σου!

Γεωργία:

Ευχαριστώ. Λοιπόν φεύγω τώρα, τα λέµε σύντοµα!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 2
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία έχει γενέθλια

β.

Η Γεωργία δεν λέει την ηλικία της

γ.

Το πάρτυ γενεθλίων θα γίνει την Κυριακή

δ.

∆εν θα έχουν τούρτα γενεθλίων

ε.

Η Ελένη δεν θέλει να πάει στο πάρτυ

στ.

Η Ελένη θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση γραµµατικής
Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη
6. Πόσο γίνεσαι ___ δεν πρέπει να ρωτάω;
7. Να ‘σαι καλά _____ εσύ ό,τι επιθυµείς.
8. Θέλω πολύ να έρθω, _____ δεν ξέρω αν θα µπορώ.
9. ______µπορέσουµε ______ δεν µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο.
10. Θα της το πω, _____ δεν ξέρω τι έχει κανονίσει.

Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση

και –– πηγαίνω –– κολυµπάω – να - θάλασσα – µου – να - στη - αρέσει
___________________________________________________________________________
ούτε – τον –– δεν - ούτε–– δω – θέλω – να - µιλήσω – του - να
___________________________________________________________________________
ούτε – µπορώ - να –– δεν – δουλέψω – άλλο - θέλω
___________________________________________________________________________
ή – θέλεις – µαζί - θα – µου – έρθεις– δεν;
___________________________________________________________________________
σε – λοιπόν- θα – δω -εντάξει - εκεί
___________________________________________________________________________

Ενότητα 2
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ΤΗΛΕΦΩΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΥΠΗΘΩ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 02.5)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Άννα τηλεφωνεί στον ξάδερφο της,
τον Ανδρέα, για να του πει κάποια άσχηµα νέα. Η
θεία τους πέθανε το προηγούµενο βράδυ.
Πρόσωπα: Άννα και Ανδρέας (ξαδέρφια)

Άννα:

Γεια σου Ανδρέα, η Άννα είµαι.

Ανδρέας:

Γεια σου Άννα! Τι κάνεις;

Άννα:

Καλά είµαι ξάδερφε. ∆υστυχώς όµως, έχω άσχηµα νέα.

Ανδρέας:

Ακούγεται σοβαρό. Πες µου, τι έγινε;

Άννα:

Η θεία Μαρία, πέθανε χθες βράδυ.

Ανδρέας:

∆εν το πιστεύω! Προχθές την είχα πάρει τηλέφωνο και ήταν καλά. Τι έγινε;

Άννα:

Ο γιατρός είπε ότι έπαθε έµφραγµα στον ύπνο της. Μάλλον δεν ένιωσε τίποτα, ή ίσως
µόνο έναν πόνο στο στήθος.

Ανδρέας:

Μα πώς γίνεται…τόσο ξαφνικά;

Άννα:

Είχε προβλήµατα µε την καρδιά της εδώ και 2 χρόνια. Έπαιρνε και χάπια για την
πίεση… δεν ήταν και µικρή σε ηλικία…

Ανδρέας:

Ο γιος της πώς το πήρε; Πρέπει να τον πάρω να του πω τα συλλυπητήρια µου.

Άννα:

Προσπαθεί να µην το σκέφτεται πολύ, κανονίζει την κηδεία για αύριο.

Ανδρέας:

Αύριο; Τόσο σύντοµα; ∆εν µπορώ να το πιστέψω...

Άννα:

Κι εγώ λυπάµαι πολύ…Ήταν πολύ ξαφνικό. Το απόγευµα θα µαζευτούµε οι συγγενείς
στο σπίτι της θείας, αν θέλεις έλα µετά τη δουλειά.

Ανδρέας:

Ναι θα έρθω, σίγουρα. Η µητέρα σου είναι καλά;

Άννα:

Είναι πολύ στενοχωρηµένη και ανησυχώ για την υγεία της, προσπαθώ να την
παρηγορήσω. Ήταν πολύ δεµένη µε την αδερφή της.

Ανδρέας:

Σίγουρα, ήταν αξιαγάπητη. Θα έρθω όσο πιο γρήγορα µπορώ. Πες µου αν µπορώ να
βοηθήσω σε κάτι.

Άννα:

Εντάξει, σε ευχαριστώ. Θα τα πούµε αργότερα.

Ανδρέας:

Γεια.

Άσκηση κατανόησης

Ενότητα 2
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η θεία πέθανε το προηγούµενο βράδυ

β.

Η θεία πέθανε όταν κοιµόταν

γ.

Η θεία δεν είχε πρόβληµα µε την καρδιά της

δ.

Η θεία ήταν νέα

ε.

Η κηδεία είναι το απόγευµα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η µητέρα της Άννας είναι στο νοσοκοµείο

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γιώργος:

Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Γιώργος:

∆υστυχώς έχω άσχηµα νέα. Η αδερφή µου είναι στο νοσοκοµείο.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο στο δρόµο.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Θα πάµε το απόγευµα στο νοσοκοµείο να τη δούµε, θέλεις να έρθεις;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Εντάξει, θα σε δω εκεί!

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Ενότητα 2
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Αντιστοιχήστε τις εκφράσεις µε τις κατάλληλες περιστάσεις

αντίο, να τον χαίρεστε, γεια, χρόνια πολλά, λυπάµαι πολύ, να τα εκατοστίσεις, συλλυπητήρια,
χάρηκα για τη γνωριµία, να ζήσετε, χαίρω πολύ, καλούς απογόνους, να ζήσεις, τα λέµε,
συγχαρητήρια
Όταν γνωρίζεις κάποιον
Όταν χαιρετάς κάποιον
Σε γενέθλια

Σε γάµο
Σε κηδεία

Ενότητα 2
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Σύνταξη – Σύνδεση προτάσεων
Σύνδεσµος «και» . Συνδέει προτάσεις καταφατικά (γίνονται και οι 2).
Πχ. ∆ιαβάζω κάθε µέρα και µαθαίνω ελληνικά

1α
•

Μπροστά από φωνήεν θα γίνει «κι»
Πχ. Θα πάω σπίτι κι αύριο θα γυρίσω

1β
•

∆ίνει έµφαση
Πχ. Και βέβαια θα έρθω!

1γ

Σύνδεσµος «ούτε…ούτε» / «δεν…ούτε». Συνδέει προτάσεις αρνητικά (δεν γίνεται καµία)
Πχ. Ούτε διαβάζω ούτε µαθαίνω ελληνικά

2α
•

Συνδέει δύο αρνήσεις
Πχ. ∆εν τρώω ούτε πίνω

2β
•

∆ίνει έµφαση στην άρνηση, µαζί µε το «και»
Πχ. Ούτε και θέλω να ξέρω!

2γ

Σύνδεσµος «ή» / «είτε…είτε». Συνδέει ερωτήσεις που δεν µπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα
Πχ. Έρχεσαι ή φεύγεις;

3α
•

Πχ. Θα είµαι σπίτι ή θα δουλεύω

3β
•

Αναφέρει διαφορετικές περιπτώσεις
Πχ. Ή σταµατάς να µιλάς ή φύγε

3γ
•
3δ

Συνδέει προτάσεις από τις οποίες θα ισχύει µόνο η 1

Αναφέρει 2 διαφορετικές περιπτώσεις για τις οποίες ισχύει το ίδιο
Πχ. Είτε µείνεις είτε φύγεις, πάρε µε τηλέφωνο

Σύνδεσµος «αλλά» / «όµως». Συνδέει δύο προτάσεις αντίθετες.
4α

Πχ. ∆ιαβάζω κάθε µέρα, όµως/αλλά δεν µαθαίνω ελληνικά

Σύνδεσµος «λοιπόν». ∆ηλώνει συµπέρασµα.
5α

Πχ. Έτσι λοιπόν έγιναν τα πράγµατα

Ενότητα 2
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. γνωρίζω
2. θυµάµαι
3. χαρακτηριστικά (τα)
4. συµπαθώ
5. νιώθω
6. διάθεση (η)
7. ελπίζω
8. εύχοµαι
9. γάµος (ο)
10. παντρεύοµαι
11. νυφικό (το)
12. γενέθλια (τα)
13. ηλικία (η)
14. γιορτάζω
15. κηδεία (η)
16. συλλυπητήρια (τα)

Ενότητα 3
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Μαρίνα:
α. Είναι αδερφή της Άννας
β. ∆εν ξέρει την Άννα
γ. ∆ουλεύει µε την Άννα

Ο Πάνος και η Άννα:
α. Συναντιούνται πρώτη φορά
β. Έχουν γνωριστεί σε ένα πάρτυ
γ. ∆ουλεύουνε µαζί

Θα πάνε για φαγητό:
α. Στο σπίτι της Άννας
β. Σε εστιατόριο στην πλατεία
γ. Σε ένα καινούριο ξενοδοχείο

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Θα πάνε όλοι µαζί για φαγητό

β.

Η Άννα δεν θα πάει για φαγητό

γ.

Η Άννα θα πάει στον ξάδερφο της

δ.

Ο ξάδερφος της Άννα κάνει πάρτυ γενεθλίων

ε.

Ο ξάδερφος της Άννα είναι κοντός

ζ.

Ο ξάδερφος της Άννας δεν έχει χιούµορ

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Ε»

Ενότητα 3
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π.χ. Ελένη

έχεις

πρέπει

δουλεύουµε

εµείς

θυµάσαι

εννοείς

είναι

χαίροµαι

οικογένεια

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίνα είναι χαρούµενη

β.

Η Μαρίνα δεν έχει ελεύθερο χρόνο

γ.

∆εν τους αρέσει η ζωή στην πόλη

δ.

∆εν ξέρουν πότε θα έχουν άδεια

ε.

Αρέσουν και στις δύο τα ταξίδια

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Μαρίνα θέλει να γνωρίζει ανθρώπους από ξένες χώρες

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Μαρίνα νιώθει πολύ κουρασµένη. ∆ουλεύει κάθε µέρα και δεν έχει χρόνο να πάει ταξίδια.
∆εν της αρέσει η ζωή στην πόλη. Τον επόµενο µήνα θα έχει άδεια . Θέλει να πάει κάπου
κοντά στη θάλασσα, εκεί νιώθει ήρεµη.

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. κούραση - Γ

Α. διαφορετική

2. συµφωνώ - ∆

Β. λυπάµαι

Ενότητα 3
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3. ίδια - Α

Γ. ξεκούραση

4. ησυχία - Ε

∆. διαφωνώ

5. χαίροµαι - Β

Ε. θόρυβος

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Γεωργία θέλει να ψωνίσει:
α. ρούχα για τον εαυτό της
β. ένα δώρο για γάµο
γ. έπιπλα για το καινούριο της σπίτι

2. Ο γάµος είναι:
α. την επόµενη µέρα
β. την επόµενη βδοµάδα
γ. σε ένα µήνα

3. Στο γάµο είναι καλεσµένη:
α. µόνο η Γεωργία
β. µόνο η Άννα
γ. και η Γεωργία και η Άννα

4. Μετά το γάµο:
α. θα πάνε στη δεξίωση
β. θα γυρίσουν σπίτι
γ. θα πάνε διακοπές

5. ∆ώρο θα πάρουν:
α. µια ηλεκτρική συσκευή

Ενότητα 3
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β. ένα έπιπλο για το σπίτι
γ. δεν ξέρουν ακόµα

Άσκηση επικοινωνίας
Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή
ευχή.
δηλώνω

προτείνω

Χ

Αν θέλεις έλα µαζί
Χ

Χ

Εύχοµαι να είναι ευτυχισµένοι
Χ

Ας πάµε στα µαγαζιά
Θα πάω για ψώνια

εύχοµαι

Χ

Τι θέλεις να αγοράσεις;

Τηλεφώνησα στη Σοφία

ρωτάω

Χ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις: γαµπρού, γάµο, κουµπάροι, προσκλητήριο, δεξίωση,
παντρεύονται, καλεσµένους.

Αυτό είναι το προσκλητήριο για τον γάµο της Μαρίας και του Νίκου. Παντρεύονται το Σάββατο
στις 8 το βράδυ. Θα έχει πολλούς καλεσµένους. κουµπάροι θα είναι 2 φίλοι του γαµπρού.
Μετά την εκκλησία θα γίνει δεξίωση.

Άσκηση κατανόησης

Ενότητα 3
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία έχει γενέθλια

β.

Η Γεωργία δεν λέει την ηλικία της

γ.

Το πάρτυ γενεθλίων θα γίνει την Κυριακή

δ.

∆εν θα έχουν τούρτα γενεθλίων

ε.

Η Ελένη δεν θέλει να πάει στο πάρτυ

στ.

Η Ελένη θα πάρει σίγουρα τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση γραµµατικής
Ενώστε τις προτάσεις χρησιµοποιώντας την κατάλληλη λέξη
1.

Πόσο γίνεσαι ή δεν πρέπει να ρωτάω;

2.

Να ‘σαι καλά κι εσύ ό,τι επιθυµείς.

3.

Θέλω πολύ να έρθω, αλλά δεν ξέρω αν θα µπορώ.

4.

Είτε µπορέσουµε είτε δεν µπορέσουµε, θα σε πάρω τηλέφωνο.

5.

Θα της το πω, αν και δεν ξέρω τι έχει κανονίσει.

Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση
και –– πηγαίνω –– κολυµπάω – να - θάλασσα – µου – να - στη - αρέσει
Μου αρέσει να πηγαίνω στη θάλασσα και να κολυµπάω
ούτε – τον –– δεν - ούτε–– δω – θέλω – να - µιλήσω – του - να
∆εν θέλω ούτε να τον δω ούτε να του µιλήσω
ούτε – µπορώ - να –– δεν – δουλέψω – άλλο - θέλω
∆εν µπορώ ούτε θέλω να δουλέψω άλλο
ή – θέλεις – µαζί - θα – µου – έρθεις– δεν;
Θα έρθεις µαζί µου ή δεν θέλεις;
σε – λοιπόν- θα – δω -εντάξει - εκεί
Εντάξει λοιπόν θα σε δω εκεί
Άσκηση κατανόησης

Ενότητα 3
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η θεία πέθανε το προηγούµενο βράδυ

β.

Η θεία πέθανε όταν κοιµόταν

γ.

Η θεία δεν είχε πρόβληµα µε την καρδιά της

δ.

Η θεία ήταν νέα

ε.

Η κηδεία είναι το απόγευµα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η µητέρα της Άννας είναι στο νοσοκοµείο

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γιώργος:

Γεια σου Ανδρέα. Τι κάνεις;

Ανδρέας:

Καλά είµαι Γιώργο, εσύ;

Γιώργος:

∆υστυχώς έχω άσχηµα νέα. Η αδερφή µου είναι στο νοσοκοµείο.

Ανδρέας:

Σοβαρά; Τι έγινε;

Γιώργος:

Τη χτύπησε ένα αυτοκίνητο στο δρόµο.

Ανδρέας:

∆εν το πιστεύω! Πολύ λυπάµαι

Γιώργος:

Θα πάµε το απόγευµα στο νοσοκοµείο να τη δούµε, θέλεις να έρθεις;

Ανδρέας:

Ναι θα έρθω σίγουρα

Γιώργος:

Εντάξει, θα σε δω εκεί!

Ανδρέας:

Τα λέµε

Αντιστοιχήστε τις εκφράσεις µε τις κατάλληλες περιστάσεις
αντίο, να τον χαίρεστε, γεια, χρόνια πολλά, λυπάµαι πολύ, να τα εκατοστίσεις, συλλυπητήρια,
χάρηκα για τη γνωριµία, να ζήσετε, χαίρω πολύ, καλούς απογόνους, να ζήσεις, τα λέµε,
συγχαρητήρια
Όταν γνωρίζεις κάποιον

χάρηκα για τη γνωριµία - χαίρω πολύ

Όταν χαιρετάς κάποιον

γεια – αντίο - τα λέµε
να τον χαίρεστε - χρόνια πολλά - να τα εκατοστίσεις - να ζήσεις

Σε γενέθλια
να ζήσετε - καλούς απογόνους - συγχαρητήρια
Σε γάµο

Ενότητα 3
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Σε κηδεία

Ενότητα 3

λυπάµαι πολύ - συλλυπητήρια
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Ενότητα 3
ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα, ψάχνει να βρει δουλειά. Η εταιρεία
ABC βοηθάει τους ανέργους να βρουν δουλειά, βρίσκοντας αγγελίες που ταιριάζουν στον
καθένα και κανονίζοντας συνεντεύξεις για δουλειές.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Ραντεβού µε τον σύµβουλο
εργασίας
Ακύρωση ραντεβού

Τηλεφωνική συζήτηση

Συνέντευξη

Συζήτηση από κοντά

Προσφορά εργασίας

Τηλεφωνική συζήτηση

Εκφράσεις που δείχνουν
καταφατική απάντηση
Άκλιτα - Επιρρήµατα

Συνέντευξη για δουλειά

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος

Ενότητα 3

Τηλεφωνική συζήτηση

Ήχος «β» και «φ» (ευ, αυ, φ,
β)
Λεξιλόγιο
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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.1)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα,
τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC για να την
βοηθήσουν να βρει δουλειά.
Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC),
Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος Αθανασίου
(σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC)

Άννα:

Εταιρεία ABC, παρακαλώ;

Βασιλική:

Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Θα ήθελα να κανονίσω ένα ραντεβού
µε τον σύµβουλο εργασίας.

Άννα:

Ναι βεβαίως. Ένα λεπτό παρακαλώ να σας συνδέσω µε το γραφείο του κυρίου
Αθανασίου. Είναι ο υπεύθυνος.

Βασιλική:

Ευχαριστώ πολύ.

Αθανασίου:

Παρακαλώ;

Βασιλική:

Καληµέρα σας. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Είµαι άνεργη και θα ήθελα να
κανονίσουµε µαζί ένα ραντεβού.

Αθανασίου:

Ναι, βεβαίως. Πότε µπορείτε να περάσετε από το γραφείο µου;

Βασιλική:

Μπορώ κάθε µέρα από τις 8 το πρωί έως τη 1. Μετά σχολάει η κόρη µου από

το

νηπιαγωγείο και πρέπει να πάω να την πάρω.
Αθανασίου:

Θέλετε να έρθετε αύριο το πρωί στις 9;

Βασιλική:

Ναι, βεβαίως.

Αθανασίου:

Λοιπόν, ραντεβού αύριο, Πέµπτη, στις 9 το πρωί. Τα γραφεία µας είναι στον τρίτο
όροφο. Φέρτε µαζί σας ό,τι χαρτιά έχετε, πτυχία, συστάσεις…

Βασιλική:

Εντάξει, θα φέρω όλα όσα έχω.

Αθανασίου:

Επίσης, θα ήθελα ένα βιογραφικό σας και το διαβατήριο ή την ταυτότητα σας.

Βασιλική:

Θα φέρω το βιογραφικό µου και την ταυτότητα µου.

Αθανασίου:

Ωραία. Τα λέµε αύριο, κυρία Ευθυµίου..

Βασιλική:

Ναι. Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης

Ενότητα 3
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου γιατί:
α. Θέλει να κανονίσουνε ένα ραντεβού
β. Θέλει να πάρει την κόρης της από το νηπιαγωγείο
γ. Θέλει να πάρει το πτυχίο της

Τι έγγραφα πρέπει να φέρει η Βασιλική µαζί της;
α. Το πτυχίο της, το βιογραφικό της και συστάσεις
β. ∆εν χρειάζεται να φέρει τίποτα
γ. Μια περίληψη µε τις δουλειές που έχει κάνει

Κανονίζουν ραντεβού:
α. Στις 9 το πρωί
β. Στη 1 το µεσηµέρι
γ. Στις 8 το πρωί

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο κύριος Αθανασίου είναι ο υπεύθυνος

β.

Η Βασιλική είναι άνεργη

γ.

Η κόρη της Βασιλικής είναι µεγάλη

δ.

Η Βασιλική µπορεί µετά τη 1 το µεσηµέρι

ε.

Η Βασιλική δεν έχει βιογραφικό

ΛΑΘΟΣ

στ. Το ραντεβού είναι την επόµενη µέρα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Φ» και κυκλώστε ότι
διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Β»

Ενότητα 3
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π.χ. Ευθυµίου

βιογραφικό

δουλ εύ ω

Ενότητα 3

αυτός

ταυτότητα

ευτυχώς

µαύρος

βεβαίως

αύριο

υπεύθυνος

φέρω
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ΑΚΥΡΩΣΗ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.2)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα,
τηλεφωνεί στην εταιρεία ABC για να ακυρώσει το
ραντεβού που έχει κανονίσει µε τον κύριο
Αθανασίου.
Πρόσωπα: Άννα (υπάλληλος της εταιρείας ABC),
Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος Αθανασίου
(σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC)

Άννα:

Εταιρεία ABC, παρακαλώ;

Βασιλική:

Καληµέρα. Ονοµάζοµαι Βασιλική Ευθυµίου. Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο
Αθανασίου, παρακαλώ;

Άννα:

Ναι. Ένα λεπτό παρακαλώ.

Βασιλική:

Ευχαριστώ.

Αθανασίου:

Παρακαλώ;

Βασιλική:

Καληµέρα σας. Είµαι η Βασιλική Ευθυµίου που έχουµε ραντεβού αύριο το πρωί.

Αθανασίου:

Ναι, πείτε µου κυρία Ευθυµίου…

Βασιλική:

Είµαι άρρωστη και δεν θα µπορέσω να έρθω αύριο στο ραντεβού µας. Έχω πολύ
πυρετό και δεν µπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι.

Αθανασίου:

Περαστικά σας. Ελπίζω να γίνετε γρήγορα καλά. ∆εν υπάρχει πρόβληµα µε το
ραντεβού µας. Μπορούµε να το κανονίσουµε κάποια άλλη µέρα. Θέλετε να πούµε
για την άλλη βδοµάδα, την Πέµπτη, στις 9 το πρωί;

Βασιλική:

Η επόµενη Πέµπτη είναι καλή µέρα, αλλά καλύτερα να έρθω λίγο αργότερα. Έχω
ραντεβού µε τον γιατρό στις 8 το πρωί.

Αθανασίου:

Εντάξει τότε, ελάτε στις 10. Αν δείτε ότι δεν προλαβαίνετε να έρθετε στην ώρα σας,
πάρτε µε τηλέφωνο να σας περιµένω.

Βασιλική:

Ευχαριστώ πολύ. Θα συναντηθούµε την Πέµπτη το πρωί.

Αθανασίου:

Περαστικά σας και πάλι.

Βασιλική:

Ευχαριστώ. Καλή σας µέρα κύριε Αθανασίου.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
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α.

Η Βασιλική αφήνει µήνυµα στον κύριο Αθανασίου

β.

Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου

γ.

Η Βασιλική έχει πυρετό

δ.

Η Βασιλική δεν µπορεί να πάει στον κύριο Αθανασίου
την άλλη Πέµπτη

ε.

Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο για να κανονίσουν
το ραντεβού

στ.

Το ραντεβού µε τον κύριο Αθανασίου θα γίνει στις 8

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Βασιλική είναι µια άνεργη µητέρα που ψάχνει δουλειά.. Έχει ____________ µε τον κύριο
Αθανασίου. Μία µέρα πριν τη συνάντηση τους, η Βασιλική αρρώστησε και θέλει να
____________ το ραντεβού. Παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει να το ________________ άλλη
µέρα. Ο κύριος Αθανασίου της λέει να πάει στις 8 το πρωί αλλά η Βασιλική ____________
να πάει αργότερα. Τελικά συµφωνούνε να ____________ στις 10.

Κάνετε την ερώτηση, όπως στο παράδειγµα
Ρωτήστε αν µπορείτε να µιλήσετε µε τον κύριο Αθανασίου
Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο Αθανασίου παρακαλώ;
Ρωτήστε αν µπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα
___________________________________________________________________________
Ρωτήστε αν γίνεται να αλλάξετε την ώρα που έχετε ραντεβού
___________________________________________________________________________
Ζητήστε να σας δώσουν το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου
___________________________________________________________________________
Ζητήστε να αφήσετε ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου
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___________________________________________________________________________
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα,
συναντιέται µε τον κύριο Αθανασίου για να τη
βοηθήσει να βρει δουλειά.
Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος
Αθανασίου (σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC)
Μέρος: Στα γραφεία της ABC

Αθανασίου:

Κυρία Βασιλική βλέπω ότι έχετε τελειώσει µια τουριστική σχολή.

Βασιλική:

Ναι, αποφοίτησα πριν από επτά χρόνια. ∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο
και µετά παντρεύτηκα και έκανα την κόρη µου. Τώρα είναι πέντε χρονών και
πηγαίνει στο νηπιαγωγείο κι εγώ θα ήθελα να δουλέψω ξανά.

Αθανασίου:

Μάλιστα. Θέλετε να δουλέψετε πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο ή µπορείτε να φανταστείτε
τον εαυτό σας και σε κάποια άλλη δουλειά, διαφορετική από αυτή που σπουδάσετε;

Βασιλική:

Θα ήταν καλύτερα να δουλέψω σε κάποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο. Αλλά πιστεύω
ότι µπορώ να δουλέψω και ως πωλήτρια ή ταµίας σε κάποιο µαγαζί. Όπου
µπορέσω να βρω...

Αθανασίου:

Κατάλαβα. Προτιµάτε να δουλεύετε ηµι-απασχόληση, έτσι δεν είναι;

Βασιλική:

Ναι, ακριβώς. Μπορώ να δουλεύω τις καθηµερινές από τις 8 το πρωί έως τη 1.
∆ηλαδή, τις ώρες που είναι η κόρη µου στο νηπιαγωγείο.

Αθανασίου:

Μπορείτε να δουλεύετε και τα Σαββατοκύριακα αν χρειαστεί;

Βασιλική:

Ναι, κανένα πρόβληµα. Μπορεί να µένει ο άντρας µου στο σπίτι µε το παιδί.

Αθανασίου:

Τέλεια. Έχετε δίπλωµα οδήγησης;

Βασιλική:

Ναι έχω.

Αθανασίου:

Ωραία. Μιλάτε ξένες γλώσσες;

Βασιλική:

Ναι, µιλάω πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά.

Αθανασίου:

Πόσα χρόνια προϋπηρεσία έχετε;

Βασιλική:

Ένα χρόνο.

Αθανασίου:

Ωραία. Λοιπόν, κράτησα όλες τις σηµειώσεις. Αν βρούµε κάποια δουλειά που σας
ταιριάζει θα σας ειδοποιήσω αµέσως. Θέλετε να µε ρωτήσετε εσείς κάτι, κυρία
Ευθυµίου;

Βασιλική:

Όχι, ευχαριστώ.

Αθανασίου:

Αυτά για σήµερα. Θα ξαναµιλήσουµε σύντοµα!

Ενότητα 3
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Βασιλική:

Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Βασιλική έχει δουλέψει:
α. επτά χρόνια
β. ένα χρόνο
γ. πέντε χρόνια

2. Η Βασιλική:
α. δεν έχει δουλέψει σε ξενοδοχείο
β. έχει σπουδάσει σε τουριστική σχολή
γ. θέλει να γίνει ταµίας

3. Η Βασιλική θέλει να δουλέψει:
α. σε ξενοδοχείο
β. σε οποιαδήποτε δουλειά
γ. σε εστιατόριο

4. Η Βασιλική ξέρει ξένες γλώσσες:
α. αγγλικά
β. γερµανικά
γ. και τα δύο

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν ότι κάποιος απαντάει
καταφατικά.
Παράδειγµα: Μάλιστα
1. _____________________________________________________________________
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2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τα χρονικά επιρρήµατα: ξανά, σύντοµα, τώρα, πριν, πάλι, αµέσως,
µετά.

Αποφοίτησα ____________ από επτά χρόνια. ∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο και
____________ σταµάτησα. ____________ θα ήθελα να δουλέψω ____________ Θέλω να
δουλέψω ____________ σε κάποιο ξενοδοχείο. Αν βρείτε κάτι που µου ταιριάζει παρακαλώ
ειδοποιήστε µε ____________. Ελπίζω να τα ξαναπούµε ____________.

Ενότητα 3
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.4)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Ο κύριος Αθανασίου τηλεφωνεί στην
Βασιλική για να της προτείνει να πάει σε µια
συνέντευξη για δουλειά.
Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα), κύριος
Αθανασίου (σύµβουλος εργασίας στην εταιρεία ABC)

Βασιλική:

Ναι…

Αθανασίου:

Καληµέρα. Η κυρία Ευθυµίου;

Βασιλική:

Μάλιστα, η ίδια.

Αθανασίου:

Είµαι ο Αθανασίου από την ABC.

Βασιλική:

Ναι. Γεια σας κύριε Αθανασίου, τι κάνετε;

Αθανασίου:

Έχω καλά νέα για εσάς. Το ξενοδοχείο «Casa» ζητάει ρεσεψιονίστ µε
ηµιαπασχόληση. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας,
το έχετε δει;

Βασιλική:
Αθανασίου:

Βέβαια, το έχω δει. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου.
Ακριβώς. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις αλλά παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά
και έχουν κενή θέση.

Βασιλική:

Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή. Μπορείτε να µου κανονίσετε ραντεβού για
συνέντευξη;

Αθανασίου:

Ναι σίγουρα, αν θέλετε µπορώ να σας κανονίσω ραντεβού µεθαύριο, στις 10 το
πρωί.

Βασιλική:

Ναι, πολύ καλά. Να σας ρωτήσω κάτι… τι πρέπει να έχω µαζί µου;

Αθανασίου:

Πάρτε όλα τα έγγραφα σας, το πτυχίο και το βιογραφικό σας.

Βασιλική:

Εντάξει. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα.

Αθανασίου:

Είστε έτοιµη για τη συνέντευξη; Μήπως θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι;

Βασιλική:

Ίσως µπορείτε να µου πείτε κάποιες ερωτήσεις που κάνουν συχνά για να είµαι
προετοιµασµένη;

Αθανασίου:

Βέβαια. Σίγουρα θα σας ρωτήσουν για τον εαυτό σας... Η θέση είναι στη ρεσεψιόν,
άρα

έχει

µεγάλη

σηµασία

να

είστε

ευγενική

µε

τους

πελάτες,

αρκετά

ήρεµη…Επίσης, να είστε όσο µπορείτε χαµογελαστή και καθόλου νευρική. Μην
αγχώνεστε, θα τα πάτε σίγουρα καλά.
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Βασιλική:

Ευχαριστώ πολύ για τις συµβουλές και τα καλά νέα κύριε Αθανασίου.

Αθανασίου:

Καλή επιτυχία. Πάντα στη διάθεση σας. Γεια σας.

Βασιλική:

Ευχαριστώ. Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το ξενοδοχείο ζητάει ρεσεψιονίστ

β.

Το ξενοδοχείο είναι µακριά από το γραφείο

γ.

Η Βασιλική δεν θέλει να πάει για συνέντευξη

δ.

Η συνέντευξη θα γίνει µετά από 2 µέρες

ε.

Πρέπει να έχει µαζί της το πτυχίο της

στ.

ΛΑΘΟΣ

Ο κύριος Αθανασίου εύχεται καλή επιτυχία

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στις προτάσεις τα επιρρήµατα που δείχνουν τόπο, χρόνο, τρόπο και ποσότητα
1. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας
2. Βέβαια, το έχω δει
3. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου
4. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις
5. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά
6. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή
7. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα
8. Θα τα πάτε σίγουρα καλά
9. Πάντα στη διάθεση σας

Συµπληρώστε τις στήλες µε το επίρρηµα (ή τα επιρρήµατα) που προκύπτει (προκύπτουν) από
κάθε επίθετο
1.
2.
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Βέβαια

Βεβαίως

Σίγουρος
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Ενότητα 3

3.

Ωραίος

4.

Σπάνιος

5.

Καλός

6.

Απόλυτος
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΓΙΑ ∆ΟΥΛΕΙΑ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 03.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Βασιλική, µια άνεργη µητέρα,
πηγαίνει για συνέντευξη για τη θέση της
ρεσεψιονίστ σε ένα ξενοδοχείο.
Πρόσωπα: Βασιλική (άνεργη µητέρα),
Χάρης (υπεύθυνος ξενοδοχείου)
Μέρος: Στα γραφείο του υπεύθυνου
προσωπικού του ξενοδοχείου «Casa»

Χάρης:

Λοιπόν, έχετε κάνει αίτηση για τη θέση της ρεσεψιονίστ. Βλέπω έχετε σπουδάσει
τουριστικά επαγγέλµατα. Mπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για τον εαυτό σας;

Βασιλική:

Είµαι παντρεµένη και έχω µια κόρη πέντε χρονών. Μετά τις σπουδές µου δούλεψα σε
ένα µικρό ξενοδοχείο στο Λουτράκι για ένα χρόνο. ∆ούλευα στη ρεσεψιόν και κάποιες
φορές σέρβιρα στο εστιατόριο. Τώρα που η κόρη µου µεγάλωσε και πηγαίνει
νηπιαγωγείο θέλω να δουλέψω ξανά.

Χάρης:
Βασιλική:

Άρα, έχετε την εµπειρία. Ποια είναι τα πιο δυνατά σας σηµεία;
Είµαι κοινωνική και φιλική. Είµαι πολύ καλή στην επικοινωνία και µιλάω ξένες
γλώσσες. Πολύ καλά αγγλικά και γερµανικά.

Χάρης:

Πού µάθατε τα γερµανικά κυρία Ευθυµίου;

Βασιλική:

Έκανα µαθήµατα γερµανικών 6 χρόνια στο σχολείο. Επίσης, έχω µείνει στη Γερµανία
για 6 µήνες.

Χάρης:
Βασιλική:

Από υπολογιστές τι ξέρετε;
Χειρίζοµαι πολύ καλά τους υπολογιστές. Και στην τελευταία µου δουλειά
χρησιµοποιούσα συνέχεια υπολογιστή.

Χάρης:

Ωραία. Να σας πω λίγα λόγια για τα καθήκοντα σας. Θα καλωσορίζετε τους
φιλοξενούµενους, θα ετοιµάζετε τα χαρτιά τους και θα τους δίνετε κλειδί για το
δωµάτιο. Θα κάνετε κρατήσεις και ακυρώσεις από το τηλέφωνο και από το ίντερνετ.
Αν σας το ζητάνε οι φιλοξενούµενοι θα δίνετε πληροφορίες για την πόλη, τα
λεωφορεία, τα τρένα, τα αξιοθέατα… Θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι;

Βασιλική:

Ποιο είναι το ωράριο;

Χάρης:

Είναι θέση ηµι-απασχόλησης. Το ωράριο είναι από τις 8.30 µέχρι τις 12.30.
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Βασιλική:

Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο; Πόσες µέρες άδειας δικαιούµαι και ποιος είναι
ο µισθός;

Χάρης:

Έχετε 21 µέρες άδειας το χρόνο και ο µισθός σας είναι 400 ευρώ το µήνα. Μπορεί να
χρειαστεί να δουλέψετε και κάποια Σαββατοκύριακα. Έχετε κάποιο πρόβληµα µε
αυτό;

Βασιλική:

Όχι, κανένα.

Χάρης:

Θέλετε να ξεκινήσετε από τη ∆ευτέρα;

Βασιλική:

Ναι βέβαια.

Χάρης:

Τότε, καλωσήρθατε στο ξενοδοχείο µας και εύχοµαι να έχουµε µια καλή συνεργασία.
Θα σας δω τη ∆ευτέρα στις 8.30 στη ρεσεψιόν. Γεια σας!

Βασιλική:

Ευχαριστώ πάρα πολύ! Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Βασιλική είναι παντρεµένη

β.

Η Βασιλική έχει ξαναδουλέψει σε ξενοδοχείο

γ.

Η Βασιλική µιλάει αγγλικά και γερµανικά

δ.

Η Βασιλική δεν ξέρει να χειρίζεται ηλεκτρονικό υπολογιστή

ε.

Το ωράριο είναι 8.30 ώρες τη µέρα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η δουλειά είναι µόνο τα Σαββατοκύριακα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Χάρης:

Μπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για εσάς;

Βασιλική:

___________________________________________________________________

Χάρης:

Έχετε ξανακάνει αυτή τη δουλειά ;

Βασιλική:

___________________________________________________________________

Χάρης:

Θέλετε να µε ρωτήσετε κάτι εσείς;
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Βασιλική:

___________________________________________________________________

Χάρης:

Το ωράριο είναι κάθε µέρα από τις 8 µέχρι τις 6. Θέλετε να ξεκινήσετε δουλειά από
αύριο;

Βασιλική:

___________________________________________________________________

Χάρης:

Σας περιµένω λοιπόν. Καλό ξεκίνηµα. Γεια σας.

Βασιλική:

___________________________________________________________________

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. βλέπω

Α. εργασία

2. κάποιες

Β. µερικές

3. δουλειά

Γ. παρατηρώ

4. θέλω

∆. γνωρίζω

5. ξέρω

Ε. επιθυµώ
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Άκλιτα µέρη του λόγου – Επιρρήµατα
Τοπικά (δίπλα, απέναντι, ίσια, γύρω, πλάι, ψηλά, βόρεια, κάπου, ανάµεσα, παντού,
πουθενά...) Προσδιορίζουν το χώρο.
1α

Πχ. Το ξενοδοχείο είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου.

1β

Πχ. Είναι απέναντι από το γραφείο µας.

Χρονικά (ακόµη, συχνά, συνήθως, ύστερα, πριν, προχτές, αµέσως, πάντα, έπειτα, µετά,
πια...) Προσδιορίζουν το χρόνο.
2α

Πχ. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις.

2β

Πχ. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή.

2γ

Πχ. Πάντα στη διάθεση σας.

Τροπικά (όπως, ακριβώς, ευτυχώς/δυστυχώς, επίσης, αλλιώς, ξαφνικά...) Προσδιορίζουν
τον τρόπο.
3α

Πχ. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά.

3β

Πχ. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα.

Ποσοτικά (τόσο, όσο, αρκετά, καθόλου, πάνω κάτω...) Προσδιορίζουν την ποσότητα.
4α

Πχ. να είστε όσο µπορείτε χαµογελαστή και καθόλου νευρική.

Βεβαιωτικά/ διστακτικά (βέβαια, αλήθεια, ίσως, µάλιστα, ψέµατα, πια, σίγουρα, µπορεί).
Προσδιορίζουν τη σιγουριά.
Επιρρήµατα που προκύπτουν από επίθετα.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Το επίθετο προσδιορίζει το ουσιαστικό ενώ το επίρρηµα προσδιορίζει το ρήµα
5α

Πχ. Τα όµορφα παιδιά (επίθετο) ΕΝΩ Θα περάσουµε όµορφα (επίρρηµα)
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. εργασία (η)
2. βιογραφικό (το)
3. ακυρώνω
4. συνέντευξη (η)
5. σπουδάζω
6. πτυχίο (το)
7. ηµι-απασχόληση (η)
8. συµβουλή (η)
9. πρόσληψη (η)
10. εµπειρία (η)
11. καθήκοντα (τα)
12. ωράριο (το)
13. άδεια (η)
14. µισθός (ο)
15. υπάλληλος (ο)
16. συνεργασία (η)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Βασιλική παίρνει τηλέφωνο τον κύριο Αθανασίου γιατί:
α. Θέλει να κανονίσουνε ένα ραντεβού
β. Θέλει να πάρει την κόρης της από το νηπιαγωγείο
γ. Θέλει να πάρει το πτυχίο της

Τι έγγραφα πρέπει να φέρει η Βασιλική µαζί της;
α. Το πτυχίο της, το βιογραφικό της και συστάσεις
β. ∆εν χρειάζεται να φέρει τίποτα
γ. Μια περίληψη µε τις δουλειές που έχει κάνει

Κανονίζουν ραντεβού:
α. Στις 9 το πρωί
β. Στη 1 το µεσηµέρι
γ. Στις 8 το πρωί

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο κύριος Αθανασίου είναι ο υπεύθυνος

β.

Η Βασιλική είναι άνεργη

γ.

Η κόρη της Βασιλικής είναι µεγάλη

δ.

Η Βασιλική µπορεί µετά τη 1 το µεσηµέρι

ε.

Η Βασιλική δεν έχει βιογραφικό

ΛΑΘΟΣ

στ. Το ραντεβού είναι την επόµενη µέρα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε ότι διαβάζετε κάνοντας τον ήχο «Φ» και κυκλώστε ότι
κάνοντας τον ήχο «Β»

Ενότητα 3
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π.χ. Ευθυµίου

β ιογραφικό

δουλ εύ ω
αυτός

ταυτότητα

ευτυχώς

µ αύ ρος

β ε β αίως

αύ ριο

υπεύθυνος

φέρω

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Βασιλική αφήνει µήνυµα στον κύριο Αθανασίου

β.

Η Βασιλική ζητάει να µιλήσει µε τον κύριο Αθανασίου

γ.

Η Βασιλική έχει πυρετό

δ.

Η Βασιλική δεν µπορεί να πάει στον κύριο Αθανασίου
την άλλη Πέµπτη

ε.

Η Βασιλική θα ξαναπάρει τηλέφωνο για να κανονίσουν
το ραντεβού

στ.

Το ραντεβού µε τον κύριο Αθανασίου θα γίνει στις 8

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Βασιλική είναι µια άνεργη µητέρα που ψάχνει δουλειά.. Έχει ραντεβού µε τον κύριο
Αθανασίου. Μία µέρα πριν τη συνάντηση τους, η Βασιλική αρρώστησε και θέλει να
ακυρώσει το ραντεβού. Παίρνει τηλέφωνο να ζητήσει να το κανονίσουνε άλλη µέρα. Ο
κύριος Αθανασίου της λέει να πάει στις 8 το πρωί αλλά η Βασιλική θέλει να πάει αργότερα.
Τελικά συµφωνούνε να συναντηθούνε στις 10.

Κάνετε την ερώτηση, όπως στο παράδειγµα
Ρωτήστε αν µπορείτε να µιλήσετε µε τον κύριο Αθανασίου

Ενότητα 3
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Μπορώ να µιλήσω µε τον κύριο Αθανασίου παρακαλώ;
Ρωτήστε αν µπορείτε να κανονίσετε ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα
Μπορώ να κανονίσω ένα ραντεβού την επόµενη βδοµάδα;
Ρωτήστε αν γίνεται να αλλάξετε την ώρα που έχετε ραντεβού
Γίνεται να αλλάξουµε την ώρα που έχουµε ραντεβού;
Ζητήστε να σας δώσουν το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου
Μπορείτε να µου δώσετε το τηλέφωνο του κυρίου Αθανασίου;
Ζητήστε να αφήσετε ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου
Μπορώ να αφήσω ένα µήνυµα στον κύριο Αθανασίου;

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Βασιλική έχει δουλέψει:
α. επτά χρόνια
β. ένα χρόνο
γ. πέντε χρόνια

1. Η Βασιλική:
α. δεν έχει δουλέψει σε ξενοδοχείο
β. έχει σπουδάσει σε τουριστική σχολή
γ. θέλει να γίνει ταµίας

2. Η Βασιλική θέλει να δουλέψει:
α. σε ξενοδοχείο
β. σε οποιαδήποτε δουλειά
γ. σε εστιατόριο

3. Η Βασιλική ξέρει ξένες γλώσσες:
α. αγγλικά
β. γερµανικά
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γ. και τα δύο

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν ότι κάποιος απαντάει
καταφατικά.
Παράδειγµα: Μάλιστα
1. Ναι, ακριβώς
2. Τέλεια
3. Ωραία
4. Κατάλαβα

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τα χρονικά επιρρήµατα: ξανά, σύντοµα, τώρα, πριν, πάλι, αµέσως,
µετά.

Αποφοίτησα πριν από επτά χρόνια.

∆ούλεψα σε ένα ξενοδοχείο για ένα χρόνο και µετά

σταµάτησα. Τώρα θα ήθελα να δουλέψω ξανά. Θέλω να δουλέψω πάλι σε κάποιο ξενοδοχείο.
Αν βρείτε κάτι που µου ταιριάζει παρακαλώ ειδοποιήστε µε αµέσως. Ελπίζω να τα ξαναπούµε
σύντοµα.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το ξενοδοχείο ζητάει ρεσεψιονίστ

β.

Το ξενοδοχείο είναι µακριά από το γραφείο

γ.

Η Βασιλική δεν θέλει να πάει για συνέντευξη

δ.

Η συνέντευξη θα γίνει µετά από 2 µέρες

ε.

Πρέπει να έχει µαζί της το πτυχίο της

στ.
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Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στις προτάσεις τα επιρρήµατα που δείχνουν τόπο, χρόνο, τρόπο και ποσότητα
1. Είναι το ξενοδοχείο που βρίσκεται απέναντι από τα γραφεία µας
2. Βέβαια, το έχω δει
3. Είναι δίπλα στη στάση του λεωφορείου
4. ∆εν κάνουν συχνά προσλήψεις
5. Παραιτήθηκε µια υπάλληλος ξαφνικά
6. Συνήθως δεν είµαι τόσο τυχερή
7. Ευτυχώς τα έχω όλα έτοιµα
8. Θα τα πάτε σίγουρα καλά
9. Πάντα στη διάθεση σας

Συµπληρώστε τις στήλες µε το επίρρηµα (ή τα επιρρήµατα) που προκύπτει (προκύπτουν) από
κάθε επίθετο
π.χ. Βέβαιος

Βέβαια

2.

Σίγουρος

Σίγουρα

3.

Ωραίος

Ωραία

4.

Σπάνιος

Σπάνια

Σπανίως

5.

Καλός

Καλά

Καλώς

6.

Απόλυτος

Απόλυτα

Απολύτως

1.

Βεβαίως

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Χάρης:

Μπορείτε να µου πείτε λίγα πράγµατα για εσάς;

Βασιλική:

Είµαι παντρεµένη, έχω 2 παιδιά, είµαι άνεργη εδώ και 1 χρόνο.

Χάρης:

Έχετε ξανακάνει αυτή τη δουλειά ;

Βασιλική:
Χάρης:
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Βασιλική:

Μπορείτε να µου πείτε ποιο είναι το ωράριο;

Χάρης:

Το ωράριο είναι κάθε µέρα από τις 8 µέχρι τις 6.

Βασιλική:

Ναι, στις 8 θα είµαι εδώ.

Χάρης:

Σας περιµένω λοιπόν. Καλό ξεκίνηµα. Γεια σας.

Βασιλική:

Ευχαριστώ. Γεια σας.

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. βλέπω - Γ

Α. εργασία

2. κάποιες - Β

Β. µερικές

3. δουλειά - Α

Γ. παρατηρώ

4. θέλω - Ε

∆. γνωρίζω

5. ξέρω - ∆

Ε. επιθυµώ
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Ενότητα 4
ΕΡΓΑΣΙΑ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται διάλογοι µε θέµα την εργασία. Πρωταγωνιστής είναι ο
Ανδρέας ο οποίος είναι υπάλληλος σε ανθοπωλείο.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Συνεργασία µε τον εργοδότη

Συζήτηση από κοντά

Ήχοι µε το «τ» (ντ, πτ, τσ, τζ)

Συνεργασία µε τους
συναδέρφους
∆ιάφορες δουλειές

Συζήτηση από κοντά

Λεξιλόγιο

Συζήτηση από κοντά

Εκφράσεις για ερωτήσεις

Εκπαίδευση

Τηλεφωνική συζήτηση

Ουσιαστικά

Επικοινωνία µε πελάτες

Τηλεφωνική συζήτηση

Ανοιχτός διάλογος
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 04.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας, υπάλληλος σε
ανθοπωλείο, συζητάει µε την Αλίκη, την κόρη του
αφεντικού του για τη δουλειά.
Πρόσωπα: Ανδρέας (υπάλληλος στο
ανθοπωλείο), Αλίκη (ιδιοκτήτης του ανθοπωλείου)
Μέρος: Στο ανθοπωλείο

Ανδρέας:

Αλίκη, µου είπες ότι θέλεις να µιλήσουµε;

Αλίκη:

Nαι Ανδρέα, κάτσε λίγο να τα πούµε. Πώς πάει η δουλειά; Όλα καλά;

Ανδρέας:

Ναι, βέβαια, όλα πολύ καλά! Μου αρέσει πολύ η δουλειά στο ανθοπωλείο!

Αλίκη:

Χαίροµαι πολύ που το ακούω. Σου ζήτησα να µιλήσουµε γιατί θέλω να σου προτείνω
κάτι, σχετικά µε τη δουλειά.

Ανδρέας:

Μάλιστα, σε ακούω.

Αλίκη:

Ξέρεις ότι ο πατέρας µου φροντίζει µόνος του τους κήπους και τις βεράντες των
πελατών µας. Οι περισσότεροι µένουν εδώ στη γειτονιά και µόνο λίγοι µένουν πιο
µακριά…Τώρα που βρήκα δουλειά και θα φύγω από το µαγαζί, εκείνος θα έχει
πολλές δουλειές να κάνει εδώ…χρειαζόµαστε κάποιον να πηγαίνει στα σπίτια των
πελατών να κάνει τη δουλειά του…Μπορείς να βοηθήσεις;

Ανδρέας:

Βέβαια! Γιατί όχι; Είµαι ακριβώς το άτοµο που χρειάζεστε!

Αλίκη:

Κι εγώ έτσι νοµίζω. Έχεις εµπειρία στην κηπουρική, έτσι δεν είναι;

Ανδρέας:

Ναι έχω. Ήµουν κηπουρός του δήµου για 2 χρόνια και η κηπουρική µου αρέσει πάρα
πολύ!

Αλίκη:

Πολύ ωραία! Μπορείτε να µοιραστείτε στην αρχή τις δουλειές. Εκείνος θα δουλεύει
∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και εσύ Τρίτη, Πέµπτη και Σάββατο. Το ωράριο είναι
από τις 9 έως τις 2, τι λες;

Ανδρέας:

Μια χαρά. Μου αρέσει πολύ η πρόταση σου. Μπορώ να αρχίσω όποτε θέλετε!

Αλίκη:

Θα µιλήσουµε αύριο για το πρόγραµµα της βδοµάδας. Αυτοκίνητο έχεις;

Ανδρέας:

Ναι. Αγόρασα ένα µεταχειρισµένο τον προηγούµενο µήνα.

Αλίκη:

Εντάξει. Λοιπόν, µιλάµε αύριο το πρωί για τις λεπτοµέρειες.

Ανδρέας:

Γεια σου Αλίκη. Καλό απόγευµα!

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο Ανδρέας:
α. ∆ουλεύει σε ανθοπωλείο
β. Είναι ιδιοκτήτης ενός ανθοπωλείου
γ. Θέλει να δουλέψει στο ανθοπωλείο

Η Αλίκη θέλει:
α. Να δουλέψει στο ανθοπωλείο
β. Να διώξει τον Ανδρέα από το ανθοπωλείο
γ. Να µιλήσει µε τον Ανδρέα

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Αλίκη ζητάει βοήθεια από τον Ανδρέα

β.

Ο Ανδρέας δε συµφωνεί µε την πρόταση της Αλίκης

γ.

Ο Ανδρέας δεν έχει εµπειρία στην κηπουρική

δ.

Ο Ανδρέας θα δουλεύει 6 µέρες τη βδοµάδα

ε.

Το ωράριο είναι από τις 9 µέχρι τις 2

ΛΑΘΟΣ

στ. Ο Ανδρέας έχει αυτοκίνητο

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Τ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη

Ενότητα 4

π.χ. ντ, τσ, τζ, πτ...

κάτσε

φροντίζω

εντάξει

λεπτοµέρειες

Πέµπτη

βεράντες

µοιραστούµε

τζάµι

κάλτσα
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΥΣ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 04.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας, υπάλληλος σε ανθοπωλείο,
συζητάει µε τη συνάδερφο του για τη δουλειά.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Μαρία (υπάλληλοι στο
ανθοπωλείο)
Μέρος: Στο ανθοπωλείο

Μαρία:

Γεια σου Ανδρέα, όλα καλά;

Ανδρέας:

Ναι, καλά είµαι Μαρία. Εσύ;

Μαρία:

Κι εγώ. Πού ήσουν; Ήρθα πριν µία ώρα και δεν σε είδα.

Ανδρέας:

Μίλαγα µε την κόρη του αφεντικού. Μου ζήτησαν να πηγαίνω στους πελάτες να
φροντίζω τους κήπους και τις βεράντες τους.

Μαρία:
Ανδρέας:

Αλήθεια; Και τι απάντησες;
Εννοείται πως δέχτηκα. Μου αρέσει να κάνω εξωτερικές δουλειές. Και µου αρέσει
πολύ η κηπουρική!

Μαρία:

Τυχερός είσαι! Μπράβο! Πότε ξεκινάς;

Ανδρέας:

∆εν ξέρω, θα µιλήσουµε πάλι αύριο για τις λεπτοµέρειες.

Μαρία:

Ωραία. Σήµερα δεν δουλεύεις; Έχουµε 10 παραγγελίες να ετοιµάσουµε. Οι πελάτες
ζήτησαν παράδοση σήµερα το απόγευµα.

Ανδρέας:

Ωχ, έχεις δίκιο, µε συγχωρείς! Πού είναι οι γλάστρες;

Μαρία:

Εκεί είναι, κοντά στο τραπέζι. Κουβάλησα ήδη κάποιες, πρέπει να κουβαλήσουµε µαζί
τις πιο βαριές. ∆ίπλα σου έχει ό,τι χρειαζόµαστε για τη συσκευασία, διάφανο και
χρωµατιστό χαρτί, ψαλίδι και κορδέλα.

Ανδρέας:

Εντάξει. Ας κάνουµε γρήγορα!

Μαρία:

Εγώ όµως ξεκίνησα µία ώρα πριν και τώρα θέλω να κάνω ένα µικρό διάλειµµα να πιω
έναν καφέ και να κάνω ένα τηλέφωνο. Έρχοµαι αµέσως!

Ανδρέας:

Καλά, εντάξει. Θα ετοιµάσω τις συσκευασίες. Πιστεύεις ότι το κόκκινο χαρτί ταιριάζει
σε αυτή τη γλάστρα;

Μαρία:

Ναι, ίσως…αλλά συγγνώµη για λίγο, βιάζοµαι…πρέπει οπωσδήποτε να πάρω ένα
τηλέφωνο. Θα σε δω σε λίγο!

Ανδρέας:

Καλά, περιµένω!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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ΣΩΣΤΟ
α.

O Ανδρέας δεν ήταν στο µαγαζί

β.

Ο Ανδρέας χαίρεται για τα καινούρια του καθήκοντα

γ.

Στον Ανδρέα δεν αρέσει η κηπουρική

δ.

Η Μαρία χαίρεται για τον Ανδρέα

ε.

Η Μαρία κουβάλησε όλες τις γλάστρες µόνος της

στ.

Η Μαρία θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Ο Ανδρέας συζητάει µε τη συνάδερφο του, τη Μαρία, για τη δουλειά. Του Ανδρέα του αρέσει
να κάνει εξωτερικές ________________. Σήµερα πρέπει να ετοιµάσει 10 ____________ .
Οι ____________ έχουν ζητήσει παράδοση το απόγευµα. Η δουλειά είναι κουραστική και
χρειάζεται να κάνει ________________. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 9 και ____________ στις
8 το βράδυ.

Συµπληρώστε τις λέξεις στον ενικό ή στον πληθυντικό βαθµό
Ενικός
το τηλέφωνο

Πληθυντικός
τα τηλέφωνα
οι βεράντες

το απόγευµα
οι γλάστρες
το τραπέζι
οι πελάτες
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η κορδέλα
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∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΟΥΛΕΙΕΣ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 04.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας, υπάλληλος σε
ανθοπωλείο, συζητάει µε µια φίλη του σχετικά µε
δουλειές που έχουν κάνει.
Πρόσωπα: Ανδρέας (υπάλληλος στο
ανθοπωλείο)και Φωτεινή (φίλη του Ανδρέα)
Μέρος: Στο ανθοπωλείο

Φωτεινή:

Γεια σου Ανδρέα, ακόµα δουλεύεις;

Ανδρέας:

Θα κλείσω σε µισή ώρα. Εσύ τι κάνεις;

Φωτεινή:

Καλά. Τα ίδια. Πώς ήταν η µέρα σου σήµερα;

Ανδρέας:

Μια χαρά. Μου πρότεινε το αφεντικό να πηγαίνω σε κηπουρικές εργασίες σε σπίτια.

Φωτεινή:

Καλό ακούγεται. Σου αρέσει αυτή η δουλειά, έτσι δεν είναι;

Ανδρέας:

Πολύ. Τελικά νοµίζω βρήκα τη δουλειά που µου ταιριάζει, µετά από τόσες
διαφορετικές που έχω κάνει!

Φωτεινή:

Αλήθεια; Έχεις αλλάξει πολλές δουλειές;

Ανδρέας:

Ναι, αρκετές. Μόλις τέλειωσα το σχολείο άρχισα να δουλεύω σε τηλεφωνικό κέντρο.
Έκανα τηλεφωνικές πωλήσεις για τρόφιµα.

Φωτεινή:

Κι εγώ έχω κάνει τέτοια δουλειά. Πουλούσα ασφάλειες ζωής…

Ανδρέας:

Ωχ. Εµένα δεν µου άρεσε αυτή η δουλειά. Όλη µέρα στο γραφείο…

Φωτεινή:

Και µετά δούλεψες στο δήµο, σωστά;

Ανδρέας:

Ναι, ακριβώς. Με προσωρινή σύµβαση για 2 χρόνια, φρόντιζα τους κήπους. Μετά
είδα την αγγελία για το ανθοπωλείο και τους πήρα τηλέφωνο.

Φωτεινή:

Και σε πήραν αµέσως εδώ ε;

Ανδρέας:

Ναι. Φαίνεται ότι έκανα πολύ καλή εντύπωση στο αφεντικό. Με προσέλαβε αµέσως
και από τότε δουλεύω εδώ.

Φωτεινή:

Μάλιστα. Κι εγώ έχω αλλάξει πολλές δουλειές, το ξέρεις; Πρώτα δούλεψα ως
µπέιµπι-σίτερ, µετά για λίγο καιρό δούλευα ως σερβιτόρα σε µπαρ. ∆ούλευα για να
βγάζω λεφτά και παράλληλα σπούδαζα ιταλικά. Τελικά έγινα καθηγήτρια και εδώ και
δύο χρόνια δουλεύω σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών.

Ανδρέας:

Σου αρέσει η δουλειά σου;

Φωτεινή:

Ναι, πολύ! Τι κάνεις απόψε Ανδρέα; Θέλεις να πάµε για καφέ να τα πούµε;
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Ανδρέας:

Μπα, σήµερα δε γίνεται. Έχω κανονίσει σινεµά µε µια φίλη µου. Θες να πάµε αύριο
το απόγευµα;

Φωτεινή:

Ναι αµέ! Θα µιλήσουµε στο τηλέφωνο αύριο, εντάξει;

Ανδρέας:

Ναι. Τα λέµε αύριο.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Φωτεινή είναι:
α. συνάδερφος του Ανδρέα
β. πελάτισσα στο ανθοπωλείο
γ. φίλη του Ανδρέα

2. Ο Ανδρέας:
α. έχει δουλέψει µόνο σε ανθοπωλείο
β. έχει κάνει πολλές δουλειές
γ. δεν χαίρεται µε τη δουλειά στο ανθοπωλείο

3. Η Φωτεινή τώρα είναι:
α. µπέιµπι-σίτερ
β. σερβιτόρα
γ. καθηγήτρια

4. Ο Ανδρέας και η Φωτεινή:
α. θα πάνε σήµερα για καφέ
β. θα πάνε σήµερα σινεµά
γ. δεν θα βγούνε σήµερα

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τρόπους ερώτησης
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Παράδειγµα: Κι εγώ έχω αλλάξει πολλές δουλειές, το ξέρεις;
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στον πληθυντικό
Παράδειγµα: Η καλή µέρα – Οι καλές µέρες
1. Η εύκολη δουλειά - _____________________________________________________________
2. Το παλιό πράγµα - ____________________________________________________________
3. Η µεγάλη µπάλα - _____________________________________________________________
4. Ο γέρος άνθρωπος - ___________________________________________________________
5. Η όµορφη γυναίκα - ____________________________________________________________
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 04.4)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας, υπάλληλος σε ανθοπωλείο,
τηλεφωνεί στο ΙΕΚ «Γνώση» για να ρωτήσει
πληροφορίες για µαθήµατα.
Πρόσωπα: Ανδρέας (υπάλληλος στο ανθοπωλείο)και
Χριστίνα (υπάλληλος στο ΙΕΚ «Γνώση»)

Χριστίνα:

Ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «Γνώση», παρακαλώ;

Ανδρέας:

Γεια σας. Μπορώ να σας κάνω µία ερώτηση;

Χριστίνα:

Βεβαίως. Πώς µπορώ να σας βοηθήσω;

Ανδρέας:

Μου είπανε ότι στο ΙΕΚ σας γίνονται µαθήµατα κηποτεχνίας και ανθοκοµίας, ισχύει;

Χριστίνα:

Ναι. Στη σχολή µας παραδίνουµε και µαθήµατα κηποτεχνίας και ανθοκοµίαςανθοδετικής.

Ανδρέας:

Ποια είναι η διαφορά µεταξύ τους;

Χριστίνα:

Τα µαθήµατα κηποτεχνίας σας µαθαίνουν πώς µπορείτε να σχεδιάσετε και να
φροντίσετε ένα κήπο, τα φυτά και το γκαζόν. Μαθαίνετε τα χαρακτηριστικά των
φυτών, το σωστό χώµα και το περιβάλλον που χρειάζεται το καθένα.

Ανδρέας:

Και το µάθηµα της ανθοκοµίας τι είναι;

Χριστίνα:

Στο µάθηµα της ανθοκοµίας µαθαίνετε πώς να φροντίζετε τα φυτά και τα λουλούδια,
πώς να καταλαβαίνετε τις αρρώστιες…αλλά δεν µαθαίνετε πώς να σχεδιάζετε τους
κήπους, για παράδειγµα πώς να διαλέγετε τα κατάλληλα φυτά ανάλογα το χώρο και
το µέρος…

Ανδρέας:

Κατάλαβα. Τα µαθήµατα αυτά αναγνωρίζονται ή δίνετε κάποιο πιστοποιητικό στο
τέλος των µαθηµάτων;

Χριστίνα:

Τα µαθήµατα αυτά είναι σεµινάρια διάρκειας 60 ωρών και στο τέλος δίνεται
βεβαίωση παρακολούθησης. ∆εν είναι δίπλωµα αναγνωρισµένο από το κράτος.

Ανδρέας:

∆ηλαδή πιστοποίηση για αυτή τη δουλειά πώς µπορεί να πάρει κάποιος;

Χριστίνα:

Πτυχίο έχουν µόνο οι γεωπόνοι που τελειώνουν το πανεπιστήµιο της γεωπονικής, 4
χρόνια σπουδές.

Ανδρέας:

Ξέρετε εγώ δουλεύω σε ένα ανθοπωλείο και τώρα θα αρχίσω να φροντίζω κήπους.
∆εν έχω σπουδάσει όµως.

Χριστίνα:

∆εν χρειάζεται να έχετε δίπλωµα ή πιστοποίηση για να κάνετε τη δουλειά του
κηπουρού. Αν παρακολουθήσετε αυτά τα µαθήµατα θα έχετε τις γνώσεις που

Ενότητα 4

Σελίδα 80

χρειάζεστε. Και µε την εµπειρία σας στη δουλειά θα γίνετε γρήγορα πολύ καλός στη
δουλειά σας, σίγουρα.
Ανδρέας:

Καλώς. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα σας ξαναπάρω τηλέφωνο
αργότερα.

Χριστίνα:

Κι εγώ ευχαριστώ που µας καλέσατε. Καλό ξεκίνηµα στην καινούρια σας δουλειά.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ρωτήσει πληροφορίες για µαθήµατα

β.

Τα µαθήµατα κηποτεχνίας και ανθοκοµίας είναι τα ίδια

γ.

Τα µαθήµατα είναι αναγνωρισµένα από το κράτος

δ.

Ο Ανδρέας έχει σπουδάσει

ε.

Οι κηπουροί πρέπει να έχουν πτυχίο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Ο Ανδρέας δεν αποφάσισε τι θα κάνει

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στις παρενθέσεις, στον ενικό ή στον πληθυντικό.
11. Μπορώ να σας κάνω δύο (ερώτηση) ____________ ;
12. Πρέπει να παρακολουθήσετε πέντε (µάθηµα) ___________ .
13. Έχεις (διπλώµατα) ___________ οδήγησης;;
14. ∆εν έχω τις (γνώση) ___________ που χρειάζονται.
15. Κάθε φυτό θέλει άλλο (χώµατα) ___________ .

Γράψτε τις προτάσεις στον πληθυντικό
Η αδερφή µου έχει µεγάλο σπίτι – Οι αδερφές µου έχουν µεγάλα σπίτια
1. Ο παππούς µου έχει πολύ ωραίο κήπο
__________________________________________________________________
2. Αυτή η γυναίκα φοράει ακριβό φόρεµα
__________________________________________________________________
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3. Το µάθηµα είναι πολύ κουραστικό
__________________________________________________________________
4. Ο καλός µαθητής λύνει γρήγορα την άσκηση
__________________________________________________________________
5. Ο φίλος µου δεν µένει στην πόλη
__________________________________________________________________

Ενότητα 4

Σελίδα 82

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 04.5
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας, υπάλληλος σε ανθοπωλείο,
τηλεφωνεί σε µια πελάτισσα να κανονίσουν µια δουλειά.
Πρόσωπα: Ανδρέας (υπάλληλος στο ανθοπωλείο),
Άννα (πελάτισσα στο ανθοπωλείο)

Άννα:

Ναι.

Ανδρέας:

Γεια σας, καλησπέρα. Μπορώ να µιλήσω µε την Άννα;

Άννα:

Η ίδια. Ποιος είναι;

Ανδρέας:

Γεια σου Άννα, είµαι ο Ανδρέας από το ανθοπωλείο «Μανόλια». Πήρα το µήνυµα που
άφησες στον τηλεφωνητή.

Άννα:

Α, ναι. Άφησα µήνυµα ότι θέλω να κανονίσουµε µια επίσκεψη.

Ανδρέας:

Πώς µπορώ να σε βοηθήσω;

Άννα:

Στην είσοδο του σπιτιού µου έχω µια µεγάλη βεράντα µε φυτά. Επειδή η βεράντα είναι
στη βόρεια πλευρά, δεν έχει πολύ ήλιο για τα φυτά.

Ανδρέας:

Κατάλαβα.

Άννα:

Τα φροντίζω όσο καλύτερα µπορώ αλλά δεν τα καταφέρνω φαίνεται καλά και δεν έχω
πολύ χρόνο να κάνω περισσότερα. Επίσης θα ήθελα να βάλω περισσότερες
γλάστρες µε καινούρια φυτά, µπορείς να µε βοηθήσεις;

Ανδρέας:

Ναι βέβαια! Μην ανησυχείς, κατάλαβα τι χρειάζεσαι.

Άννα:

Σε εµπιστεύοµαι. Είµαι συνάδερφος µε τη Μαρίνα κι εκείνη µου πρότεινε να σε πάρω
τηλέφωνο.

Ανδρέας:

Καλά έκανε! Αν θες µπορούµε να κανονίσουµε µια µέρα να έρθω να δω τη βεράντα
και να σου δώσω κάποιες συµβουλές, χωρίς κάποια χρέωση.

Άννα:

Τι εννοείς χωρίς χρέωση;

Ανδρέας:

Η πρώτη επίσκεψη είναι δωρεάν. Θα συζητήσουµε µαζί να δούµε τι φυτά θέλεις να
βάλεις και πώς θες να φτιάξεις τον κήπο και θα σου πω πόσο κοστίζουν όλα αυτά.

Άννα:

Ωραία.

Ανδρέας:

Πότε µπορώ να έρθω;

Άννα:

Για µένα, και σήµερα το απόγευµα καλά είναι, µπορείς; Τι λες;

Ανδρέας:

Πολύ καλά. Τέλεια. Θα έρθω σε µισή ώρα! Τα λέµε.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα είχε αφήσει µήνυµα στο ανθοπωλείο

β.

Η βεράντα δεν έχει πολύ ήλιο

γ.

Η Άννα δεν θέλει καινούριες γλάστρες

δ.

Ο Ανδρέας είναι συνάδερφος µε τη Μαρίνα

ε.

Η Άννα θα πληρώσει την επίσκεψη

στ.

Θα συναντηθούν το ίδιο απόγευµα

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω λέξεις για να φτιάξετε προτάσεις
ανθοπωλείο: Η δουλειά στο ανθοπωλείο είναι πολύ κουραστική
επίσκεψη:

_________________________________________________________________

ωράριο:

_________________________________________________________________

πελάτης:

_________________________________________________________________

δωρεάν:

_________________________________________________________________

συνάδερφος: _________________________________________________________________
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Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Ανδρέας:

Γεια σας. Μπορώ να µιλήσω µε την Άννα;

Άννα:

_________________________________________________________________

Ανδρέας:

Γεια σου, τι κάνεις; Είµαι ο Ανδρέας. Θέλεις να κανονίσουµε ένα ραντεβού για τη
δουλειά που λέγαµε;

Άννα:

_________________________________________________________________

Ανδρέας:

Εγώ µπορώ αύριο και µεθαύριο, µετά τις 3 το µεσηµέρι. Είναι καλή ώρα για εσένα;

Άννα:

_________________________________________________________________

Ανδρέας:

Εντάξει τότε θα έρθω να τα πούµε από κοντά. Αν αλλάξει κάτι πάρε µε τηλέφωνο.

Άννα:

_________________________________________________________________

Ανδρέας:

Γεια σου Άννα! Καλό απόγευµα.

Άννα:

_________________________________________________________________

Ενότητα 4

Σελίδα 85

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ουσιαστικά
Αρσενικά

Θηλυκά

Ενικός

-ης

–ας

-ος

-ους

-ες

Πληθυντικός

-εις

-άδες

-οι

-ούδες

-έδες -ες,

- ηδες
Αρσενικά

Θηλυκά

Ουδέτερα

–η

-εις

1α

Πχ. Ο ανθοπώλης – Οι ανθοπώληδες

1β

Πχ. Ο παππούς – Οι παππούδες

1γ

Πχ. Ο καναπές – Οι καναπέδες

2α

Πχ. Η λαµπάδα – Οι λαµπάδες

2β

Πχ. Η πόλη – Οι πόλεις

2γ

Πχ. Η αλεπού – Οι αλεπούδες

3α

Πχ. Το φυτό – Τα φυτά

3β

Πχ. Το πουλί – Τα πουλιά

3γ

Πχ. Το σώµα – Τα σώµατα

Ουδέτερα

-α

-ου

-0,
-ι

-µα

-ες,

-ούδες

-α

-µατα

-άδες

Υποκοριστικά
Αρσενικά
-ακης
Αρσενικά

Θηλυκά

–ακος

-ούλης

-ούλα

–ίτσα

Ουδέτερα
-ακι

1α

Πχ. Ο γέρος – Ο γεράκος

1β

Πχ. Ο µικρός – Ο µικρούλης

1γ

Πχ. Ο Γιώργος – Ο Γιωργάκης

2α

Πχ. Η µάνα – Η µανούλα

2β

Πχ. Η µπάλα – Η µπαλίτσα

Ουδέτερα 3α
3β
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Πχ. Το παιδί – Το παιδάκι
χ. Το ποτήρι – Το ποτηράκι
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
17. φροντίζω
18. φτιάχνω
19. βοηθάω
20. χρειάζοµαι
21. µοιράζοµαι
22. βιάζοµαι
23. εργοδότης (ο)
24. πελάτης (ο)
25. πρόταση (η)
26. παραγγελία (η)
27. διάλειµµα (το)
28. σύµβαση (η)
29. µαθαίνω
30. γνώση (η)
31. χρέωση (η)
32. επίσκεψη (η)

Ενότητα 4
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο Ανδρέας:
α. ∆ουλεύει σε ανθοπωλείο
β. Είναι ιδιοκτήτης ενός ανθοπωλείου
γ. Θέλει να δουλέψει στο ανθοπωλείο

Η Αλίκη θέλει:
α. Να δουλέψει στο ανθοπωλείο
β. Να διώξει τον Ανδρέα από το ανθοπωλείο
γ. Να µιλήσει µε τον Ανδρέα

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Αλίκη ζητάει βοήθεια από τον Ανδρέα

β.

Ο Ανδρέας δε συµφωνεί µε την πρόταση της Αλίκης

γ.

Ο Ανδρέας δεν έχει εµπειρία στην κηπουρική

δ.

Ο Ανδρέας θα δουλεύει 6 µέρες τη βδοµάδα

ε.

Το ωράριο είναι από τις 9 µέχρι τις 2

ΛΑΘΟΣ

στ. Ο Ανδρέας έχει αυτοκίνητο

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Τ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη

Ενότητα 4
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κάτσε

φροντίζω

εντάξει

λεπτοµέρειες

Πέµπτη

βεράντες

µοιραστούµε

τζάµι
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

O Ανδρέας δεν ήταν στο µαγαζί

β.

Ο Ανδρέας χαίρεται για τα καινούρια του καθήκοντα

γ.

Στον Ανδρέα δεν αρέσει η κηπουρική

δ.

Η Μαρία χαίρεται για τον Ανδρέα

ε.

Η Μαρία κουβάλησε όλες τις γλάστρες µόνος της

στ.

Η Μαρία θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Ο Ανδρέας συζητάει µε τη συνάδερφο του, τη Μαρία, για τη δουλειά. Του Ανδρέα του αρέσει
να κάνει εξωτερικές δουλειές. Σήµερα πρέπει να ετοιµάσει 10 παραγγελίες . Οι πελάτες
έχουν ζητήσει παράδοση το απόγευµα. Η δουλειά είναι κουραστική και χρειάζεται να κάνει
διάλειµµα. Ξεκινάει κάθε πρωί στις 9 και τελειώνει στις 8 το βράδυ.

Συµπληρώστε τις λέξεις στον ενικό ή στον πληθυντικό βαθµό
Ενικός

Πληθυντικός

το τηλέφωνο

τα τηλέφωνα

η βεράντα

οι βεράντες

το απόγευµα

τα απογεύµατα

η γλάστρα

οι γλάστρες

το τραπέζι

τα τραπέζια

ο πελάτης

οι πελάτες

η κορδέλα

οι κορδέλες

Άσκηση κατανόησης

Ενότητα 4
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Φωτεινή είναι:
α. συνάδερφος του Ανδρέα
β. πελάτισσα στο ανθοπωλείο
γ. φίλη του Ανδρέα

2. Ο Ανδρέας:
α. έχει δουλέψει µόνο σε ανθοπωλείο
β. έχει κάνει πολλές δουλειές
γ. δεν χαίρεται µε τη δουλειά στο ανθοπωλείο

3. Η Φωτεινή τώρα είναι:
α. µπέιµπι-σίτερ
β. σερβιτόρα
γ. καθηγήτρια

4. Ο Ανδρέας και η Φωτεινή:
α. θα πάνε σήµερα για καφέ
β. θα πάνε σήµερα σινεµά
γ. δεν θα βγούνε σήµερα

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 διαφορετικούς τρόπους ερώτησης
Παράδειγµα: Κι εγώ έχω αλλάξει πολλές δουλειές, το ξέρεις;
1. Πώς ήταν η µέρα σου σήµερα;
2. Σου αρέσει αυτή η δουλειά, έτσι δεν είναι;
3. Και µετά δούλεψες στο δήµο, σωστά;
4. Θα µιλήσουµε στο τηλέφωνο αύριο, εντάξει;
5. Και σε πήραν αµέσως εδώ ε;
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Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στον πληθυντικό
Παράδειγµα: Η καλή µέρα – Οι καλές µέρες
1. Η εύκολη δουλειά – Οι εύκολες δουλειές
2. Το παλιό πράγµα – Τα παλιά πράγµατα
3. Η µεγάλη µπάλα - Οι µεγάλες µπάλες
4. Ο γέρος άνθρωπος - Οι γέροι άνθρωποι
5. Η όµορφη γυναίκα – Οι όµορφες γυναίκες
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ρωτήσει πληροφορίες για µαθήµατα

β.

Τα µαθήµατα κηποτεχνίας και ανθοκοµίας είναι τα ίδια

γ.

Τα µαθήµατα είναι αναγνωρισµένα από το κράτος

δ.

Ο Ανδρέας έχει σπουδάσει

ε.

Οι κηπουροί πρέπει να έχουν πτυχίο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Ο Ανδρέας δεν αποφάσισε τι θα κάνει

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στις παρενθέσεις, στον ενικό ή στον πληθυντικό.
1.

Μπορώ να σας κάνω δύο (ερώτηση) ερωτήσεις ;

2.

Πρέπει να παρακολουθήσετε πέντε (µάθηµα) µαθήµατα .

3.

Έχεις (διπλώµατα) δίπλωµα οδήγησης;;

4.

∆εν έχω τις (γνώση) γνώσεις που χρειάζονται.

5.

Κάθε φυτό θέλει άλλο (χώµατα) χώµα .

Γράψτε τις προτάσεις στον πληθυντικό
Η αδερφή µου έχει µεγάλο σπίτι – Οι αδερφές µου έχουν µεγάλα σπίτια
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Ο παππούς µου έχει πολύ ωραίο κήπο – Οι παππούδες µου έχουν πολύ ωραίους κήπους
Αυτή η γυναίκα φοράει ακριβό φόρεµα – Αυτές οι γυναίκες φοράνε ακριβά φορέµατα
Το µάθηµα είναι πολύ κουραστικό – Τα µαθήµατα είναι πολύ κουραστικά
Ο καλός µαθητής λύνει γρήγορα την άσκηση – Οι καλοί µαθητές λύνουν γρήγορα τις ασκήσεις
Ο φίλος µου δεν µένει στην πόλη – Οι φίλοι µου δεν µένουν στις πόλεις
__________________________________________________________________
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα είχε αφήσει µήνυµα στο ανθοπωλείο

β.

Η βεράντα δεν έχει πολύ ήλιο

γ.

Η Άννα δεν θέλει καινούριες γλάστρες

δ.

Ο Ανδρέας είναι συνάδερφος µε τη Μαρίνα

ε.

Η Άννα θα πληρώσει την επίσκεψη

στ.

Θα συναντηθούν το ίδιο απόγευµα

ΛΑΘΟΣ

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Ανδρέας:

Γεια σας. Μπορώ να µιλήσω µε την Άννα;

Άννα:

Εγώ είµαι. Ποιος είναι;

Ανδρέας:

Γεια σου, τι κάνεις; Είµαι ο Ανδρέας. Θέλεις να κανονίσουµε ένα ραντεβού για τη
δουλειά που λέγαµε;

Άννα:

Ναι, βέβαια. Πότε µπορείς;

Ανδρέας:

Εγώ µπορώ αύριο και µεθαύριο, µετά τις 3 το µεσηµέρι. Είναι καλή ώρα για εσένα;

Άννα:

Πολύ καλά!

Ανδρέας:

Εντάξει τότε θα έρθω να τα πούµε από κοντά. Αν αλλάξει κάτι πάρε µε τηλέφωνο.

Άννα:

Εντάξει θα σε περιµένω.

Ανδρέας:

Γεια σου Άννα! Καλό απόγευµα.

Άννα:

Επίσης. Τα λέµε σύντοµα.
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Ενότητα 5
ΥΓΕΙΑ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζονται διάλογοι επικοινωνίας µε το γιατρό και τον
φαρµακοποιό, καθώς και διάλογοι µεταξύ φίλων που περιγράφουν συναισθήµατα και
συµπτώµατα υγείας.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Επίσκεψη σε γιατρό

Συζήτηση από κοντά

Ήχοι µε «ξ» και «ψ»

Επείγουσα κλήση

Συζήτηση από κοντά

Λεξιλόγιο

Στο φαρµακείο

Συζήτηση από κοντά

Περιγραφή του σώµατος και
των συναισθηµάτων
Στο νοσοκοµείο

Συζήτηση από κοντά

Εκφράσεις για συµβουλές/
προειδοποίηση
Χρήση πτώσεων – ονοµαστική

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΓΙΑΤΡΟ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 05.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία πηγαίνει επίσκεψη
στο γιατρό.
Πρόσωπα: Γεωργία και γιατρός
Μέρος: Στο ιατρείο

Γιατρός:

Περάστε παρακαλώ.

Γεωργία:

Καληµέρα γιατρέ.

Γιατρός:

Καληµέρα, καθίστε. Για πείτε µου, ποιο είναι το πρόβληµα;

Γεωργία:

∆εν αισθάνοµαι καλά. Πονάω στην πλάτη µου.

Γιατρός:

Πόσες µέρες νιώθετε έτσι;

Γεωργία:

Εδώ και δύο µέρες. Μετακίνησα το κρεβάτι µόνη µου και από τότε πονάω.

Γιατρός:

Περιγράψτε µου τον πόνο.

Γεωργία:

Είναι έντονος και δυνατός πόνος. Σταµατάει για πέντε λεπτά και µετά ξαναρχίζει να
µε πονάει πιο πολύ.

Γιατρός:

Πού πονάτε ακριβώς;

Γεωργία:

Από ψηλά µέχρι κάτω τη µέση µου, στα δεξιά.

Γιατρός:

Έχετε µελανιές ή είναι η µέση σας πρησµένη ή κόκκινη;

Γεωργία:

Όχι εξωτερικά φαίνεται καλά, αλλά µε πονάει πολύ.

Γιατρός:

Θα κανονίσουµε ένα ραντεβού να κάνετε ακτινογραφία, για να δούµε µήπως
υπάρχει τραυµατισµός. Μην ανησυχείτε, το πιθανότερο είναι να είναι κάτι
περαστικό.

Γεωργία:

Πότε θα κανονίσουµε την εξέταση;

Γιατρός:

Μεθαύριο, στις οκτώµισι το πρωί.

Γεωργία:

Σήµερα δεν πήγα στη δουλειά γιατί πόναγα πολύ και δεν µπορούσα να σηκωθώ
από το κρεβάτι. Μπορείτε να µου γράψετε αναρρωτική άδεια;

Γιατρός:

Ναι, θα σας γράψω άδεια από σήµερα µέχρι το τέλος της βδοµάδας.

Γεωργία:

Ευχαριστώ.

Γιατρός:

Θα σας γράψω και αυτά τα χάπια. Να παίρνετε ένα κάθε οκτώ ώρες, για τρεις
µέρες.

Γεωργία:

Ευχαριστώ πολύ γιατρέ. Θα έρθω πάλι την άλλη βδοµάδα να δείτε την
ακτινογραφία.

Γιατρός:
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Γεωργία:

Ναι κατάλαβα. Ευχαριστώ. Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Γεωργία πήγε στο γιατρό γιατί:
α. Έχει πυρετό
β. ∆εν ξέρει τι έχει
γ. Πονάει στην πλάτη

Η Γεωργία:
α. Θέλει άδεια από τη δουλειά
β. ∆εν θέλει άδεια από τη δουλειά
γ. Θέλει άδεια µόνο τη µέρα που θα πάει να κάνει ακτινογραφία

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία µετακίνησε µόνη της το κρεβάτι

β.

Η Γεωργία πονάει εδώ και δύο µέρες

γ.

Ο πόνος δεν σταµατάει καθόλου

δ.

Η µέση της είναι κόκκινη

ε.

Πρέπει να κάνει ακτινογραφία

ΛΑΘΟΣ

στ. Πρέπει να πάρει χάπια για µία βδοµάδα
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Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Ξ» και «Ψ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΛΗΣΗ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 05.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Μαρίνα και η Άννα
βλέπουν έναν άντρα πεσµένο στο
πάτωµα του γραφείου.
Πρόσωπα: Μαρίνα και Άννα (υπάλληλοι
στην εταιρεία ABC).
Μέρος: Στα γραφεία της ABC.

Μαρίνα:

Ωχ, τι έπαθε; Είναι καλά;

Άννα:

∆εν ξέρω, τον βρήκα στο πάτωµα και δεν έχει τις αισθήσεις του.

Μαρίνα:

Πόση ώρα είναι έτσι;

Άννα:

∆εν είµαι σίγουρη. Περίπου πέντε λεπτά.

Μαρίνα:

Έχει λιποθυµήσει. Τον είδες όταν έπεσε;

Άννα:

Όχι. Ελπίζω να µη χτύπησε το κεφάλι του όταν έπεσε.

Μαρίνα:

Πρέπει να καλέσουµε ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκοµείο. Παίρνεις το 166;
Έχω ξεχάσει το κινητό µου στο σπίτι.

Άννα:

Εντάξει παίρνω εγώ. Είµαι σε αναµονή.

Μαρίνα:

Ας ελπίσουµε να έρθουν γρήγορα…

Άννα:

Ναι παρακαλώ, χρειαζόµαστε ένα ασθενοφόρο. Ένας άντρας έχει λιποθυµήσει εδώ
και πέντε λεπτά και είναι πεσµένος στο πάτωµα. Είναι περίπου τριάντα χρονών.
Οδός Μακρυγιάννη 23, Αθήνα, στον τρίτο όροφο. Εγώ ονοµάζοµαι Άννα Παππά.

Μαρίνα:

Τι είπαν;

Άννα:

Θα είναι εδώ σε δεκαπέντε λεπτά.

Μαρίνα:

Τι µπορούµε να κάνουµε µέχρι τότε;

Άννα:

∆εν ξέρω. Καλύτερα να µην τον κουνήσουµε καθόλου. Ξέρεις να δίνεις τις πρώτες
βοήθειες;

Μαρίνα:

Είχα κάνει ένα µάθηµα παλιά αλλά δεν θυµάµαι τίποτα.

Άννα:

Άνοιξε την πόρτα να περιµένουµε το ασθενοφόρο.

Μαρίνα:

Ελπίζω να µην έχει πάθει τίποτα σοβαρό.

Άννα:

Μην ανησυχείς. Θα έρθουν γρήγορα και θα τον φροντίσουν…
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ένας άντρας έχει λιποθυµήσει στο γραφείο

β.

Κανείς δεν είδε τον άνδρα όταν έπεσε

γ.

Για να καλέσουν ασθενοφόρο πήραν τηλέφωνο το 166

δ.

Το ασθενοφόρο θα έρθει σε 1 ώρα

ε.

Θέλουν να µετακινήσουν τον άντρα αλλά
δεν µπορούν

ΛΑΘΟΣ

στ. ∆εν µπορούν να κάνουν κάτι, περιµένουν
το ασθενοφόρο

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Στο γραφείο ένας άντρας ________________, δεν έχει τις αισθήσεις του. Κανείς δεν ξέρει
πώς έγινε. Μπορεί όταν έπεσε να

____________ το κεφάλι του. Όλοι ανησυχούν,

παίρνουν να καλέσουν ________________ να τον πάει στο ________________. Ελπίζουν
να έρθει γρήγορα. Κανείς δεν ξέρει να δώσει τις πρώτες ________________.

Άσκηση γραµµατικής

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το υποκείµενο απαντώντας στην ερώτηση
«ποιος;».

Πρόταση

∆εν έχει τις αισθήσεις του.

Υποκείµενο

αυτός

Ελπίζω να µη χτύπησε το κεφάλι του.
Πρέπει να καλέσουµε ασθενοφόρο.
Είχα κάνει ένα µάθηµα παλιά.
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Μην ανησυχείς.
Θα τον φροντίσουν.
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ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 05.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Άννα πηγαίνει στο φαρµακείο.
Πρόσωπα: Άννα και Φάνης (φαρµακοποιός)
Μέρος: Στο φαρµακείο

Φάνης:

Παρακαλώ, εξυπηρετήστε;

Άννα:

Όχι. Θέλω ένα κουτί χαζαπλάστ και ένα απολυµαντικό σπρέι.

Φάνης:

Θέλετε το µεγάλο ή το µικρό κουτί µε τα χαζαπλάστ;

Άννα:

Το µικρό είναι αρκετό.

Φάνης:

Για απολυµαντικό σπρέι θα σας πρότεινα αυτό, είναι το καλύτερο. Θέλετε κάτι άλλο;

Άννα:

Α, ναι. Θέλω και κάτι για το λαιµό. Βήχω πολύ τελευταία.

Φάνης:

Για τον βήχα έχουµε και καραµέλες και σιρόπι, τι προτιµάτε;

Άννα:

Καλύτερα καραµέλες.

Φάνης:

Εντάξει. Να προσέχετε να µην τρώτε περισσότερες από µία κάθε τρεις ώρες γιατί θα
σας πειράξουν στο στοµάχι.

Άννα:

Κατάλαβα. Θέλω επίσης και σταγόνες για τα µάτια. Φοράω φακούς επαφής και
κοκκινίζουν πολύ τα µάτια µου.

Φάνης:

Το βλέπω. Καλύτερα να µη φοράτε τους φακούς όλη µέρα αν έχετε ευαίσθητα µάτια.
Θα σας πρότεινα να κλείσετε και ένα ραντεβού στον οφθαλµίατρο. Φοβάµαι ότι
µπορεί να έχετε κάποια µόλυνση, καλύτερα να πάτε να το κοιτάξετε πριν
χειροτερεύσει. Θέλετε τίποτα άλλο;

Άννα:

Πρέπει να πάρω και κάτι φάρµακα για τη µέση µου αλλά δεν έχω µαζί µου τη
συνταγή του γιατρού. Θα ξαναέρθω αργότερα. Πόσο κάνουν αυτά;

Φάνης:

∆εκατέσσερα και ογδόντα.

Άννα:

Έχετε ρέστα από εκατό; ∆εν έχω πιο ψιλά.

Φάνης:

Εντάξει, κανένα πρόβληµα.

Άννα:

Ευχαριστώ. Γεια σας.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Άννα θέλει να αγοράσει:
α. µόνο χαζαπλάστ και ένα απολυµαντικό σπρέι
β. φάρµακα για το βήχα
γ. και τα δύο παραπάνω

2. Η Άννα τελικά αγοράζει:
α. καραµέλες για το βήχα
β. σιρόπι για το βήχα
γ. φακούς επαφής

3. Η Άννα:
α. έχει µόλυνση στα µάτια
β. δεν έχει µόλυνση αλλά καλύτερα να πάει στο γιατρό
γ. θέλει συνταγή από γιατρό για να αγοράσει σταγόνες για τα µάτια

4. Η Άννα τελικά δεν αγοράζει:
α. απολυµαντικό σπρέι
β. σταγόνες για τα µάτια
γ. φάρµακα για τη µέση

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις συµβουλής/ προειδοποίησης
Παράδειγµα: θα σας πρότεινα αυτό, είναι το καλύτερο.
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________
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Περιγράψτε στον φαρµακοποιό ένα πρόβληµα που έχετε:
Με το λαιµό σας: Με πονάει ο λαιµός µου και βήχω πολύ.
1. Με το κεφάλι σας: _____________________________________________________________

2. Με τα µάτια σας : ______________________________________________________________

3. Με το στοµάχι σας: ____________________________________________________________
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 05.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Άννα δεν νιώθει καλά και
συζητάει µε τη Μαρίνα.
Πρόσωπα: Άννα και Μαρίνα (υπάλληλοι στην
εταιρεία ABC).
Μέρος: Στην εταιρεία ABC.

Μαρίνα:

Άννα, τι κάνεις; Είσαι καλύτερα σήµερα;

Άννα:

Γεια σου Μαρίνα. Όχι δεν νιώθω καθόλου καλύτερα.

Μαρίνα:

Γιατί, τι έχεις;

Άννα:

Έχω φοβερό πονοκέφαλο, εδώ και δύο βδοµάδες. ∆εν µπορώ να κοιµηθώ τα
βράδια.

Μαρίνα:

Πήγες στο γιατρό;

Άννα:

Όχι ακόµα. Πίστευα ότι θα µου περάσει.

Μαρίνα:

Ναι αλλά καλύτερα να πας να κάνεις εξετάσεις.

Άννα:

∆εν περίµενα ότι θα πόναγα τόσο πολύ αλλά ο πόνος έγινε πιο δυνατός. Πήγα στο
φαρµακείο και πήρα χάπια.

Μαρίνα:

Μπορεί να κρύωσες. ∆εν ντύνεσαι καλά κι έχει κρύο. Σε πονάει και ο λαιµός σου;

Άννα:

Ο λαιµός µου είναι πιο στεγνός από συνήθως και τα µάτια µου είναι πρησµένα.

Μαρίνα:

Κρύωµα θα είναι.

Άννα:

∆εν ξέρω. Πονάει πολύ όλο το πίσω µέρος του κεφαλιού µου, οι ώµοι µου και ο
λαιµός µου. ∆εν αντέχω άλλο, είµαι χειρότερα από το πρωί. Με το ζόρι κρατιέµαι
όρθια.

Μαρίνα:

Πάµε µαζί τώρα στο νοσοκοµείο. Πρέπει να κάνεις εξετάσεις και να σε δει γιατρός.
∆εν είναι απλός πονοκέφαλος αυτός.

Άννα:

Έχεις δίκιο. Καλύτερα να πάρουµε ταξί, δεν µπορώ να περπατήσω, ζαλίζοµαι.

Μαρίνα:

Κράτα µε µην πέσεις. Μην ανησυχείς, θα σου περάσει. Μόλις ξαπλώσεις θα νιώσεις
καλύτερα.

‘

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα νιώθει καλύτερα σήµερα

β.

Τα βράδια δεν µπορεί να κοιµηθεί

γ.

Πήγε στο γιατρό

δ.

Τα µάτια της είναι πρησµένα

ε.

∆εν θέλει να πάει στο νοσοκοµείο

στ.

ΛΑΘΟΣ

∆εν θέλει να περπατήσει, θέλει να πάρει ταξί

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις µε το κατάλληλο υποκείµενο
(µαλλιά, Άννα, µάτια, φίλοι, πόνος)
16. Η __________ δεν είναι καλά σήµερα.
17. Οι __________ θα πάνε στο νοσοκοµείο.
18. Με πονάνε τα __________ µου.
19. Ο __________ είναι έντονος.
20. Τα __________ σου είναι βρεγµένα.

Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Η Μαρία

Α. φύγε αργότερα

2. Ο Γιάννης και η Ελένη

Β. θα δούµε τι θα κάνουµε

3. Εσείς

Γ. πηγαίνει στο νοσοκοµείο

4. Εσύ

∆. δεν πάνε σπίτι

5. Εµείς

Ε. δεν φαίνεστε καλά
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ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 05.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας έκανε µια
εγχείριση και βρίσκεται στο νοσοκοµείο.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Μαρία
(νοσοκόµα).
Μέρος: Στο νοσοκοµείο.

Μαρία:

Καληµέρα Ανδρέα.

Ανδρέας:

Καληµέρα.

Μαρία:

Πώς είσαι; Κοιµήθηκες καλά το βράδυ;

Ανδρέας:

Πώς να κοιµηθώ καλά; Με πείραξε η αναισθησία που µου έκανε ο γιατρός για την
εγχείρηση κι έκανα εµετούς όλο το βράδυ.

Μαρία:

Εντάξει, φυσιολογικό είναι. Κάπως έπρεπε να βγει η αναισθησία από τον οργανισµό
σου. ∆ώσε µου το θερµόµετρο να δούµε τη θερµοκρασία σου.

Ανδρέας:

Νοµίζω ότι έχω πυρετό.

Μαρία:

Μπα, δεν έχεις πολύ. 37,5. Θα σου δώσω λίγη παρακεταµόλη και θα σου πέσει.

Ανδρέας:

Εντάξει.

Μαρία:

Αργότερα θα ξαναπεράσω να σου πάρω και την πίεση.

Ανδρέας:

Να σε ρωτήσω κάτι;

Μαρία:

Ναι πες µου.

Ανδρέας:

Πόσες µέρες πρέπει να µείνω στο κρεβάτι;

Μαρία:

Πιστεύω ότι θα µπορείς σε 5-6 µέρες να στέκεσαι και να περπατάς µε πατερίτσες.

Ανδρέας:

Ωραία.

Μαρία:

Τώρα πρέπει µόνο να ξεκουράζεσαι. Υποµονή, αύριο θα νιώθεις καλύτερα.

Ανδρέας:

Το ελπίζω.

Μαρία:

Σου αφήνω εδώ τα χάπια που πρέπει να πάρεις.

Ανδρέας:

Πότε πρέπει να τα πάρω;

Μαρία:

Μετά το φαγητό. Το απόγευµα θα έρθω ξανά να σε δω. Αν θέλεις κάτι κάλεσε την
προϊσταµένη.

Ανδρέας:

Εντάξει. Θα προσπαθήσω να κοιµηθώ λίγο τώρα.

Μαρία:

Καλή ξεκούραση. Τα λέµε το απόγευµα.

Ανδρέας:

Ευχαριστώ. Γεια.

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας δεν έκανε εγχείριση ακόµα

β.

Ο Ανδρέας έχει πολύ πυρετό

γ.

Ο Ανδρέας δεν έχει πίεση

δ.

Σε λίγες µέρες θα περπατάει µε πατερίτσες

ε.

Η νοσοκόµα θα φέρει τα χάπια αργότερα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η νοσοκόµα δεν θα ξανάρθει το απόγευµα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Μαρία:

Πώς νιώθεις σήµερα, Ανδρέα ;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Μαρία:

Να σου δώσω θερµόµετρο να βάλεις;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Μαρία:

Θα σου αφήσω εδώ τα χάπια σου να τα πάρεις.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Μαρία:

Να τρως πριν πάρεις τα χάπια και να ξεκουράζεσαι.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Μαρία:

Αν µε χρειάζεσαι φώναξε µε. Περαστικά σου!

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση

το - ραντεβού – να - θέλω - ένα - κλείσω – γιατρό - µε
______________________________________________________________________________
καρδιά - στην - ένα – νιώθω - πόνο
______________________________________________________________________________
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το - πολύ - του - ζαλίζεται - και - κεφάλι - πονάει
______________________________________________________________________________
ο – φάρµακα – µου - γιατρός - τα - έδωσε – συνταγή – για - τη
______________________________________________________________________________
του - πόδι - έπεσε - το - παιδί - έσπασε - και - το
______________________________________________________________________________
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ονοµαστική πτώση
Η ονοµαστική είναι η πτώση στην οποία µπαίνει:
•

το υποκείµενο του ρήµατος,

•

οι (επιθετικοί) προσδιορισµοί του υποκειµένου και

•

το κατηγορούµενο.

1 Υποκείµενο
Υποκείµενο του ρήµατος µιας πρότασης λέγεται η λέξη που απαντά στις ερωτήσεις: ποιος; ποια;
ποιο; ποιοι; ποιες; ποια;
Βρίσκεται πάντα σε πτώση ονοµαστική, δηλαδή έχει µπροστά το άρθρο «ο», «η», «το» (ανάλογα
αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) ή τα άρθρα «οι», «τα» (αν είναι στον πληθυντικό).
1α

Πχ. Ο σκύλος γαβγίζει δυνατά. (ποιος γαβγίζει;)

1β

Πχ. Η δασκάλα κάνει µάθηµα. (ποιος κάνει;)

1γ

Πχ. Τα παιδιά πάνε εκδροµή. (ποιοι πάνε;)

Σε πολλές περιπτώσεις το υποκείµενο δεν υπάρχει στην πρόταση, εννοείται από το ρήµα.
2α

Πχ. (Εγώ) Πονάω. (ποιος πονάει;)

2β

Πχ. (Εµείς) Πάµε στο νοσοκοµείο. (ποιοι πάνε;)

2γ

Πχ. (Εσύ) Έλα κοντά µου. (ποιος να έρθει;)

2 Προσδιορισµοί υποκειµένου
Οι λέξεις που προσδιορίζουν το υποκείµενο είναι συνήθως στην ίδια πτώση, δηλαδή στην
ονοµαστική. Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις.
3α
Πχ. Ο ξάδερφός µου, ο Γιάννης, είναι 28 χρονών. (παράθεση: «ο ξάδερφος µου» είναι
µικρότερη έννοια από το «ο Γιάννης». Πρώτα δηλαδή εξηγούµε για ποιον µιλάµε και µετά λέµε το
πιο γενικό χαρακτηριστικό του, το όνοµα του).
3β
Πχ. Η Μαρία, η γειτόνισσα, πήρε σκύλο. (επεξήγηση: «η Μαρία» είναι µεγαλύτερη έννοια
από το «η γειτόνισσα». ∆ηλαδή «η γειτόνισσα» εξηγεί για ποια Μαρία µιλάµε.)
3 Κατηγορούµενο
Στην ονοµαστική πτώση είναι και το κατηγορούµενο, δηλαδή η λέξη που δίνει κάποια ιδιότητα (ή
ένα χαρακτηριστικό) στο υποκείµενο.
4α

Πχ. Ο Γιώργος σπουδάζει γιατρός.

4β

Πχ. Οι φίλοι µου είναι όµορφοι.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
33. γιατρός (ο)
34. πόνος (ο)
35. αισθάνοµαι
36. ακτινογραφία (η)
37. εξέταση (η)
38. χάπια (τα)
39. συνταγή (η)
40. λιποθυµώ
41. ασθενοφόρο (το)
42. φαρµακείο (το)
43. µόλυνση (η)
44. πονοκέφαλος (ο)
45. ζαλίζοµαι
46. νοσοκόµα (η)
47. εγχείριση (η)
48. πίεση (η)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Γεωργία πήγε στο γιατρό γιατί:
α. Έχει πυρετό
β. ∆εν ξέρει τι έχει
γ. Πονάει στην πλάτη

Η Γεωργία:
α. Θέλει άδεια από τη δουλειά
β. ∆εν θέλει άδεια από τη δουλειά
γ. Θέλει άδεια µόνο τη µέρα που θα πάει να κάνει ακτινογραφία

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία µετακίνησε µόνη της το κρεβάτι

β.

Η Γεωργία πονάει εδώ και δύο µέρες

γ.

Ο πόνος δεν σταµατάει καθόλου

δ.

Η µέση της είναι κόκκινη

ε.

Πρέπει να κάνει ακτινογραφία

ΛΑΘΟΣ

στ. Πρέπει να πάρει χάπια για µία βδοµάδα

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Ξ» και «Ψ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ένας άντρας έχει λιποθυµήσει στο γραφείο

β.

Κανείς δεν είδε τον άνδρα όταν έπεσε

γ.

Για να καλέσουν ασθενοφόρο πήραν τηλέφωνο το 166

δ.

Το ασθενοφόρο θα έρθει σε 1 ώρα

ε.

Θέλουν να µετακινήσουν τον άντρα αλλά
δεν µπορούν

ΛΑΘΟΣ

στ. ∆εν µπορούν να κάνουν κάτι, περιµένουν
το ασθενοφόρο

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Στο γραφείο ένας άντρας έχει λιποθυµήσει, δεν έχει τις αισθήσεις του. Κανείς δεν ξέρει πώς
έγινε. Μπορεί όταν έπεσε να

χτύπησε το κεφάλι του. Όλοι ανησυχούν, παίρνουν να

καλέσουν ασθενοφόρο να τον πάει στο νοσοκοµείο. Ελπίζουν να έρθει γρήγορα. Κανείς δεν
ξέρει να δώσει τις πρώτες βοήθειες.
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Άσκηση γραµµατικής

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το υποκείµενο απαντώντας στην ερώτηση
«ποιος;».

Πρόταση

Υποκείµενο

∆εν έχει τις αισθήσεις του.

αυτός

Ελπίζω να µη χτύπησε το κεφάλι του.

Εγώ, αυτός

Πρέπει να καλέσουµε ασθενοφόρο.

εµείς

Είχα κάνει ένα µάθηµα παλιά.

εγώ

Μην ανησυχείς.

εσύ

Θα τον φροντίσουν.

αυτοί

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Άννα θέλει να αγοράσει:
α. µόνο χαζαπλάστ και ένα απολυµαντικό σπρέι
β. φάρµακα για το βήχα
γ. και τα δύο παραπάνω
2. Η Άννα τελικά αγοράζει:
α. καραµέλες για το βήχα
β. σιρόπι για το βήχα
γ. φακούς επαφής
3. Η Άννα:
α. έχει µόλυνση στα µάτια
β. δεν έχει µόλυνση αλλά καλύτερα να πάει στο γιατρό
γ. θέλει συνταγή από γιατρό για να αγοράσει σταγόνες για τα µάτια
4. Η Άννα τελικά δεν αγοράζει:
α. απολυµαντικό σπρέι
β. σταγόνες για τα µάτια
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γ. φάρµακα για τη µέση

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις συµβουλής/ προειδοποίησης
Παράδειγµα: θα σας πρότεινα αυτό, είναι το καλύτερο.
1. Να προσέχετε να µην τρώτε περισσότερες από µία κάθε τρεις ώρες
2. Καλύτερα να µη φοράτε τους φακούς όλη µέρα
3. Θα σας πρότεινα να κλείσετε και ένα ραντεβού στον οφθαλµίατρο

Περιγράψτε στον φαρµακοποιό ένα πρόβληµα που έχετε:
Με το λαιµό σας: Με πονάει ο λαιµός µου και βήχω πολύ.
1. Με το κεφάλι σας: Με πονάει το κεφάλι µου και έχω πυρετό
2. Με τα µάτια σας: Τα µάτια µου είναι κόκκινα, µάλλον έχω κάποια µόλυνση
3. Με το στοµάχι σας: Έχω έναν πόνο στο στοµάχι και κάνω εµετούς

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα νιώθει καλύτερα σήµερα

β.

Τα βράδια δεν µπορεί να κοιµηθεί

γ.

Πήγε στο γιατρό

δ.

Τα µάτια της είναι πρησµένα

ε.

∆εν θέλει να πάει στο νοσοκοµείο

στ.

ΛΑΘΟΣ

∆εν θέλει να περπατήσει, θέλει να πάρει ταξί

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις µε το κατάλληλο υποκείµενο
(µαλλιά, Άννα, µάτια, φίλοι, πόνος)
1.

Η Άννα δεν είναι καλά σήµερα.

2.

Οι φίλοι θα πάνε στο νοσοκοµείο.
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3.

Με πονάνε τα µάτια µου.

4.

Ο πόνος είναι έντονος.

5.

Τα µαλλιά σου είναι βρεγµένα.

Ενώστε τις φράσεις της στήλης Α µε τις φράσεις της στήλης Β για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Η Μαρία - Γ

Α. φύγε αργότερα

2. Ο Γιάννης και η Ελένη - ∆

Β. θα δούµε τι θα κάνουµε

3. Εσείς -Ε

Γ. πηγαίνει στο νοσοκοµείο

4. Εσύ -Α

∆. δεν πάνε σπίτι

5. Εµείς -Β

Ε. δεν φαίνεστε καλά

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας δεν έκανε εγχείριση ακόµα

β.

Ο Ανδρέας έχει πολύ πυρετό

γ.

Ο Ανδρέας δεν έχει πίεση

δ.

Σε λίγες µέρες θα περπατάει µε πατερίτσες

ε.

Η νοσοκόµα θα φέρει τα χάπια αργότερα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η νοσοκόµα δεν θα ξανάρθει το απόγευµα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Μαρία:

Πώς νιώθεις σήµερα, Ανδρέα ;

Ανδρέας:

∆εν είµαι καλά. ∆εν κοιµήθηκα το βράδυ.

Μαρία:

Να σου δώσω θερµόµετρο να βάλεις;

Ανδρέας:

Ναι, νοµίζω ότι έχω πυρετό.

Μαρία:

Θα σου αφήσω εδώ τα χάπια σου να τα πάρεις.

Ανδρέας:

Εντάξει. Πότε πρέπει να τα παίρνω;

Μαρία:

Να τρως πριν πάρεις τα χάπια και να ξεκουράζεσαι.
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Ανδρέας:

Θα προσπαθήσω να κοιµηθώ λίγο.

Μαρία:

Αν µε χρειάζεσαι φώναξε µε. Περαστικά σου!

Ανδρέας:

Ευχαριστώ.

Βάλτε στη σωστή σειρά τις λέξεις για να φτιάξετε την πρόταση
το - ραντεβού – να - θέλω - ένα - κλείσω – γιατρό - µε
Θέλω να κλείσω ένα ραντεβού µε το γιατρό
καρδιά - στην - ένα – νιώθω - πόνο
Νιώθω ένα πόνο στην καρδιά
το - πολύ - του - ζαλίζεται - και - κεφάλι - πονάει
Ζαλίζεται και πονάει πολύ το κεφάλι του
ο – φάρµακα – µου - γιατρός - τα - έδωσε – συνταγή – για - τη
Ο γιατρός µου έδωσε τη συνταγή για τα φάρµακα
του - πόδι - έπεσε - το - παιδί - έσπασε - και - το
Το παιδί έπεσε και έσπασε το πόδι του
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Ενότητα 6
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, η Ελένη, µια νέα κοπέλα που ήρθε να µείνει στην Αθήνα, ψάχνει στις
αγγελίες να βρει σπίτι. Οι διάλογοι που παρουσιάζονται είναι καθηµερινές συζητήσεις που
γίνονται µε τον σπιτονοικοκύρη και τους γείτονες.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Απάντηση σε αγγελία

Τηλεφωνική συζήτηση

Περιγραφή χώρων

Συζήτηση από κοντά

Πληρωµή ενοικίου

Συζήτηση από κοντά

Γείτονες

Συζήτηση από κοντά

Εκφράσεις χαιρετισµού/
συστάσεων
Χρήση πτώσεων – αιτιατική

Προβλήµατα µε το θόρυβο

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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Ήχοι µε δύο σύµφωνα (χτ, σµ,
σχ, κτ, γχ, σπ, ντρ, γγ, µµ, µβ)
Λεξιλόγιο
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΓΓΕΛΙΑ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.1)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Ελένη βλέπει στην
εφηµερίδα µια αγγελία για ένα σπίτι που
την ενδιαφέρει και παίρνει τηλέφωνο.
Πρόσωπα: Ελένη και Γεωργία.

Ελένη:

Καληµέρα. Σας παίρνω για την αγγελία για το διαµέρισµα που νοικιάζετε.

Γεωργία:

Μάλιστα, καληµέρα! Το διαµέρισµα είναι ακόµα διαθέσιµο. Θέλετε να περάσετε να
το δείτε;

Ελένη:

Ναι θα το ήθελα. Είναι µικρό σπίτι, έτσι δεν είναι; Θα ήθελα να ξέρω πόσο κοστίζει
το µήνα. ∆ουλεύω ηµι-απασχόληση και δεν µπορώ να ξοδεύω πολλά.

Γεωργία:

Το ενοίκιο είναι 300 ευρώ. ∆εν είναι πολλά για δυάρι! Ξέρετε ότι τα ενοίκια στο
κέντρο είναι αρκετά ακριβά.

Ελένη:

Τα κοινόχρηστα περιλαµβάνονται σε αυτή την τιµή;

Γεωργία:

Ναι. Επίσης περιλαµβάνεται και ο λογαριασµός του νερού. Εσείς θα πληρώνετε
επιπλέον µόνο τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ.

Ελένη:

Πολύ καλά. Η αγγελία λέει ότι το διαµέρισµα είναι στο κέντρο. Μπορείτε να µου
πείτε περισσότερες πληροφορίες;

Γεωργία:

Το διαµέρισµα είναι κεντρικό, κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι πολύ φωτεινό,
φρέσκο βαµµένο και επιπλωµένο. Έχει τα βασικά έπιπλα, πλυντήριο και κουζίνα.
Είναι στον πρώτο όροφο. Εγώ µένω στον ίδιο όροφο και είµαι η διαχειρίστρια της
πολυκατοικίας. Ο ιδιοκτήτης του διαµερίσµατος µένει σε άλλη πολυκατοικία και
έρχεται κάθε µήνα να πάρει τα ενοίκια.

Ελένη:

Ωραία, µου ακούγεται µια χαρά. Υπάρχει κάποιο πρόβληµα που πρέπει να ξέρω;

Γεωργία:

Το µόνο πρόβληµα είναι ο θόρυβος από ένα µπαρ που βρίσκεται απέναντι από την
πολυκατοικία. Κάποια βράδια, ειδικά το καλοκαίρι, έχει πολύ κόσµο και το µπαρ
µένει ανοιχτό µέχρι πολύ αργά…

Ελένη:

Ωχ! Τελοσπάντων, θα ήθελα να δω το διαµέρισµα γιατί πρέπει να βρω σπίτι
σύντοµα.

Γεωργία:

Αύριο θα είµαι στο σπίτι όλο το πρωί. Πότε µπορείτε να έρθετε;

Ελένη:

Στις 11:30 είναι καλά;

Γεωργία:

Ναι, µια χαρά. Οπότε θα σας περιµένω στην οδό Φιλελλήνων 23, πρώτος όροφος.
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Ελένη:

Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ! Θα τα πούµε αύριο. Το όνοµα σας δεν µου είπατε..

Γεωργία:

Λέγοµαι Γεωργία Μακρή.

Ελένη:

Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η Ελένη Ανδρέου. Θα σας δω αύριο κυρία Γεωργία. Γεια
σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Ελένη πήρε τηλέφωνο τη Γεωργία επειδή:
α. Ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα
β. Ψάχνει να νοικιάσει ένα δωµάτιο για τις διακοπές της
γ. Ψάχνει ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο

Η τιµή για το διαµέρισµα είναι:
α. 300 ευρώ για το ενοίκιο
β. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού
γ. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού και της ∆ΕΗ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δουλεύει ηµιαπασχόληση

β.

Η Ελένη θέλει ένα µεγάλο και ακριβό σπίτι

γ.

Ο λογαριασµός του νερού περιλαµβάνεται στα
κοινόχρηστα

δ.

Η Γεωργία µένει στον ίδιο όροφο

ε.

Ο ιδιοκτήτης µένει στην ίδια πολυκατοικία

ΛΑΘΟΣ

στ. Απέναντι από το σπίτι υπάρχει ένα µπαρ

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 σύµφωνα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε
κάθε λέξη
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π.χ. διαµέρισµα

ανοιχτό

απασχόληση

περιλαµβάνεται

αγγελία

βαµµένο

ιδιοκτήτης

συγχωρείτε

τελοσπάντων

κεντρικό
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ελένη πηγαίνει να δει το
διαµέρισµα που είδε στην αγγελία.
Πρόσωπα: Μαρία και Γεωργία (γειτόνισσα στο
διαµέρισµα που νοικιάζεται, διαχειρίστρια της
πολυκατοικίας).
Μέρος: Στο διαµέρισµα που νοικιάζεται.

Ελένη:

Καληµέρα. Ήρθα για το διαµέρισµα. Είµαι η Ελένη που µιλήσαµε χθες στο
τηλέφωνο.

Γεωργία:

Γεια σου Ελένη, πέρασε µέσα!

Ελένη:

Εσύ είσαι η Γεωργία;

Γεωργία:

Ναι, εγώ είµαι! Πώς είσαι;

Ελένη:

Όλα καλά! Χαίροµαι που µετακοµίζω. Μου αρέσει πολύ η Αθήνα.

Γεωργία:

Κι εµένα! Μου αρέσει πολύ εδώ. Είµαι από τη Λαµία αλλά µένω στην Αθήνα εδώ και
τέσσερα χρόνια, σε αυτή την πολυκατοικία.

Ελένη:

Αλήθεια; Άρα νιώθεις άνετα εδώ…

Γεωργία:

Έτσι είναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Έλα να σου δείξω το διαµέρισµα. Αυτό είναι
το σαλόνι. Αν θες µπορείς να κρατήσεις την τηλεόραση, τον καναπέ και τις
καρέκλες...

Ελένη:

Μου αρέσει αυτό το δωµάτιο, είναι φωτεινό, µε ωραία χρώµατα! Το µπάνιο πού
είναι;

Γεωργία:

Πήγαινε µέσα να το δεις. ∆ίπλα είναι και η κουζίνα. Είναι λίγο µικρή αλλά έχει όλα τα
απαραίτητα: κατσαρόλες, ψυγείο, κουζίνα, φούρνο µικροκυµάτων… η πίσω πλευρά
έχει και µπαλκόνι.

Ελένη:

Ωραίο είναι! Και η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή αλλά φωτεινή. Μου αρέσει πολύ. Εσύ
µένεις στον ίδιο όροφο;

Γεωργία:

Ναι, ακριβώς στο απέναντι διαµέρισµα, δίπλα στο ασανσέρ.

Ελένη:

Λοιπόν, το διαµέρισµα είναι πολύ καλό. Επίσης η περιοχή είναι τέλεια γιατί είναι
µόνο πέντε λεπτά µε τα πόδια από τη δουλειά µου.

Γεωργία:

Ναι. Είναι και πολύ ήσυχη περιοχή.

Ελένη:

Ωραία, αποφάσισα, θα το νοικιάσω! Πότε µπορώ να µετακοµίσω;

Γεωργία:

Χαίροµαι! Έλα όποτε θες, ακόµα και αύριο.
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Ελένη:

Εντάξει, θα έρθω αύριο το πρωί στις 11:00. Θα είσαι στο σπίτι ή να τηλεφωνήσω
πριν έρθω;

Γεωργία:

Θα είµαι σπίτι. Μην ανησυχείς, θα σε περιµένω!

Ελένη:

Ευχαριστώ Γεωργία, είσαι πολύ ευγενική! Θα σε δω αύριο… ανυποµονώ!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δεν χαίρεται που είναι στην Αθήνα

β.

Η Γεωργία µένει στην Αθήνα εδώ και 4 χρόνια

γ.

Το διαµέρισµα δεν έχει µπαλκόνι

δ.

Η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή

ε.

Η περιοχή δεν είναι ήσυχη

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Ελένη αποφάσισε ότι θέλει να νοικιάσει το σπίτι

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Μαρία ψάχνει να νοικιάσει ένα ________________ στο κέντρο. ∆εν έχει πολλά λεφτά και
θέλει να πληρώνει µικρό ____________ . Το διαµέρισµα έχει µια κρεβατοκάµαρα, ένα
____________, µια κουζίνα, σαλόνι µε τηλεόραση, ________________, πολυθρόνα και
____________ .

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. καινούριο

Α. µεγάλο

2. µικρό

Β. αγενής

3. φωτεινό

Γ. παλιό

Ενότητα 6

Σελίδα 122

4. ευγενικός

∆. άσχηµο

5. ωραίο

Ε. σκοτεινό
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ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ελένη µετακοµίζει στο καινούριο της
διαµέρισµα και συζητάει µε τη διαχειρίστρια της
πολυκατοικίας για το ενοίκιο.
Πρόσωπα: Ελένη, Γεωργία (γειτόνισσα στο διαµέρισµα
που νοικιάζεται και διαχειρίστρια της πολυκατοικίας.
Μέρος: Στο διαµέρισµα που νοικιάζεται.

Ελένη:

Καληµέρα Γεωργία!

Γεωργία:

Γεια σου Ελένη. Καλωσήρθες! Καλορίζικο το καινούριο διαµέρισµα!

Ελένη:

Ευχαριστώ πολύ! Γεωργία, πριν υπογράψω το συµβόλαιο, µπορείς να µου πεις
ξανά για το οικονοµικό; Είπαµε ότι το ενοίκιο για το διαµέρισµα είναι 300 ευρώ το
µήνα και σε αυτά συµπεριλαµβάνονται τα κοινόχρηστα και οι λογαριασµοί του
νερού, σωστά;

Γεωργία:

Ναι σωστά! Επίσης, θα χρειαστεί να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά.

Ελένη:

Ναι, λογικό είναι. Θα ήθελα µόνο να ζητήσω µια χάρη. Επειδή στη δουλειά µου µας
πληρώνουν κάθε 15 του µήνα, γίνεται να δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16;

Γεωργία:

∆εν υπάρχει πρόβληµα. Ο ιδιοκτήτης κανονικά έρχεται στην πολυκατοικία την
πρώτη µέρα κάθε µήνα και µαζεύει τα ενοίκια από όλα τα διαµερίσµατα. Αλλά
µπορεί να έρχεται και στις 16 αν σε βολεύει καλύτερα. Μένει κοντά και είναι εύκολο
να περνάει, µην ανησυχείς! Θα του πω να σε πάρει τηλέφωνο να το κανονίσετε.

Ελένη:

Ευχαριστώ! Αν είναι πιο εύκολο, µπορώ να βάζω τα λεφτά σε κάποιο λογαριασµό
στην τράπεζα.

Γεωργία:

∆εν ξέρω αν έχει κάποιο λογαριασµό. Καλύτερα να ρωτήσεις τον ίδιο. Εγώ του τα
δίνω πάντα µετρητά και παίρνω απόδειξη.

Ελένη:

Κατάλαβα. Θες να σε κεράσω κάτι Γεωργία; Έχω φέρει γλυκά.

Γεωργία:

Όχι, ευχαριστώ, πρέπει να φύγω. Σε χαιρετώ.

Ελένη:

Εντάξει τότε. Θα τα πούµε αργότερα! Γεια!

Γεωργία:

Ναι, τα λέµε. Καλό απόγευµα!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη:
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α. έχει υπογράψει συµβόλαιο
β. δεν έχει υπογράψει συµβόλαιο
γ. έχει πληρώσει ήδη 2 ενοίκια

2. Η Ελένη θέλει να πληρώνει το ενοίκιο:
α. κάθε πρώτη του µήνα
β. κάθε 15 του µήνα
γ. κάθε 16 του µήνα

3. Η Γεωργία πληρώνει το ενοίκιο:
α. πάντα µε µετρητά
β. πάντα µε κατάθεση στην τράπεζα
γ. µε µετρητά και χωρίς απόδειξη

4. Ο ιδιοκτήτης έρχεται στην πολυκατοικία:
α. κάθε µέρα
β. κάθε πρώτη του µήνα
γ. κάθε 15 του µήνα
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Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις χαιρετισµού/ συστάσεων.
Παράδειγµα: Καληµέρα Γεωργία!
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το αντικείµενο απαντώντας στην ερώτηση «τι;».

Πρόταση

Θα υπογράψω το συµβόλαιο.

Υποκείµενο

το συµβόλαιο

Πρέπει να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά.
Θα δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16.
Θα βάζω τα λεφτά στην τράπεζα.
Πάντα παίρνω απόδειξη.
Έχω φέρει γλυκά.
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ΓΕΙΤΟΝΕΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ελένη και η Γεωργία είναι
καινούριες γειτόνισσες και συζητάνε για να
γνωριστούνε καλύτερα.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη
(γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Γεωργία:

Τι έχεις Ελένη;

Ελένη:

Όλα καλά. Μόνο λίγο κουρασµένη είµαι. ∆ούλευα το πρωί και µετά είχα µάθηµα στο
φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

Γεωργία:

Μιλάς ξένες γλώσσες;

Ελένη:

Μητρικές µου γλώσσες είναι τα κυπριακά και τα γερµανικά. Ο πατέρας µου είναι
από την Κύπρο και η µητέρα µου από τη Γερµανία. Μιλάω και πολύ καλά αγγλικά
και ισπανικά. Τώρα σπουδάζω ρωσικά. Θέλω να γίνω διερµηνέας.

Γεωργία:

Ωραία ιδέα! Εγώ ξέρω µόνο αγγλικά αλλά θέλω εξάσκηση. Καταλαβαίνω τι λέει
κάποιος στα αγγλικά αλλά όταν µιλάω εγώ κάνω λάθη.

Ελένη:

Έχεις σπουδάσει;

Γεωργία:

Σπουδάζω αισθητικός, σε µια ιδιωτική σχολή. Προσπαθώ να βρω δουλειά, αλλά
είναι πολύ δύσκολο.

Ελένη:

Υποµονή! Κάτι θα βρεις.

Γεωργία:

Εσύ µε τι ασχολείσαι;

Ελένη:

Τώρα είµαι γραµµατέας σε µια εταιρεία.. Πιο πριν ήµουν πωλήτρια σε ένα µαγαζί µε
ρούχα.

Γεωργία:

Και όταν δε δουλεύεις, τι σου αρέσει να κάνεις; Σου αρέσει το τρέξιµο; Εγώ πάω για
τρέξιµο κάθε µέρα!

Ελένη:

Ναι, µου αρέσει η γυµναστική. Γενικά όταν δε δουλεύω, προτιµώ να κάθοµαι σπίτι
να διαβάζω ένα βιβλίο, να ακούω µουσική ή να βλέπω ταινία. Εσύ βγαίνεις συχνά;

Γεωργία:

Ανάλογα τη διάθεση. Μου αρέσει να περνάω χρόνο µε τους φίλους µου αλλά δεν
µπορώ να ξενυχτάω κάθε µέρα. Συνήθως βγαίνω τα Σαββατοκύριακα.

Ελένη:

Λοιπόν, έχω µια ιδέα. Σήµερα να βγούµε οι δυο µας για φαγητό και ποτό το βράδυ.

Γεωργία:

Καλή ιδέα. Συµφωνώ.

Ελένη:

Τέλεια! Πολύ χαίροµαι που γίναµε γειτόνισσες!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη ξέρει ξένες γλώσσες

β.

Η Γεωργία µιλάει πολύ καλά αγγλικά

γ.

Η Γεωργία έχει δουλειά

δ.

Η Ελένη τώρα είναι γραµµατέας

ε.

Στην Ελένη δεν αρέσει η γυµναστική

στ.

Θα βγούνε µαζί για φαγητό

ΛΑΘΟΣ

Ασκήσεις γραµµατικής
Στις παρακάτω προτάσεις υπογράµµισε το αντικείµενο (ή τα αντικείµενα).
21. Ο Γιώργος έδωσε ένα βιβλίο στην Ελένη.
22. Οι γείτονες άνοιξαν την πόρτα.
23. Αυτό είναι για εσένα.
24. Θα στείλω γράµµα στη µητέρα µου.
25. Θέλει να το ξεχάσει.

Ενώστε τα υποκείµενα της στήλης Α µε τα ρήµατα της στήλης Β και τα αντικείµενα της στήλης Γ,
για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

1. Τα παιδιά

Α. πάει

i. µια ταινία

2. Εσύ

Β. θα δούµε

ii. στο σπίτι του

3. Ο Γιώργος

Γ. είναι

iii. από τη µητέρα µου

4. Η αδερφή µου κι εγώ

∆. τρώνε

iv. τι σηµαίνει αυτό

5. Το δώρο

Ε. ξέρεις

v. το φαγητό τους
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 06.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Μεσάνυχτα, στο σπίτι της Ελένης, οι 2
γυναίκες θέλουν να κοιµηθούν αλλά της ενοχλεί ο
θόρυβος από το µπαρ που βρίσκεται απέναντι.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Γεωργία:

Νυστάζω πολύ. Πάω σπίτι µου να ξαπλώσω.

Ελένη:

Μπορείς να κοιµηθείς µε αυτό το θόρυβο;

Γεωργία:

Ποιο θόρυβο λες;

Ελένη:

Καλά δεν ακούς τη µουσική και τις φωνές; Μάλλον κάποιος γείτονας έχει πάρτυ
απόψε!

Γεωργία:

Α, για αυτό λες; Είναι από το µπαρ απέναντι. Στο είχα πει ότι κάποια βράδια έχει
αρκετή φασαρία. Έχουν ζωντανή µουσική.

Ελένη:

Ναι, αλλά αυτό είναι υπερβολικό! ∆εν µπορώ να κοιµηθώ µε τόσο θόρυβο και αύριο
πρέπει να ξυπνήσω στις 6:30 το πρωί.

Γεωργία:

∆οκίµασε να κλείσεις τα παράθυρα. Θα είναι πιο ήσυχα.

Ελένη:

Τα παράθυρα είναι ήδη κλειστά.

Γεωργία:

Κάνε λίγη υποµονή. Είµαι σίγουρη ότι σε λίγο θα φύγει ο κόσµος και θα κλείσουν.

Ελένη:

Τι ώρα κλείνουν τις καθηµερινές; Νόµιζα ότι απαγορεύεται να έχεις τόσο δυνατά τη
µουσική µετά τις 12!

Γεωργία:

Ναι, κανονικά απαγορεύεται. Σχεδόν όλοι στη γειτονιά έχουν κάνει παράπονα στους
ιδιοκτήτες αλλά δεν έχει λυθεί το πρόβληµα.

Ελένη:

Κι εγώ τώρα τι πρέπει να κάνω; Θέλω να κοιµηθώ! Αν δεν το χαµηλώσουν σε µισή
ώρα, θα τους πάρω τηλέφωνο. Και αν δεν µε ακούσουν, θα καλέσω την αστυνοµία!

Γεωργία:

Μην εκνευρίζεσαι. Με τον καιρό θα το συνηθίσεις και δεν θα σου φαίνεται τόσο
ενοχλητικό. Στην αρχή µε ενοχλούσε κι εµένα πολύ ο θόρυβος και αγόρασα
ωτασπίδες. Νοµίζω ότι έχω ακόµα µερικές ωτασπίδες στο σπίτι αλλά δεν ξέρω πού
µπορεί να τις έχω βάλει. Θες να πάω να δω;

Ελένη:

Αυτή είναι µια καλή λύση. Σε ευχαριστώ, αλλά µην κουράζεσαι να ψάχνεις. Νοµίζω ότι
το φαρµακείο στη γωνία εφηµερεύει απόψε, θα πάω να αγοράσω.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δεν µπορεί να κοιµηθεί από τον θόρυβο

β.

Υπάρχει ένα µπαρ απέναντι από το σπίτι

γ.

Η Ελένη πρέπει να ξυπνήσει νωρίς το πρωί

δ.

Τα παράθυρα είναι ανοιχτά

ε.

Η Γεωργία δεν έχει ωτασπίδες στο σπίτι

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το φαρµακείο δεν είναι ανοιχτό

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γεωργία:

Ελένη τι κάνεις ξύπνια τέτοια ώρα ;

Ελένη:

_________________________________________________________

Γεωργία:

Σε ενοχλεί πολύ; Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις;

Ελένη:
Γεωργία:

_________________________________________________________
Κατάλαβα…άρα κάτι πρέπει να κάνουµε µε αυτό το θόρυβο!

Ελένη:
Γεωργία:

_________________________________________________________
Καλή ιδέα. Αν µε χρειάζεσαι εµένα κάτι, φώναξε µε.

Ελένη:
Γεωργία:

_________________________________________________________
Καληνύχτα Μαρία!

Ελένη:

_________________________________________________________

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. θόρυβος

Α. φωνάζω

2. βράδια

Β. κάποιες

3. καλώ

Γ. νύχτες
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4. δοκιµάζω

∆. φασαρία

5. µερικές

Ε. προσπαθώ
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αιτιατική πτώση
Αιτιατική είναι η πτώση στην οποία µπαίνουν:
•

το αντικείµενο του ρήµατος,

•

τα ουσιαστικά µετά από προθέσεις και

•

τα ουσιαστικά όταν δείχνουν χρόνο/ συχνότητα.

1 Αντικείµενο
Αντικείµενο του ρήµατος µιας πρότασης λέγεται η λέξη που απαντά στην ερώτηση: τι;
Βρίσκεται συνήθως σε πτώση αιτιατική, δηλαδή έχει µπροστά το άρθρο «τον», «την», «το»
(ανάλογα αν είναι αρσενικό, θηλυκό ή ουδέτερο) ή τα άρθρα «τους», «τις», «τα» (αν είναι στον
πληθυντικό). Σε ορισµένες περιπτώσεις, το αντικείµενο είναι στη γενική πτώση.
1α

Πχ. Πάρε την τσάντα. (τι να πάρεις;)

1β

Πχ. Η Μαρία ταΐζει τους σκύλους . (τι ταΐζει;)

2 Έµµεσο αντικείµενο
Σε πολλές περιπτώσεις πριν το αντικείµενο υπάρχει κάποια πρόθεση (από, σε, µε, για…).
2α
Πχ. ∆ίνω στη Μαρία την τσάντα. («στην Μαρία» έµµεσο αντικείµενο, «την τσάντα» άµεσο
αντικείµενο).
2β

Πχ. Πήρα λεφτά από τον Γιώργο. («από τον Γιώργο» έµµεσο αντικείµενο, «λεφτά» άµεσο).

Αντικείµενο µπορεί να είναι µια λέξη, µια φράση ή µια δευτερεύουσα πρόταση.
2γ

Πχ. Φοβάµαι ότι δεν θα έρθει. (τι φοβάµαι;)

3 Επιρρηµατική χρονική
Μια φράση στην αιτιατική µπορεί να χρησιµοποιείται για να δηλώσει χρόνο, συχνότητα ή ρυθµό
(µε ή χωρίς πρόθεση).
4α

Πχ. Θα σε δω την επόµενη ∆ευτέρα.

4β

Πχ. ∆ούλευα όλη τη µέρα.

4γ

Πχ. Θα φύγω σε λίγους µήνες.

4δ

Π.χ. Το αυτοκίνητο τρέχει µε 100 χιλιόµετρα την ώρα.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. διαµέρισµα (το)
2. ενοίκιο (το)
3. λογαριασµός (ο)
4. κοινόχρηστα (τα)
5. έπιπλα (τα)
6. ιδιοκτήτης (ο)
7. µετακοµίζω
8. πολυκατοικία (η)
9. απόδειξη (η)
10. γείτονας (ο)
11. συγκάτοικος (ο)
12. θόρυβος (ο)
13. µπαλκόνι (το)
14. όροφος (ο)
15. χώρος (ο)
16. δωµάτιο (το)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Ελένη πήρε τηλέφωνο τη Γεωργία επειδή:
α. Ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα
β. Ψάχνει να νοικιάσει ένα δωµάτιο για τις διακοπές της
γ. Ψάχνει ένα δωµάτιο σε ξενοδοχείο

Η τιµή για το διαµέρισµα είναι:
α. 300 ευρώ για το ενοίκιο
β. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού
γ. 300 ευρώ για το ενοίκιο και το λογαριασµό του νερού και της ∆ΕΗ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δουλεύει ηµιαπασχόληση

β.

Η Ελένη θέλει ένα µεγάλο και ακριβό σπίτι

γ.

Ο λογαριασµός του νερού περιλαµβάνεται στα
κοινόχρηστα

δ.

Η Γεωργία µένει στον ίδιο όροφο

ε.

Ο ιδιοκτήτης µένει στην ίδια πολυκατοικία

ΛΑΘΟΣ

στ. Απέναντι από το σπίτι υπάρχει ένα µπαρ
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Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 σύµφωνα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε
κάθε λέξη
π.χ. διαµέρισµα

ανοιχτό

απασχόληση

περιλαµβάνεται

αγγελία

βαµµένο

ιδιοκτήτης

συγχωρείτε

τελοσπάντων

κεντρικό

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δεν χαίρεται που είναι στην Αθήνα

β.

Η Γεωργία µένει στην Αθήνα εδώ και 4 χρόνια

γ.

Το διαµέρισµα δεν έχει µπαλκόνι

δ.

Η κρεβατοκάµαρα είναι µικρή

ε.

Η περιοχή δεν είναι ήσυχη

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Ελένη αποφάσισε ότι θέλει να νοικιάσει το σπίτι

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Μαρία ψάχνει να νοικιάσει ένα διαµέρισµα στο κέντρο. ∆εν έχει πολλά λεφτά και θέλει να
πληρώνει µικρό ενοίκιο. Το διαµέρισµα έχει µια κρεβατοκάµαρα, ένα µπάνιο, µια κουζίνα,
σαλόνι µε τηλεόραση, καναπέ, πολυθρόνα και καρέκλες..
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Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα αντίθετα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. καινούριο - Γ

Α. µεγάλο

2. µικρό – Α

Β. αγενής

3. φωτεινό – Ε

Γ. παλιό

4. ευγενικός – Β

∆. άσχηµο

5. ωραίο - ∆

Ε. σκοτεινό

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη:
α. έχει υπογράψει συµβόλαιο
β. δεν έχει υπογράψει συµβόλαιο
γ. έχει πληρώσει ήδη 2 ενοίκια

2. Η Ελένη θέλει να πληρώνει το ενοίκιο:
α. κάθε πρώτη του µήνα
β. κάθε 15 του µήνα
γ. κάθε 16 του µήνα

3. Η Γεωργία πληρώνει το ενοίκιο:
α. πάντα µε µετρητά
β. πάντα µε κατάθεση στην τράπεζα
γ. µε µετρητά και χωρίς απόδειξη

4. Ο ιδιοκτήτης έρχεται στην πολυκατοικία:
α. κάθε µέρα
β. κάθε πρώτη του µήνα
γ. κάθε 15 του µήνα

Ενότητα 7

Σελίδα 137

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις χαιρετισµού/ συστάσεων.
Παράδειγµα: Καληµέρα Γεωργία!
1. Γεια σου
2. Καλωσήρθες!
3. Σε χαιρετώ
4. Θα τα πούµε αργότερα
5. Τα λέµε!
6. Καλό απόγευµα

Υπογραµµίστε το ρήµα στις προτάσεις και βρείτε το αντικείµενο απαντώντας στην ερώτηση «τι;».

Πρόταση

Υποκείµενο

Θα υπογράψω το συµβόλαιο.

το συµβόλαιο

Πρέπει να πληρώσεις δύο ενοίκια µπροστά.

Ενοίκια

Θα δίνω το ενοίκιο κάθε µήνα στις 16.

Το ενοίκιο

Θα βάζω τα λεφτά στην τράπεζα.

Τα λεφτά

Πάντα παίρνω απόδειξη.

Απόδειξη

Έχω φέρει γλυκά.

Γλυκά
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη ξέρει ξένες γλώσσες

β.

Η Γεωργία µιλάει πολύ καλά αγγλικά

γ.

Η Γεωργία έχει δουλειά

δ.

Η Ελένη τώρα είναι γραµµατέας

ε.

Στην Ελένη δεν αρέσει η γυµναστική

στ.

Θα βγούνε µαζί για φαγητό

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση γραµµατικής
Στις παρακάτω προτάσεις υπογράµµισε το αντικείµενο (ή τα αντικείµενα).
1.

Ο Γιώργος έδωσε ένα βιβλίο στην Ελένη.

2.

Οι γείτονες άνοιξαν την πόρτα.

3.

Αυτό είναι για εσένα.

4.

Θα στείλω γράµµα στη µητέρα µου.

5.

Θέλει να το ξεχάσει.

Ενώστε τα υποκείµενα της στήλης Α µε τα ρήµατα της στήλης Β και τα αντικείµενα της στήλης Γ,
για να ολοκληρώσετε τις προτάσεις
Στήλη Α

Στήλη Β

Στήλη Γ

1. Τα παιδιά – ∆ - v

Α. πάει

i. µια ταινία

2. Εσύ – Ε – iv

Β. θα δούµε

ii. στο σπίτι του

3. Ο Γιώργος – A - ii

Γ. είναι

iii. από τη µητέρα µου

4. Η αδερφή µου κι εγώ – B -i

∆. τρώνε

iv. τι σηµαίνει αυτό

5. Το δώρο – Γ - iii

Ε. ξέρεις

v. το φαγητό τους
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ελένη δεν µπορεί να κοιµηθεί από τον θόρυβο

β.

Υπάρχει ένα µπαρ απέναντι από το σπίτι

γ.

Η Ελένη πρέπει να ξυπνήσει νωρίς το πρωί

δ.

Τα παράθυρα είναι ανοιχτά

ε.

Η Γεωργία δεν έχει ωτασπίδες στο σπίτι

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το φαρµακείο δεν είναι ανοιχτό

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γεωργία:

Ελένη τι κάνεις ξύπνια τέτοια ώρα ;

Ελένη:

∆εν µπορώ να κοιµηθώ, έχει πολύ θόρυβο.

Γεωργία:

Σε ενοχλεί πολύ; Τι ώρα πρέπει να ξυπνήσεις;

Ελένη:

Σε τρεις ώρες!

Γεωργία:

Κατάλαβα…άρα κάτι πρέπει να κάνουµε µε αυτό το θόρυβο!

Ελένη:

Θα βάλω ωτασπίδες.

Γεωργία:

Καλή ιδέα. Αν µε χρειάζεσαι εµένα κάτι, φώναξε µε.

Ελένη:

Εντάξει, ευχαριστώ.

Γεωργία:

Καληνύχτα Μαρία!

Ελένη:

Καληνύχτα!

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. θόρυβος – ∆

Α. φωνάζω

2. βράδια – Γ

Β. κάποιες

3. καλώ – Α

Γ. νύχτες

4. δοκιµάζω – Ε

∆. φασαρία

5. µερικές - Β

Ε. προσπαθώ
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∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, ο Ανδρέας επισκέπτεται ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και ζητάει
πληροφορίες και υπηρεσίες για διάφορα βασικά θέµατα, όπως η ασφάλιση, το βιβλιάριο
υγείας και άλλα.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Γραφείο αλλοδαπών

Συζήτηση από κοντά

∆ίπλωµα οδήγησης

Συζήτηση από κοντά

Κοινωνική ασφάλιση

Συζήτηση από κοντά

Βιβλιάριο υγείας

Τηλεφωνική συζήτηση

Εκφράσεις για να ζητάς
πληροφορίες
Χρήση πτώσεων – γενική

Τράπεζα

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ζητάει
πληροφορίες για την ανανέωση της άδειας
παραµονής.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα (υπάλληλος
στο ΚΕΠ).
Μέρος: Στο ΚΕΠ.

Κατερίνα:

Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας βοηθήσω;

Ανδρέας:

Καληµέρα. Θέλω να µάθω τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για ανανέωση της άδειας
παραµονής στην Ελλάδα.

Κατερίνα:

Εξαρτάται ποιος κάνει την αίτηση και για ποιο λόγο.

Ανδρέας:

∆ηλαδή;

Κατερίνα:

Άλλα δικαιολογητικά χρειάζονται αν είσαστε άνεργος ή αν έχετε δουλειά ή αν είστε
φοιτητής….

Ανδρέας:

∆εν είναι για µένα. Είναι για τη γυναίκα µου. Είναι από την Ουκρανία και δεν εργάζεται.

Κατερίνα:

Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται αντίγραφο της δικής σας φορολογικής δήλωσης και
υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αλλάξει η οικογενειακή σας κατάσταση. Επίσης, µια
βεβαίωση από το ασφαλιστικό σας ταµείο ότι καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας της.

Ανδρέας:

Άλλα δικαιολογητικά;

Κατερίνα:

Θα συµπληρώσετε µια αίτηση και θα φέρετε το διαβατήριο, την άδεια παραµονής, 2
φωτογραφίες και ένα παράβολο δηµοσίου.

Ανδρέας:

Να µαζέψω όλα αυτά και να σας τα φέρω εδώ;

Κατερίνα:

Όχι. Θα τα πάτε στο ∆ήµο που ανήκετε και θα σας στείλουν στο Γραφείο Αλλοδαπών.
Εκείνοι θα µαζέψουν τα δικαιολογητικά και την αίτηση και θα τα εξετάσουν.

Ανδρέας:

Πόσο καιρό κάνει να ανανεωθεί η άδεια;

Κατερίνα:

∆εν το ξέρω αυτό. Μπορεί και µήνες. Εξαρτάται από τις απεργίες των δηµοτικών
υπαλλήλων…

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο Ανδρέας έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες στο:
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α. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
β. δηµαρχείο
γ. γραφείο αλλοδαπών

Ο Ανδρέας:
α. θέλει να βγάλει άδεια παραµονής
β. θέλει να ανανεώσει την άδεια παραµονής
γ. θέλε να αλλάξει τα στοιχεία του στην άδεια παραµονής

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ίδια για όλους

β.

Η άδεια παραµονής είναι για τον Αντρέα

γ.

Η γυναίκα του Αντρέα είναι άνεργη

δ.

Χρειάζονται και 2 φωτογραφίες

ε.

Τα χαρτιά πρέπει να πάνε στο γραφείο αλλοδαπών του
δήµου

ΛΑΘΟΣ

στ. Η άδεια ανανεώνεται µέσα σε λίγες µέρες

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 ή 3 φωνήεντα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε
κάθε λέξη
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∆ΙΠΛΩΜΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
ζητάει πληροφορίες για την ανανέωση της
άδειας οδήγησης.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα
(υπάλληλος στο ΚΕΠ).
Μέρος: Στο ΚΕΠ.

Ανδρέας:

Καλησπέρα. Να σας κάνω µια ερώτηση;

Κατερίνα:

Ναι πείτε µου.

Ανδρέας:

Θέλω να ανανεώσω την άδεια οδήγησης. Μπορώ να το κάνω εδώ ή πρέπει να πάω
στο Υπουργείο Μεταφορών;

Κατερίνα:

Μπορείτε να το κάνετε κι εδώ, αλλά στο Υπουργείο γίνεται πιο γρήγορα η διαδικασία.

Ανδρέας:

Μένω µακριά από το Υπουργείο. Με βολεύει καλύτερα να φέρω σε εσάς τα
δικαιολογητικά. Ποια είναι;

Κατερίνα:

Θα πρέπει να φέρετε την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας, φωτογραφία διαβατηρίου,
κάποιο έγγραφο που να αναφέρει το ΑΦΜ σας και ένα παράβολο 30 ευρώ από την
Εθνική Τράπεζα.

Ανδρέας:

Εντάξει, δεν είναι πολλά.

Κατερίνα:

Α, ξέχασα. Πρέπει να φέρετε και την παλιά άδεια οδήγησης.

Ανδρέας:

Μα την παλιά άδεια δεν την έχω. Την είχα µέσα στο πορτοφόλι µου και το έχασα πριν
2 εβδοµάδες. Για αυτό θέλω να βγάλω καινούριο δίπλωµα.

Κατερίνα:

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να φέρετε την Βεβαίωση ∆ήλωσης Απώλειας.

Ανδρέας:

Συγνώµη, δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να φέρω;

Κατερίνα:

Όταν χάσατε το πορτοφόλι σας, δεν πήγατε στην αστυνοµία να το δηλώσετε;

Ανδρέας:

Όχι, δεν πήγα. Είναι υποχρεωτικό;

Κατερίνα:

Ναι, εφόσον χάσατε χαρτιά που µπορεί να τα χρησιµοποιήσει κάποιος άλλος είναι
απαραίτητο να δηλώσετε ότι τα χάσατε. Σκεφτείτε ότι αυτός που τα βρήκε µπορεί να
τα χρησιµοποιεί παράνοµα και να φανείτε εσείς ο ένοχος.

Ανδρέας:

Έχετε δίκιο. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω.

Κατερίνα:

Ωραία. Και θα µου φέρετε αντίγραφο της ∆ήλωσης που θα κάνετε στο αστυνοµικό
τµήµα.

Ανδρέας:

Εντάξει. Σε πόσες µέρες θα είναι έτοιµη η άδεια οδήγησης;

Κατερίνα:

Περίπου σε 30 µε 35 µέρες.

Ανδρέας:

Κατάλαβα… Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
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Κατερίνα:

Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης

β.

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει µόνο
στο ΚΕΠ

γ.

Η παλιά άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη

δ.

Ο Ανδρέας έχασε το πορτοφόλι του

ε.

Ο Ανδρέας δεν το δήλωσε στην αστυνοµία

ΛΑΘΟΣ

στ. Η άδεια οδήγησης βγαίνει µέσα σε 2 βδοµάδες

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Ο Ανδρέας πάει σε ένα ΚΕΠ να ________________ την άδεια οδήγησης. Πριν µερικές µέρες
έχασε το πορτοφόλι του αλλά δεν πήγε στην αστυνοµία να το ____________ . Τώρα πρέπει
να πάει στο ΚΕΠ µια λίστα µε ________________: την ταυτότητα, µια φωτογραφία, ένα
________________ των 30 ευρώ και ένα έγγραφο µε το ΑΦΜ. Η διαδικασία στο ΚΕΠ
παίρνει περίπου 30 µέρες, αν θέλει την άδεια πιο γρήγορα πρέπει να πάει στο
____________.

Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στην άρνηση
Παράδειγµα: Θέλω να σας κάνω µια ερώτηση – ∆εν θέλω να σας κάνω µια ερώτηση
1. Πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας
______________________________________________________________________________
2. Μπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα
______________________________________________________________________________
3. Είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία
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______________________________________________________________________________
4. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω
______________________________________________________________________________
5. Φέρε εδώ το αντίγραφο της δήλωσης
_____________________________________________________________________________
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει σε ένα
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και
ζητάει να βγάλει Αριθµό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα
(υπάλληλος στο ΚΕΠ).
Μέρος: Στο ΚΕΠ.

Κατερίνα:

Περάστε παρακαλώ.

Ανδρέας:

Καληµέρα. Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ; Θέλω να βγάλω αριθµό µητρώου
κοινωνικής ασφάλισης, µπορείτε να µου πείτε τι χρειάζεται;

Κατερίνα:

Θέλετε αριθµό ΑΜΚΑ. Μάλιστα. Για εσάς;

Ανδρέας:

Για εµένα, τη γυναίκα µου και τον γιο µου. Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική
υπηκοότητα, έχει σηµασία αυτό;

Κατερίνα:

Ναι. Εργάζεται ή δεν είναι ασφαλισµένη;

Ανδρέας:

Είναι άνεργη.

Κατερίνα:

Ο γιος σας είναι ανήλικος;

Ανδρέας:

Ναι. Είναι 5 ετών. Μήπως δεν χρειάζεται να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ;

Κατερίνα:

Όχι, χρειάζεται. Θα φέρετε τη δική σας αστυνοµική ταυτότητα και το διαβατήριο της
γυναίκας σας. Για το παιδί σας που είναι ανήλικο, θα φέρετε το πιστοποιητικό της
οικογενειακής σας κατάστασης και τη ληξιαρχική πράξη γέννησης. Στην Ελλάδα
γεννήθηκε, ή όχι;

Ανδρέας:

Ναι στην Ελλάδα. Μπορείτε να µου τα ξαναπείτε παρακαλώ;

Κατερίνα:

Τα γράφει σε αυτό το χαρτί, κρατήστε το.

Ανδρέας:

Να φέρω τα χαρτιά σε εσάς;

Κατερίνα:

Θα µου τα φέρετε και θα συµπληρώσω εγώ την αίτηση.

Ανδρέας:

Ωραία. Πρέπει να έρθει εδώ η ίδια η γυναίκα µου ή µπορώ να συµπληρώσω εγώ
την αίτηση για εκείνη;

Κατερίνα:

∆εν υπάρχει πρόβληµα. Μπορείτε να το κάνετε κι εσείς. Μόνο που θα πρέπει να
υπογράψετε µια Υπεύθυνη ∆ήλωση.

Ανδρέας:

Εντάξει. Θα έρθω πάλι αύριο. Είστε και το Σάββατο ανοιχτά;

Κατερίνα:

Τα Σάββατα λειτουργούµε από τις 8 το πρωί µέχρι τις 2.

Ανδρέας:

Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.

Κατερίνα:

Γεια σας.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ:
α. για τον ίδιο
β. για τον ίδιο και για τη γυναίκα του
γ. για τον ίδιο, για τη γυναίκα του και για το παιδί του

2. Η γυναίκα του Ανδρέα:
α. έχει δουλειά
β. δεν έχει δουλειά
γ. έχει δουλειά αλλά δεν είναι ασφαλισµένη

3. Το παιδί:
α. είναι κάτω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ
β. είναι πάνω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ
γ. είναι κάτω από 18 χρονών και δεν χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ

4. Η αίτηση θέλει υπογραφή:
α. µόνο από αυτόν που κάνει την αίτηση
β. από κάποιο συγγενή αυτού που κάνει την αίτηση
γ. από κάποιον που έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση
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Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για να ζητήσουν
πληροφορίες.
Παράδειγµα: Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ;
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Γράψτε τις ερωτήσεις στις παρακάτω απαντήσεις
Παράδειγµα:
– Η γυναίκα σου έχει ελληνική υπηκοότητα;
– Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική υπηκοότητα
______________________________________________________________________________
- Τα παιδιά µου είναι ασφαλισµένα
______________________________________________________________________________
- Έχω βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ
______________________________________________________________________________
- Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα σας
______________________________________________________________________________
- Μπορώ να το κάνω και µόνος µου
______________________________________________________________________________
- Είµαστε ανοιχτά και το Σάββατο
______________________________________________________________________________
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ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.4)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας τηλεφωνεί σε ένα
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για
να ρωτήσει πώς θα βγάλει βιβλιάριο
υγείας.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα
(υπάλληλος στο ΚΕΠ).

Κατερίνα:

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Παρακαλώ;

Ανδρέας:

Καληµέρα. Μια ερώτηση θέλω να σας κάνω.

Κατερίνα:

Πείτε µου.

Ανδρέας:

Μπορώ στο ΚΕΠ να βγάλω βιβλιάριο υγείας ή πρέπει να πάω στο ΙΚΑ;

Κατερίνα:

Είστε άµεσα ασφαλισµένος στο ΙΚΑ;

Ανδρέας:

Τι εννοείται άµεσα;

Κατερίνα:

Είστε ιδιωτικός υπάλληλος και ο εργοδότης σας πληρώνει ΙΚΑ;

Ανδρέας:

Ναι, θεωρούµαι άµεσα ασφαλισµένος;

Κατερίνα:

Ναι. Έµµεσα ασφαλισµένοι είναι τα µέλη της οικογένειας σας αν δεν δουλεύουν και
έχουν µόνο τη δική σας ασφάλεια υγείας. Για παράδειγµα, αν έχετε ανήλικα παιδιά,
αυτά είναι έµµεσα ασφαλισµένα.

Ανδρέας:

Κατάλαβα. Πείτε µου πρώτα τι δικαιολογητικά χρειάζοµαι εγώ για να βγάλω το
βιβλιάριο υγείας.

Κατερίνα:

Θα πρέπει να κάνετε µια αίτηση. Να φέρετε ένα επικυρωµένο αντίγραφο της
ταυτότητας σας, µια φωτογραφία και το εκκαθαριστικό της εφορίας.

Ανδρέας:

Εκκαθαριστικό της εφορίας δεν έχω. Γιατί πέρσι ήµουν άνεργος και δεν είχα κάνει
φορολογική δήλωση.

Κατερίνα:

∆εν πειράζει. Μπορείτε να φέρετε κάποιο λογαριασµό που να γράφει πάνω τη
διεύθυνση σας: ένα λογαριασµό της ∆ΕΗ, του ΟΤΕ…ό,τι έχετε.

Ανδρέας:

Αυτά µόνο;

Κατερίνα:

Ναι. Εδώ θα συµπληρώσετε και µια υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είστε ασφαλισµένος
σε άλλο ταµείο.

Ανδρέας:

Ωραία. Ευχαριστώ. Μέχρι τι ώρα είστε το απόγευµα ανοιχτά;

Κατερίνα:

Μέχρι τις 8 το βράδυ.

Ανδρέας:

Εντάξει. Γεια σας.

Κατερίνα:

Γεια σας.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος

β.

Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει βιβλιάριο υγείας

γ.

∆εν χρειάζεται να κάνει αίτηση για το βιβλιάριο υγείας

δ.

Πρέπει να φέρει και το εκκαθαριστικό της εφορίας και
ένα λογαριασµό

ε.

Πρέπει να κάνει και µια υπεύθυνη δήλωση

στ.

ΛΑΘΟΣ

Τα ΚΕΠ κλείνουν µετά το µεσηµέρι

Ασκήσεις γραµµατικής

Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στη γενική πτώση.
26. Πρέπει να φέρετε αντίγραφο της (ταυτότητα) __________.
27. Το βιβλιάριο της (γυναίκα) __________ µου έχει λήξει.
28. Το παιδί µου είναι δέκα (χρόνος) __________.
29. Το δηµαρχείο της (πόλη) __________ είναι κοντά.
30. Ο Θανάσης µοιάζει του (θείος) __________ του.
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Αναγνωρίστε το νόηµα της γενικής πτώσης στις ακόλουθες φράσεις και σηµειώστε αν δείχνουν
ιδιοκτησία, χρόνο, ηλικία ή χρήση.
ιδιοκτησία

χρόνο

ηλικία

χρήση

Το σπίτι της µητέρας µου
Ο γέρος 80 ετών
Η τάξη των µαθητών
Το ταξίδι µίας ώρας
Τα µάτια της γάτας
Τα ρούχα της δουλειάς
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ΤΡΑΠΕΖΑ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 07.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας πηγαίνει στην
τράπεζα και ζητάει να ανοίξει λογαριασµό.
Πρόσωπα: Ανδρέας και Κατερίνα
(υπάλληλος στην τράπεζα).
Μέρος: Στην τράπεζα.

Κατερίνα:

Πείτε µου, παρακαλώ. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Ανδρέας:

Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασµό.

Κατερίνα:

∆ύο πράγµατα χρειαζόµαστε, την ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να φαίνεται
το ΑΦΜ σας.

Ανδρέας:

Τι έγγραφο δηλαδή;

Κατερίνα:

Το εκκαθαριστικό της εφορίας, τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή κάποιο λογαριασµό
που να φαίνεται πάνω το ΑΦΜ σας…

Ανδρέας:

Να σας πω την αλήθεια, είχα βγάλει πριν από χρόνια ΑΦΜ αλλά από τότε δεν µου
είχε χρειαστεί και δεν ξέρω πού µπορεί να το βρω.

Κατερίνα:

∆εν κάνετε φορολογική δήλωση;

Ανδρέας:

Είχα χαµηλό εισόδηµα και δεν ήταν απαραίτητο να κάνω.

Κατερίνα:

∆εν γίνεται όµως αλλιώς. Είναι απαραίτητο να µας το φέρετε. Να πάτε στην εφορία
και να ζητήσετε να σας βγάλουν ΑΦΜ, να πάρετε τη βεβαίωση. Και βγάλτε τη
φωτοτυπίες να είστε σίγουρος ότι δεν θα τη χάσετε.

Ανδρέας:

Πρέπει να πάω στην εφορία της περιοχής µου ή µπορώ να πάω και στην εφορία
που είναι εδώ δίπλα;

Κατερίνα:

Όχι. Πρέπει να πάτε στην εφορία στην οποία ανήκετε.

Ανδρέας:

Εντάξει. Μήπως έχετε να µου δώσετε κάποιο φυλλάδιο µε πληροφορίες για τους
λογαριασµούς που µπορώ να ανοίξω στην τράπεζα σας;

Κατερίνα:

Ναι, ορίστε. Εδώ θα δείτε όλες τις πληροφορίες για τα επιτόκια και τις υπηρεσίες
που προσφέρουµε.

Ανδρέας:

Εντάξει, ευχαριστώ. Θα το διαβάσω και θα ξανάρθω.

Κατερίνα:

Κι εγώ σας ευχαριστώ. Πάρτε και µια κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο.
Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ανοίξει λογαριασµό στην τράπεζα

β.

Η ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη

γ.

Ο Ανδρέας δεν ξέρει πού να βρει το ΑΦΜ του

δ.

Ο Ανδρέας κάνει φορολογική δήλωση κάθε χρόνο

ε.

Μπορεί να βγάλει ΑΦΜ σε οποιαδήποτε εφορία

στ.

ΛΑΘΟΣ

Ο Ανδρέας θα ξαναπάει στην τράπεζα άλλη µέρα

Aνοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Κατερίνα:

Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Κατερίνα:

Θέλετε να σας πω ποια δικαιολογητικά πρέπει να µας φέρετε;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Κατερίνα:

Χρειάζεται η ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να λέει πάνω το ΑΦΜ σας.
Φορολογική δήλωση κάνετε;

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Κατερίνα:

Μπορείτε να πάτε στην εφορία και να το ζητήσετε. Θα σας το δώσουν αµέσως.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Κατερίνα:

Ορίστε και η κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας.

Ανδρέας:

_________________________________________________________

Επιλέξτε τον σωστό τύπο της λέξης για να συµπληρώσετε την πρόταση
1. Πρέπει να πάω
α. η τράπεζα
β. στην τράπεζα
γ. της τράπεζας
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2. ∆εν έχω τα χαρτιά
α. για την εφορία
β. για της εφορίας
γ. η εφορία

3. Είναι το αυτοκίνητο
α. ο αδερφός µου
β. του αδερφού µου
γ. τον αδερφό µου

4. Πήγα να δω
α. ο φίλος µου
β. του φίλου µου
γ. τον φίλο µου

5. ∆εν θέλω να γυρίσω
α. στο σπίτι µου
β. το σπίτι µου
γ. του σπιτιού µου
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Γενική πτώση
Όταν στην πρόταση υπάρχουν µαζί δύο ουσιαστικά, το δεύτερο ουσιαστικό συνήθως
µπαίνει στη γενική πτώση. Η γενική πτώση µπορεί να έχει πολλές διαφορετικές σηµασίες.
1α

Πχ. Το µολύβι της αδερφής µου. (δείχνει σε ποιον ανήκει κάτι)

1β

Πχ. Παιδί δέκα χρονών. (δείχνει ηλικία)

1γ

Πχ. Μάθηµα δύο ωρών. (δείχνει χρόνο)

1δ

Πχ. Η ράµπα των αναπήρων (δείχνει τη χρήση/ το σκοπό)

Σε πολλές περιπτώσεις το ουσιαστικό µπαίνει στη γενική µετά από κάποιο ρήµα, αντικαθιστώντας
µια πρόθεση.
2α

Πχ. ∆ίνω στη Μαρία την τσάντα. – ∆ίνω της Μαρίας την τσάντα

2β

Πχ. Μοιάζει µε τον πατέρα. – Μοιάζει του πατέρα

Η γενική χρησιµοποιείται µε τα απρόσωπα ρήµατα «πάει» και «αρέσει»
3α

Πχ. Αρέσει του Γιώργου αυτή η µουσική.

Εξαιρούνται συνήθως από τον κανόνα εκφράσεις που δείχνουν ποσότητα. Σε αυτές τις
περιπτώσεις το δεύτερο ουσιαστικό είναι στην ονοµαστική πτώση.
Μια µερίδα µπιφτέκια.
Ένα ποτήρι νερό (εννοείται ένα ποτήρι µε νερό) ΕΝΩ Ένα ποτήρι νερού (εννοείται ποτήρι για
νερό).
Ένα µπουκάλι µπύρα.
Ένα κιλό πατάτες.
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
49. δικαιολογητικό (το)
50. αίτηση (η)
51. άνεργος (ο)
52. φορολογική δήλωση (η)
53. ασφαλιστικό ταµείο (το)
54. αστυνοµικό τµήµα (το)
55. γραφείο αλλοδαπών (το)
56. βιβλιάριο υγείας (το)
57. Υπουργείο (το)
58. εφορία (η)
59. άδεια (η)
60. ανανέωση (η)
61. παράνοµος (ο)
62. υπηκοότητα (η)
63. ασφαλισµένος (ο)
64. επιτόκιο (το)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Ο Ανδρέας έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες στο:
α. Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
β. δηµαρχείο
γ. γραφείο αλλοδαπών

Ο Ανδρέας:
α. θέλει να βγάλει άδεια παραµονής
β. θέλει να ανανεώσει την άδεια παραµονής
γ. θέλε να αλλάξει τα στοιχεία του στην άδεια παραµονής

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι ίδια για όλους

β.

Η άδεια παραµονής είναι για τον Αντρέα

γ.

Η γυναίκα του Αντρέα είναι άνεργη

δ.

Χρειάζονται και 2 φωτογραφίες

ε.

Τα χαρτιά πρέπει να πάνε στο γραφείο αλλοδαπών του
δήµου

ΛΑΘΟΣ

στ. Η άδεια ανανεώνεται µέσα σε λίγες µέρες
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Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε τις λέξεις που έχουν 2 ή 3 φωνήεντα µαζί και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε
κάθε λέξη
π.χ. Ουκρανία

δικαιολογητικά

ανανέωση

άδεια

αίτηση

δουλειά

φοιτητής

χρειάζεται

βεβαίωση

εκείνοι

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ανανεώσει την άδεια οδήγησης

β.

Η ανανέωση της άδειας οδήγησης µπορεί να γίνει µόνο
στο ΚΕΠ

γ.

Η παλιά άδεια οδήγησης είναι απαραίτητη

δ.

Ο Ανδρέας έχασε το πορτοφόλι του

ε.

Ο Ανδρέας δεν το δήλωσε στην αστυνοµία

ΛΑΘΟΣ

στ. Η άδεια οδήγησης βγαίνει µέσα σε 2 βδοµάδες

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Ο Ανδρέας πάει σε ένα ΚΕΠ να ανανεώσει την άδεια οδήγησης. Πριν µερικές µέρες έχασε
το πορτοφόλι του αλλά δεν πήγε στην αστυνοµία να το δηλώσει . Τώρα πρέπει να πάει στο
ΚΕΠ µια λίστα µε δικαιολογητικά: την ταυτότητα, µια φωτογραφία, ένα παράβολο των 30
ευρώ και ένα έγγραφο µε το ΑΦΜ. Η διαδικασία στο ΚΕΠ παίρνει περίπου 30 µέρες, αν
θέλει την άδεια πιο γρήγορα πρέπει να πάει στο Υπουργείο.
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Γράψτε τις παρακάτω φράσεις στην άρνηση
Παράδειγµα: Θέλω να σας κάνω µια ερώτηση – ∆εν θέλω να σας κάνω µια ερώτηση
1. Πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας - ∆εν πρέπει να φέρετε την ταυτότητα σας
2. Μπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα - ∆εν µπορείτε να βγάλετε καινούριο δίπλωµα
3. Είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία - ∆εν είναι υποχρεωτικό να πάµε στην αστυνοµία
4. Θα πάω σήµερα να το δηλώσω - ∆εν θα πάω σήµερα να το δηλώσω
5. Φέρε εδώ το αντίγραφο της δήλωσης - Μη φέρεις εδώ το αντίγραφο της δήλωσης

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ:
α. για τον ίδιο
β. για τον ίδιο και για τη γυναίκα του
γ. για τον ίδιο, για τη γυναίκα του και για το παιδί του

2. Η γυναίκα του Ανδρέα:
α. έχει δουλειά
β. δεν έχει δουλειά
γ. έχει δουλειά αλλά δεν είναι ασφαλισµένη

3. Το παιδί:
α. είναι κάτω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ
β. είναι πάνω από 18 χρονών και χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ
γ. είναι κάτω από 18 χρονών και δεν χρειάζεται αριθµό ΑΜΚΑ

4. Η αίτηση θέλει υπογραφή:
α. µόνο από αυτόν που κάνει την αίτηση
β. από κάποιο συγγενή αυτού που κάνει την αίτηση
γ. από κάποιον που έχει υπογράψει υπεύθυνη δήλωση

Άσκηση επικοινωνίας
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Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που χρησιµοποιούνται για να ζητήσουν
πληροφορίες.
Παράδειγµα: Να σας κάνω µια ερώτηση παρακαλώ;
1. Μπορείτε να µου πείτε τι χρειάζεται;
2. Μήπως δεν χρειάζεται να βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ;
3. Μπορείτε να µου τα ξαναπείτε παρακαλώ;
4. Στην Ελλάδα γεννήθηκε, ή όχι;

Γράψτε τις ερωτήσεις στις παρακάτω απαντήσεις
Παράδειγµα:
– Η γυναίκα σου έχει ελληνική υπηκοότητα;
– Η γυναίκα µου δεν έχει ελληνική υπηκοότητα
- Τα παιδιά σου είναι ασφαλισµένα;
- Τα παιδιά µου είναι ασφαλισµένα
- Έχεις βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ;
- Έχω βγάλει αριθµό ΑΜΚΑ
- Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα µου;
- Μπορεί να συµπληρώσει την αίτηση η γυναίκα σας
- Μπορείς να το κάνεις και µόνος σου;
- Μπορώ να το κάνω και µόνος µου
- Είσαστε ανοιχτά και το Σάββατο;
- Είµαστε ανοιχτά και το Σάββατο

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας είναι ιδιωτικός υπάλληλος

β.

Ο Ανδρέας θέλει να βγάλει βιβλιάριο υγείας

γ.

∆εν χρειάζεται να κάνει αίτηση για το βιβλιάριο υγείας
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δ.

Πρέπει να φέρει και το εκκαθαριστικό της εφορίας και
ένα λογαριασµό

ε.

Πρέπει να κάνει και µια υπεύθυνη δήλωση

στ.

Τα ΚΕΠ κλείνουν µετά το µεσηµέρι

Ασκήσεις γραµµατικής
Συµπλήρωσε τα κενά µε τις λέξεις που είναι στην παρένθεση στη γενική πτώση.
1.

Πρέπει να φέρετε αντίγραφο της (ταυτότητα) ταυτότητας.

2.

Το βιβλιάριο της (γυναίκα) γυναίκας µου έχει λήξει.

3.

Το παιδί µου είναι δέκα (χρόνος) χρονών.

4.

Το δηµαρχείο της (πόλη) πόλης είναι κοντά.

5.

Ο Θανάσης µοιάζει του (θείος) θείου του.

Αναγνωρίστε το νόηµα της γενικής πτώσης στις ακόλουθες φράσεις και σηµειώστε αν δείχνουν
ιδιοκτησία, χρόνο, ηλικία ή χρήση.
ιδιοκτησία
Το σπίτι της µητέρας µου

χρόνο

ηλικία

Χ

Ο γέρος 80 ετών

Χ

Η τάξη των µαθητών

Χ

Το ταξίδι µίας ώρας
Τα µάτια της γάτας

χρήση

Χ
Χ

Τα ρούχα της δουλειάς

Χ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Ανδρέας θέλει να ανοίξει λογαριασµό στην τράπεζα

β.

Η ταυτότητα δεν είναι απαραίτητη

γ.

Ο Ανδρέας δεν ξέρει πού να βρει το ΑΦΜ του
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δ.

Ο Ανδρέας κάνει φορολογική δήλωση κάθε χρόνο

ε.

Μπορεί να βγάλει ΑΦΜ σε οποιαδήποτε εφορία

στ.

Ο Ανδρέας θα ξαναπάει στην τράπεζα άλλη µέρα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Κατερίνα:

Καληµέρα. Πώς µπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Ανδρέας:

Θέλω να ανοίξω ένα λογαριασµό.

Κατερίνα:

Θέλετε να σας πω ποια δικαιολογητικά πρέπει να µας φέρετε;

Ανδρέας:

Ναι παρακαλώ. Τι χρειάζεται;

Κατερίνα:

Χρειάζεται η ταυτότητα σας και ένα έγγραφο που να λέει πάνω το ΑΦΜ σας.
Φορολογική δήλωση κάνετε;

Ανδρέας:

Όχι δεν έκανα πέρσι. Τι να κάνω;

Κατερίνα:

Μπορείτε να πάτε στην εφορία και να το ζητήσετε. Θα σας το δώσουν αµέσως.

Ανδρέας:

Εντάξει. Μπορείτε να µου δώσετε κάποιο φυλλάδιο µε πληροφορίες;

Κατερίνα:

Ορίστε και η κάρτα µου αν θέλετε να µε πάρετε τηλέφωνο. Γεια σας.

Ανδρέας:

Ευχαριστώ. Γεια σας.

Επιλέξτε τον σωστό τύπο της λέξης για να συµπληρώσετε την πρόταση
1. Πρέπει να πάω
α. η τράπεζα
β. στην τράπεζα
γ. της τράπεζας

2. ∆εν έχω τα χαρτιά
α. για την εφορία
β. για της εφορίας
γ. η εφορία

3. Είναι το αυτοκίνητο
α. ο αδερφός µου
β. του αδερφού µου
γ. τον αδερφό µου
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4. Πήγα να δω
α. ο φίλος µου
β. του φίλου µου
γ. τον φίλο µου

5. ∆εν θέλω να γυρίσω
α. στο σπίτι µου
β. το σπίτι µου
γ. του σπιτιού µου
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Ενότητα 8
ΑΓΟΡΕΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε τη Γεωργία που έχει βγει για τα καθηµερινά της
ψώνια και τους διαλόγους επικοινωνίας µε τους πωλητές.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Λεφτά/ Τιµές

Συζήτηση από κοντά

Αγορά/ Τρόφιµα

Συζήτηση από κοντά

Εµπορικό κέντρο

Συζήτηση από κοντά

Αγορά ρούχων/ παπουτσιών

Τηλεφωνική συζήτηση

Εκφράσεις που δείχνουν
χρόνο ή διάρκεια
Επίθετα

Συζήτηση µε πωλητή

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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ΛΕΦΤΑ/ ΤΙΜΕΣ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία µπαίνει σε ένα µαγαζί να
αγοράσει ρούχα.
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής).
Μέρος: Στο µαγαζί ρούχων.

Μάνος:

Καληµέρα.

Γεωργία:

Καληµέρα.

Μάνος:

Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Γεωργία:

Ένα φόρεµα θέλω να βρω.

Μάνος:

Βραδινό ή πιο καθηµερινό;

Γεωργία:

Ένα καθηµερινό. Όχι κάτι επίσηµο.

Μάνος:

Ποια χρώµατα σας αρέσουν περισσότερο;

Γεωργία:

Πιο πολύ µου αρέσει το άσπρο, ή γενικά τα ανοιχτά χρώµατα.

Μάνος:

Κοιτάξτε εδώ µόνη σας και πείτε µου ποιο σας αρέσει να το δοκιµάσετε.

Γεωργία:

Εντάξει. Αυτό εδώ πόσο κάνει;

Μάνος:

35 ευρώ. Θέλετε να το δείτε πάνω σας;

Γεωργία:

Ναι. Είναι στο νούµερο µου;

Μάνος:

Τι νούµερο φοράτε; Το medium;

Γεωργία:

Ναι.

Μάνος:

∆υστυχώς δεν υπάρχει άλλο στο µέγεθος σας.

Γεωργία:

Μήπως έχετε πιο µικρό µέγεθος; Λέω να το πάρω δώρο στην αδερφή µου.

Μάνος:

Ναι νοµίζω έχουµε. Νάτο.

Γεωργία:

Ωραία. Πιστεύω θα της ταιριάζει. Πείτε µου πάλι την τιµή.

Μάνος:

35 ευρώ έχει. Αν πάρετε και κάτι ακόµα θα έχετε έκπτωση 50% στο δεύτερο ρούχο.

Γεωργία:

Μπορεί αντί για ρούχο να πάρω κάποια παπούτσια; Είναι και αυτά στην προσφορά;

Μάνος:

Ναι βεβαίως. Τι νούµερο φοράτε;

Γεωργία:

38.

Μάνος:

Κοιτάξτε εδώ µήπως σας αρέσει κάτι.

Γεωργία:

Μου αρέσουν αυτά εδώ. Πόσο κάνουν;

Μάνος:

Τα παπούτσια κάνουν 50 ευρώ. Με την έκπτωση για εσάς, 25 ευρώ.

Γεωργία:

Εντάξει, αποφάσισα. Θα πάρω και το φόρεµα και τα παπούτσια. 25 ευρώ τα
παπούτσια και 35 το φόρεµα, σύνολο 60 ευρώ, σωστά;
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Μάνος:

Μάλιστα. Ορίστε και τα ρέστα σας. Σας ευχαριστούµε πολύ, µε γεια σας!

Γεωργία:

Κι εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Η Γεωργία θέλει:
α. Να πάρει δώρο σε µια φίλη της
β. Να αγοράσει ένα φόρεµα
γ. Να αλλάξει ένα φόρεµα και να πάρει παπούτσια

Η έκπτωση ισχύει:
α. Αν αγοράσεις 2 ρούχα
β. Αν αγοράσεις 1 ρούχο και 1 ζευγάρι παπούτσια
γ. Αν αγοράσεις 2 πράγµατα, είτε ρούχα είτε παπούτσια

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία προτιµά τα ανοιχτά χρώµατα

β.

Το µέγεθος της είναι το medium

γ.

Το φόρεµα έχει 50% έκπτωση

δ.

Τα παπούτσια δεν είναι στην προσφορά

ε.

Θα πάρει και το φόρεµα και τα παπούτσια

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα πληρώσει 35 ευρώ

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Γ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη
π.χ. γ, γγ, γχ, γρ, γκ, γκρ

µεγάλο

µέγεθος

αγγελία
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ΑΓΟΡΑ/ ΤΡΟΦΙΜΑ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία πηγαίνει στο
µανάβικο.
Πρόσωπα: Γεωργία και Σωτήρης
(µανάβης).
Μέρος: Στο µανάβικο.

Γεωργία:

Καληµέρα.

Σωτήρης:

Γεια σας. Τι κάνετε;

Γεωργία:

Καλά. Ήρθα να πάρω µερικά φρούτα και λαχανικά.

Σωτήρης:

Για σαλάτα;

Γεωργία:

Και για σαλάτα και για το φαγητό. Λέω να κάνω γεµιστά σήµερα.

Σωτήρης:

Ωραία ιδέα. Τι λαχανικά θέλετε λοιπόν;

Γεωργία:

Βάλτε µου 3-4 µεγάλες ντοµάτες, 3 πιπεριές πράσινες, 2 µελιτζάνες, 4 κολοκύθια...

Σωτήρης:

Πατάτες θέλετε;

Γεωργία:

Ναι αλλά νοµίζω ότι έχω πατάτες. Βάλτε µου µόνο 2-3.

Σωτήρης:

Θέλετε τίποτα άλλο;

Γεωργία:

Νοµίζω αυτά είναι αρκετά για τα γεµιστά. Θέλω και για τη σαλάτα 2 αγγούρια, 1
λεµόνι και 2 µεγάλα κρεµµύδια. Α, και λίγο σκόρδο γιατί µου έχει τελειώσει.

Σωτήρης:

Τα ετοιµάζω αµέσως. Θέλετε και φρούτα µου είπατε;

Γεωργία:

Ναι. Τι φρούτα έχετε;

Σωτήρης:

Έχω πολύ ωραίο καρπούζι, πεπόνι, σταφύλια, βερίκοκα…

Γεωργία:

Ροδάκινα έχετε;

Σωτήρης:

Ναι αµέ. Ολόφρεσκα.

Γεωργία:

Ωραία. Βάλτε µου µισό κιλό ροδάκινα. Πόσο κάνει το κιλό;

Σωτήρης:

4,18 ευρώ το κιλό.

Γεωργία:

Ακριβό δεν είναι;

Σωτήρης:

Όχι, τόσο θα το βρείτε παντού.

Γεωργία:

Καλά. Ορίστε τα λεφτά.

Σωτήρης:

Μήπως έχετε πιο ψηλά; ∆εν έχω να χαλάσω 50ευρω.

Γεωργία:

Για να δω...έχω 20 ευρώ.

Σωτήρης:

Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Καληµέρα!

Γεωργία:

Καληµέρα, γεια σας!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θέλει να αγοράσει φρούτα και λαχανικά

β.

Η Γεωργία δεν θα αγοράσει πατάτες

γ.

Η Γεωργία θέλει να αγοράσει σκόρδο

γ.

Η Γεωργία θέλει να πάρει ένα πεπόνι

δ.

Ένα κιλό ροδάκινα κάνει 4,18 ευρώ

ε.

Η Γεωργία πλήρωσε περισσότερα από 20 ευρώ

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Γεωργία σήµερα θέλει να µαγειρέψει γεµιστά. Χρειάζεται µεγάλες ________________,
πιπεριές, ________________ και ________________. Πάει στο µανάβη να πάρει λαχανικά
και ____________ . Όλα µαζί κάνουν 18 ευρώ και η Γεωργία δίνει 20 ευρώ, ο µανάβης
πρέπει να της δώσει ___________.

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε τα κατάλληλα κτητικά επίθετα.

Η Γεωργία πάει στο σπίτι _________ να µαγειρέψει.

Το µεσηµέρι θα πάρει τα παιδιά

_________ από το σχολείο __________ και θα συναντήσει τους καθηγητές ________ . Το
απόγευµα θα µε πάρει τηλέφωνο για να έρθει στο σπίτι ______.

Θα έρθει και η φίλη

______ η Άννα.
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία πηγαίνει σε ένα
εµπορικό κέντρο και ζητάει να κάνει µια
αλλαγή στα ρούχα που αγόρασε.
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής).
Μέρος: Στο εµπορικό κέντρο.

Γεωργία:

Καλησπέρα.

Μάνος:

Καλησπέρα. Μπορώ να σας εξυπηρετήσω;

Γεωργία:

Αγόρασα ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το επιστρέψω, γίνεται;

Μάνος:

Είχε κάποιο πρόβληµα;

Γεωργία:

Είδα ότι είχε ένα κόκκινο σηµάδι στο λαιµό.

Μάνος:

∆υστυχώς δεν υπάρχει άλλο ίδιο. Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε και να πάρετε
τώρα κάτι άλλο ή µπορώ να σας δώσω µία κάρτα µε το ποσό που έχετε πληρώσει και
να ψωνίσετε κάτι άλλο αργότερα. Η κάρτα θα ισχύει για τους επόµενους 6 µήνες.
Έχετε την απόδειξη µαζί σας;

Γεωργία:

Ναι, βέβαια την έχω.

Μάνος:

Τέλεια. Θέλετε να ρίξετε µια µατιά µήπως πάρετε κάτι τώρα ή να σας ετοιµάσω την
κάρτα αλλαγής;

Γεωργία:

Είχα δει ένα παντελόνι που µου άρεσε…δεν ξέρω σε τι τιµή είναι αυτό…

Μάνος:

Το παντελόνι κάνει 45 ευρώ. Για το πουκάµισο έχετε δώσει 20 ευρώ, άρα η διαφορά
που πρέπει να πληρώσετε είναι 25 ευρώ. Γιατί δεν το δοκιµάζετε;

Γεωργία:

∆υστυχώς αυτή τη στιγµή δεν έχω φέρει χρήµατα µαζί µου…

Μάνος:

Κανένα πρόβληµα. Ελάτε κάποια άλλη µέρα. Μπορείτε να κάνετε την αλλαγή 7 µέρες
µετά την ηµέρα αγοράς, εκτός από τα Σάββατα. Εσείς είπατε ότι το αγοράσατε χθες,
έτσι δεν είναι;

Γεωργία:

Ναι.

Μάνος:

Άρα, µπορείτε να έρθετε µέχρι την άλλη Τετάρτη µε την απόδειξη να πάρετε το
παντελόνι.

Γεωργία:

Εντάξει τότε, θα ξανάρθω. Ποια απογεύµατα είστε ανοιχτά;

Μάνος:

Είµαστε ανοιχτά Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα.

Γεωργία:

Εντάξει, θα ξαναπεράσω. Ευχαριστώ πολύ.

Μάνος:

Κι εγώ. Καλό βράδυ.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Γεωργία θέλει να επιστρέψει ένα πουκάµισο:
α. γιατί δεν ήταν στο µέγεθος της
β. γιατί είχε ένα σηµάδι
γ. γιατί δεν της άρεσε το χρώµα

2. Η Γεωργία µπορεί να επιστρέψει το πουκάµισο και να πάρει:
α. τα λεφτά της πίσω
β. µια κάρτα αλλαγής για να ψωνίσει από το µαγαζί µέσα σε 6 µήνες
γ. δεν µπορεί να το επιστρέψει

3. Η Γεωργία θέλει:
α. να αγοράσει ένα παντελόνι
β. να κρατήσει το πουκάµισο και να αγοράσει και ένα παντελόνι
γ. να πάρει τα λεφτά της πίσω

4. Οι αλλαγές γίνονται:
α. από ∆ευτέρα έως Σάββατο µόνο το πρωί
β. µόνο Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα
γ. όλες τις ώρες που είναι ανοιχτά το µαγαζί, εκτός από Σάββατο
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Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

________________ ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το ________________. ∆εν ήταν στο
________________ µου, χρειάζοµαι ένα µεγαλύτερο. Έχω την ________________ µαζί
µου. ∆εν θα διαλέξω κάτι τώρα, καλύτερα να µου δώσετε µια κάρτα ________________ .

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που προτείνουν κάτι.
Παράδειγµα: Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε…
1. ____________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________
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ΑΓΟΡΑ ΡΟΥΧΩΝ/ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία µπαίνει σε ένα µαγαζί να
αγοράσει ρούχα και παπούτσια.
Πρόσωπα: Γεωργία και Μάνος (πωλητής).
Μέρος: Στο µαγαζί ρούχων.

Μάνος:

Καλησπέρα.

Γεωργία:

Καλησπέρα. Είδα ένα πουκάµισο στη βιτρίνα το οποίο µου άρεσε, µπορώ να το δω
από κοντά;

Μάνος:
Γεωργία:

Λέτε το κόκκινο πουκάµισο που φοράει η κούκλα στα δεξιά;
Ναι αυτό.

Μάνος:

Ένα λεπτό να πάω να δω αν το έχουµε στην αποθήκη. Σε τι νούµερο;

Γεωργία:

Medium.

Μάνος:

∆υστυχώς, το medium µας έχει τελειώσει σε αυτό το χρώµα. Το έχω µόνο σε µπλε,
σε µαύρο και κίτρινο; Θέλετε να δείτε κάποιο από αυτά;

Γεωργία:

Το µαύρο καλύτερα.

Μάνος:

Θέλετε να το δοκιµάσετε; Το δεύτερο δοκιµαστήριο στο τέλος του διαδρόµου είναι
άδειο.

Γεωργία:

Εντάξει. Μου δίνετε και το µπλε να το δω πάνω µου;

Μάνος:

Ναι, θα σας το φέρω. Θέλετε και τίποτα άλλο;

Γεωργία:

Θέλω να δοκιµάσω και κάποιο τζην. Φοράω νούµερο 29. Αλλά δεν θέλω να είναι
πολύ εφαρµοστό.

Μάνος:

Εντάξει θα σας φέρω κάποιο φαρδύ.

Γεωργία:

Τι παπούτσια λέτε ότι θα ταίριαζαν µε αυτά τα ρούχα;

Μάνος:

Καλύτερα είναι να βάλετε κάποιες µπότες ή κάποιο παπούτσι µε τακούνι.

Γεωργία:

Εντάξει άλλα όχι πολύ ψηλό τακούνι γιατί δεν νιώθω άνετα.

Μάνος:

∆οκιµάστε αυτά τα δερµάτινα παπούτσια. Τι νούµερο φοράτε; 39;

Γεωργία:

Ναι. Μήπως τα έχετε και σε άλλο χρώµα;

Μάνος:

Θα πάω στην αποθήκη να κοιτάξω.

Γεωργία:

Πριν πάτε, µπορείτε να µου πείτε σε τι τιµή είναι όλα αυτά;

Μάνος:

Το πουκάµισο, το τζην και τα παπούτσια κάνουν συνολικά 80 ευρώ.

Γεωργία:

Μάλιστα. Αυτή τη στιγµή δεν έχω πολλά λεφτά µαζί µου. Θα ξανάρθω να τα
δοκιµάσω όλα µαζί. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.

Μάνος:
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Στη Γεωργία αρέσει ένα κόκκινο πουκάµισο

β.

∆εν έχουν στην αποθήκη κόκκινα πουκάµισα σε medium

γ.

Η Ιωάννα θέλει ένα στενό παντελόνι

δ.

Οι µπότες δεν ταιριάζουν µε αυτά τα ρούχα

ε.

Η Γεωργία φοράει παπούτσια νούµερο 39

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Γεωργία τελικά δεν αγόρασε τίποτα

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε τα επίθετα στις παρακάτω προτάσεις.
31. Το κόκκινο πουκάµισο µε το σκούρο παντελόνι σου πάει πολύ.
32. Τα δερµάτινα παπούτσια δεν µου αρέσουν, θέλω µαλακά παπούτσια µε χαµηλό τακούνι.
33. Στο σαλόνι µου έχω ένα µεγάλο καναπέ και µια καινούρια τηλεόραση.
34. Αν έχει καλό καιρό θα πάω εκδροµή την πρώτη βδοµάδα του Ιουλίου.
35. Έχει ωραία ρούχα σε καλές τιµές και πολλά χρώµατα.
Συµπληρώστε στις στήλες Α, Β και Γ το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο γένος των επιθέτων,
αντίστοιχα.
Αρσενικό
µεγάλος

Θηλυκό
µεγάλη

Ουδέτερο
µεγάλο

φαρδύς
παλιό
καινούρια
σκούρος
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΩΛΗΤΗ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 08.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Άννα πηγαίνει σε ένα κατάστηµα
κινητής τηλεφωνίας να αγοράσει κάρτα για το
κινητό της.
Πρόσωπα: Άννα και Γιώργος (υπάλληλος στο
κατάστηµα).
Μέρος: Στο κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας.

Γιώργος:

Γεια σας.

Άννα:

Καλησπέρα. Θέλω να αγοράσω µια κάρτα SIM για να έχω σύνδεση µε κάρτα στο
κινητό µου.

Γιώργος:

Μάλιστα, δηλαδή µια σύνδεση για καρτοκινητή. ∆ώστε µου σας παρακαλώ την
ταυτότητα σας να καταχωρίσω τα στοιχεία σας. Αν θέλετε εδώ µπορείτε να δείτε τις
υπηρεσίες µας και τις χρεώσεις.

Άννα:

Ωραία. Μπορείτε να µου πείτε µου πείτε πώς θα ανανεώνω το χρόνο οµιλίας µου;

Γιώργος:

Με κάρτες ανανέωσης του χρόνου οµιλίας. Υπάρχουν κάρτες µε 5, 10, 15, 20 και 30
ευρώ.

Άννα:

Για πόσο ισχύει η κάθε κάρτα;

Γιώργος:

Όλες ισχύουν για 12 µήνες.

Άννα:

Θα µου δώσετε µία των 10 ευρώ;

Γιώργος:

Ναι ορίστε.

Άννα:

Μπορείτε να µου πείτε πώς ανανεώνω το χρόνο οµιλίας;

Γιώργος:

Θα πάρετε τηλέφωνο τον αριθµό που λέει εδώ και θα ακούσετε τις οδηγίες. Κάθε
κάρτα γράφει ένα νούµερο µε 16 ψηφία. Οι οδηγίες θα σας πουν πότε να
πληκτρολογήσετε τα νούµερα και ότι άλλο πρέπει να ξέρετε.

Άννα:

Αυτή δεν είναι η καρτοκινητή που διαφηµίζει ότι διπλασιάζει το χρόνο οµιλίας;

Γιώργος:

Ναι, η προσφορά ισχύει ακόµα. Εσείς τώρα µε την κάρτα των 10 ευρώ που
αγοράσατε θα έχετε χρόνο οµιλίας που αντιστοιχεί σε 20 ευρώ. Για τις 15 πρώτες
µέρες έχετε και δωρεάν µηνύµατα και τηλέφωνα.

Άννα:

Προς όλες τις εταιρείες;

Γιώργος:

Όχι µόνο για κινητά αυτής της εταιρείας. Έχετε και 100 δωρεάν µηνύµατα προς
όλους.

Άννα:

Λογικά θα το λέει και στις οδηγίες όταν πάρω το τηλέφωνο για να ανανεώσω το
χρόνο, έτσι δεν είναι;
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Γιώργος:

Ναι βεβαίως. Για όλες τις υπηρεσίες µας µπορείτε να καλέσετε και το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.

Άννα:

Εντάξει, κατάλαβα.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα θέλει να αγοράσει κάρτα για το κινητό της

β.

Πρέπει να δώσει την ταυτότητα της

γ.

Υπάρχουν κάρτες µε 25 ευρώ

δ.

Οι κάρτες ισχύουν για 12 µήνες

ε.

Η προσφορά ισχύει για κλήσεις προς όλες τις εταιρείες

στ.

ΛΑΘΟΣ

∆εν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γιώργος:

Καληµέρα!

Άννα:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Μου έχουν τελειώσει. Θέλεις κάτι άλλο;.

Άννα:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Έχει µέσα στο ψυγείο…

Άννα:

_________________________________________________________

Γιώργος:

3,80.

Άννα:

_________________________________________________________

Γιώργος:

∆εν έχεις πιο ψιλά; ∆εν έχω να σου δώσω ρέστα…

Άννα:

_________________________________________________________

Γιώργος:

Ευχαριστώ πολύ! Γεια!

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α
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1. ισχύει

Α. τζάµπα

2. αριθµός

Β. τηλέφωνα

3. δωρεάν

Γ. νούµερο

4. κλήσεις

∆. τηλεφωνώ

5. καλώ

Ε. διαρκεί

Ενότητα 8

Σελίδα 179

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Επίθετα
Τα επίθετα περιγράφουν ένα χαρακτηριστικό των ουσιαστικών που συνοδεύουν. Έχουν τρία γένη
(αρσενικό θηλυκό, ουδέτερο), κλίνονται όπως τα ουσιαστικά και είναι πάντα στο ίδιο γένος, στον
ίδιο αριθµό και στην ίδια πτώση µε τα ουσιαστικά που συνοδεύουν.
Αρσενικά

Θηλυκά

Επίθετα

-ος

–η,

-α

Ουδέτερα
-0

-ια
-ής

-ιά

- ύς

-ί
-ύ

-ης

-α

1α

Πχ. Καλός – Καλή – Καλό

1β

Πχ. Κακός – Κακιά – Κακό

1γ

Πχ. Φτωχός – Φτωχιά – Φτωχό

2α

Πχ. Ελαφρύς – Ελαφριά – Ελαφρύ

3α

Πχ. Παραπονιάρης – Παραπονιάρα - Παραπονιάρικο

-ικο

Κτητικά επίθετα
Ενικός
µου

σου

Πληθυντικός

του/ της

µας

σας

τους

Τακτικά επίθετα
1ος
ος

2

ος

Πρώτος
∆εύτερος

7ος

Έβδοµος

ος

Όγδοος

ος

8

3

Τρίτος

9

Ένατος

4ος

Τέταρτος

10ος

∆έκατος

5ος

Πέµπτος

20ος

Εικοστός

ος

6

Έκτος
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ος

100

Εκατοστός
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. µαγαζί (το)
2. εξυπηρέτηση (η)
3. επίσηµο ρούχο (το)
4. χρώµα (το)
5. µέγεθος (το)
6. προσφορά (η)
7. τιµή (η)
8. έκπτωση (η)
9. ρέστα (τα)
10. τακούνια (τα)
11. αλλαγή (η)
12. αγοράζω
13. δωρεάν
14. εµπορικό κέντρο (το)
15. περίπτερο (το)
16. αποθήκη (η)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Γεωργία θέλει:
α. Να πάρει δώρο σε µια φίλη της
β. Να αγοράσει ένα φόρεµα
γ. Να αλλάξει ένα φόρεµα και να πάρει παπούτσια

Η έκπτωση ισχύει:
α. Αν αγοράσεις 2 ρούχα
β. Αν αγοράσεις 1 ρούχο και 1 ζευγάρι παπούτσια
γ. Αν αγοράσεις 2 πράγµατα, είτε ρούχα είτε παπούτσια

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία προτιµά τα ανοιχτά χρώµατα

β.

Το µέγεθος της είναι το medium

γ.

Το φόρεµα έχει 50% έκπτωση

δ.

Τα παπούτσια δεν είναι στην προσφορά

ε.

Θα πάρει και το φόρεµα και τα παπούτσια

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα πληρώσει 35 ευρώ

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Γ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη
π.χ. γ, γγ, γχ, γρ, γκ, γκρ

µεγάλο

µέγεθος

αγγελία

συγχωρώ

γράφω

γκρι

αγκαλιά

συγκρίνω

υγρό
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θέλει να αγοράσει φρούτα και λαχανικά

β.

Η Γεωργία δεν θα αγοράσει πατάτες

γ.

Η Γεωργία θέλει να αγοράσει σκόρδο

γ.

Η Γεωργία θέλει να πάρει ένα πεπόνι

δ.

Ένα κιλό ροδάκινα κάνει 4,18 ευρώ

ε.

Η Γεωργία πλήρωσε περισσότερα από 20 ευρώ

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Γεωργία σήµερα θέλει να µαγειρέψει γεµιστά. Χρειάζεται µεγάλες ντοµάτες, πιπεριές,
µελιτζάνες και κολοκύθια. Πάει στο µανάβη να πάρει λαχανικά και φρούτα . Όλα µαζί κάνουν
18 ευρώ και η Ιωάννα δίνει 20 ευρώ, ο µανάβης πρέπει να της δώσει ρέστα.

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε τα κατάλληλα κτητικά επίθετα.

Η Γεωργία πάει στο σπίτι της να µαγειρέψει. Το µεσηµέρι θα πάρει τα παιδιά της από το
σχολείο τους και θα συναντήσει τους καθηγητές τους . Το απόγευµα θα µε πάρει τηλέφωνο
για να έρθει στο σπίτι µου Θα έρθει και η φίλη µας η Άννα.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Γεωργία θέλει να επιστρέψει ένα πουκάµισο:
α. γιατί δεν ήταν στο µέγεθος της
β. γιατί είχε ένα σηµάδι
γ. γιατί δεν της άρεσε το χρώµα
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1. Η Γεωργία µπορεί να επιστρέψει το πουκάµισο και να πάρει:
α. τα λεφτά της πίσω
β. µια κάρτα αλλαγής για να ψωνίσει από το µαγαζί µέσα σε 6 µήνες
γ. δεν µπορεί να το επιστρέψει

2. Η Γεωργία θέλει:
α. να αγοράσει ένα παντελόνι
β. να κρατήσει το πουκάµισο και να αγοράσει και ένα παντελόνι
γ. να πάρει τα λεφτά της πίσω

3. Οι αλλαγές γίνονται:
α. από ∆ευτέρα έως Σάββατο µόνο το πρωί
β. µόνο Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα
γ. όλες τις ώρες που είναι ανοιχτά το µαγαζί, εκτός από Σάββατο

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Αγόρασα ένα πουκάµισο εχθές και θέλω να το αλλάξω/ επιστρέψω. ∆εν ήταν στο µέγεθος
µου, χρειάζοµαι ένα µεγαλύτερο. Έχω την απόδειξη µαζί µου. ∆εν θα διαλέξω κάτι τώρα,
καλύτερα να µου δώσετε µια κάρτα αλλαγής.

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που προτείνουν κάτι.
Παράδειγµα: Αν θέλετε µπορείτε να το αλλάξετε…
1. Θέλετε να ρίξετε µια µατιά;
2. Γιατί δεν το δοκιµάζετε;
3. Ελάτε κάποια άλλη µέρα.

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Στη Γεωργία αρέσει ένα κόκκινο πουκάµισο

β.

∆εν έχουν στην αποθήκη κόκκινα πουκάµισα σε medium

γ.

Η Ιωάννα θέλει ένα στενό παντελόνι

δ.

Οι µπότες δεν ταιριάζουν µε αυτά τα ρούχα

ε.

Η Γεωργία φοράει παπούτσια νούµερο 39

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Γεωργία τελικά δεν αγόρασε τίποτα

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε τα επίθετα στις παρακάτω προτάσεις.
1.

Το κόκκινο πουκάµισο µε το σκούρο παντελόνι σου πάει πολύ.

2.

Τα δερµάτινα παπούτσια δεν µου αρέσουν, θέλω µαλακά παπούτσια µε χαµηλό τακούνι.

3.

Στο σαλόνι µου έχω ένα µεγάλο καναπέ και µια καινούρια τηλεόραση.

4.

Αν έχει καλό καιρό θα πάω εκδροµή την πρώτη βδοµάδα του Ιουλίου.

5.

Έχει ωραία ρούχα σε καλές τιµές και πολλά χρώµατα.

Συµπληρώστε στις στήλες Α, Β και Γ το αρσενικό, το θηλυκό και το ουδέτερο γένος των επιθέτων,
αντίστοιχα.
Αρσενικό

Θηλυκό

Ουδέτερο

µεγάλος

µεγάλη

µεγάλο

φαρδύς

φαρδιά

φαρδύ

παλιός

παλιά

παλιό

καινούριος

καινούρια

καινούριο

σκούρος

σκούρα

σκούρο

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα θέλει να αγοράσει κάρτα για το κινητό της

β.

Πρέπει να δώσει την ταυτότητα της

γ.

Υπάρχουν κάρτες µε 25 ευρώ

δ.

Οι κάρτες ισχύουν για 12 µήνες

ε.

Η προσφορά ισχύει για κλήσεις προς όλες τις εταιρείες

στ.

ΛΑΘΟΣ

∆εν υπάρχει κέντρο εξυπηρέτησης πελατών

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Γιώργος:

Καληµέρα!

Άννα:

Έχετε χυµούς;

Γιώργος:

Μου έχουν τελειώσει. Θέλεις κάτι άλλο;.

Άννα:

Μήπως έχετε σοκολάτες;

Γιώργος:

Έχει µέσα στο ψυγείο…

Άννα:

Πόσο κάνουν;

Γιώργος:

3,80.

Άννα:

Έχετε ρέστα από 20ευρω;

Γιώργος:

∆εν έχεις πιο ψιλά; ∆εν έχω να σου δώσω ρέστα…

Άννα:

Νοµίζω έχω 5ευρώ.

Γιώργος:

Ευχαριστώ πολύ! Γεια!

Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. ισχύει - Ε

Α. τζάµπα

2. αριθµός - Γ

Β. τηλέφωνα

3. δωρεάν - Α

Γ. νούµερο

4. κλήσεις - Β

∆. τηλεφωνώ

5. καλώ - ∆

Ε. διαρκεί
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Ενότητα 9
ΣΧΟΛΕΙΟ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε την Κατερίνα και τη Βασιλική, δύο µητέρες µικρών
κοριτσιών, σε διαλόγους επικοινωνίας µε τη δασκάλα των παιδιών τους και άλλους γονείς.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Εγγραφή στο σχολείο

Τηλεφωνική συζήτηση

Ενηµέρωση για την απουσία
του παιδιού
Συνάντηση γονιού και
δασκάλου
Αγορά σχολικών

Τηλεφωνική συζήτηση

Συζήτηση από κοντά

Συνάντηση γονέων

Συζήτηση από κοντά

Ενότητα 9

Συζήτηση από κοντά

Ασκήσεις
∆ιαφορά µεταξύ έι, εϊ, οι, όι, οϊ,
οϋ
Λεξιλόγιο
Εκφράσεις που προτείνουν
κάτι
Ρήµατα – Ενεστώτας (Οριστική
– Προστακτική – Υποτακτική)
Ανοιχτός διάλογος
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ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.1)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο
της γειτονιάς της και ρωτάει τι χρειάζεται για να
γράψει την κόρη της στο σχολείο.
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία
(δασκάλα).

Κατερίνα:

Καληµέρα. Η κυρία Σοφία;

Σοφία:

Η ίδια. Ποιος είναι;

Κατερίνα:

Έχω ένα παιδί 6 χρονών και θέλω να το γράψω στο σχολείο.

Σοφία:

Μάλιστα. Θα µου πείτε το όνοµα σας;

Κατερίνα:

Λέγοµαι Κατερίνα Ιωάννου.

Σοφία:

Μένετε στη γειτονιά µας;

Κατερίνα:

Ναι. Στον από κάτω δρόµο.

Σοφία:

Εντάξει. Σας ρωτάω επειδή µόνο τα παιδιά της γειτονιάς µας µπορούν να γραφτούν
στο σχολείο.

Κατερίνα:

Πρέπει να φέρω κάποια χαρτιά που να λένε τη διεύθυνση µας;

Σοφία:

Ναι. Και το πιστοποιητικό γέννησης της κόρης σας. Επίσης πρέπει να φέρετε το
βιβλιάριο υγείας για να δούµε ότι το παιδί έχει κάνει τα εµβόλια που πρέπει.

Κατερίνα:

Μια άλλη µαµά µου είπε ότι θέλετε και εξέταση από οδοντίατρο;

Σοφία:

Ναι, σωστά.

Κατερίνα:

Μέχρι πότε είναι οι εγγραφές;

Σοφία:

Μέχρι τις 21 Ιουνίου. ∆εν µου είπατε, είναι κοριτσάκι ή αγοράκι;

Κατερίνα:

Κοριτσάκι. Έχει βαπτισθεί Μαρία-Στέλλα, αλλά τη φωνάζουµε Μαρίλια.

Σοφία:

Ωραίο όνοµα. Να τη χαίρεστε.

Κατερίνα:

Ευχαριστώ. Θα έρθω την άλλη βδοµάδα να φέρω τα χαρτιά για την εγγραφή.

Σοφία:

Ωραία, θα σας περιµένω. Γεια σας.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο για να:
α. Γράψει την κόρη της στο σχολείο
β. Γραφτεί η ίδια στο σχολείο
γ. Για να αλλάξει την κόρη της σχολείο

Η κόρη της Κατερίνας:
α. Πάει σχολείο
β. ∆εν έχει αρχίσει ακόµα το σχολείο
γ. Θα πάει στο νηπιαγωγείο του χρόνου

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Κατερίνα δεν µένει στη γειτονιά του σχολείου

β.

Μόνο τα παιδιά της γειτονιάς µπορούν να γραφτούν

γ.

Η Κατερίνα πρέπει να φέρει το βιβλιάριο υγείας του
παιδιού

δ.

Η εξέταση από οδοντίατρο δεν χρειάζεται

ε.

Οι εγγραφές αρχίζουν στο τέλος του Ιουνίου

στ.

ΛΑΘΟΣ

Την κόρη της Κατερίνας την φωνάζουν Μαρίλια

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα

Ενότητα 9

π.χ. θείος

θεϊκό

παντού

προϋπόθεση

πολλοί

ρολόι

κοροϊδεύω

προϋπηρεσία

βόλεϊ

τρόλεϊ
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.2)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο
κι ενηµερώνει τη δασκάλα για ποιο λόγο λείπει η
κόρη της από το µάθηµα.
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία
(δασκάλα).

Σοφία:

Παρακαλώ.

Κατερίνα:

Καληµέρα κυρία Σοφία. Είµαι η Κατερίνα Ιωάννου, η µαµά της Μαρίλιας.

Σοφία:

Γεια σας κυρία Κατερίνα. Τι κάνετε;

Κατερίνα:

Καλά είµαι. Πήρα να σας ενηµερώσω ότι η Μαρίλια δεν θα έρθει στο σχολείο
σήµερα και µάλλον θα λείπει όλη τη βδοµάδα.

Σοφία:

Έγινε κάτι; Είναι καλά;

Κατερίνα:

Είναι άρρωστη. Κόλλησε ανεµοβλογιά από τον ξάδερφο της.

Σοφία:

Ωχ. Υποµονή. Έχει πολύ πυρετό;

Κατερίνα:

Ναι. ∆εν πέφτει από 39. Θα έρθει το απόγευµα ο γιατρός να τη δει.

Σοφία:

Κατάλαβα, µην ανησυχείτε. Όλα τα παιδιά το περνάνε. Μην ξεχάσετε να ζητήσετε
από το γιατρό να σας γράψει ένα χαρτί ότι την εξέτασε για να δικαιολογήσουµε τις
απουσίες στο σχολείο.

Κατερίνα:

Ναι, θα το κάνω. Επειδή δεν θέλω να µείνει η Μαρίλια πολύ πίσω στα µαθήµατα,
µπορείτε να µου πείτε τι µαθήµατα θα κάνετε αυτή τη βδοµάδα;

Σοφία:

Επειδή είναι πολλά παιδάκια άρρωστα θα κάνω κυρίως επανάληψη. Θα προχωρήσω
µόνο στα µαθηµατικά 1 κεφάλαιο.

Κατερίνα:

Εντάξει. Θα κρατήσω τη Μαρίλια σπίτι µέχρι να γίνει εντελώς καλά, για να µην
κολλήσει τους συµµαθητές της. Όταν της περάσει ο πυρετός θα διαβάσω µαζί της το
επόµενο µάθηµα στα µαθηµατικά να έρθει διαβασµένη.

Σοφία:

Ελπίζω να γίνει σύντοµα καλά. Θα σας πάρω τηλέφωνο µέσα στη βδοµάδα να µάθω
τι κάνει.

Κατερίνα:

Ευχαριστώ πολύ.

Σοφία:

Γεια σας κυρία Κατερίνα. Περαστικά!

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίλια είναι η κόρη της Κατερίνας

β.

Η Μαρίλια έχει ανεµοβλογιά

γ.

Ο πυρετός είναι κάτω από 39

δ.

Ο γιατρός θα δικαιολογήσει τις απουσίες

ε.

Η Μαρίλια θα πάει στο σχολείο σε 2 µέρες

στ.

Η δασκάλα θα ξαναπάρει τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Κατερίνα παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο να ενηµερώσει τη δασκάλα ότι η κόρη της
είναι________________. Θα έρθει ο γιατρός να τη δει και θα υπογράψει ένα χαρτί για να
δικαιολογήσει τις ____________ που θα κάνει όλη τη βδοµάδα. Πολλά παιδιά έχουν
ανεµοβλογιά και η δασκάλα δεν προχωράει στα µαθήµατα, κάνει ____________.

Η

ανεµοβλογιά είναι κολλητική και τα παιδιά µένουν στο σπίτι για να µην κολλήσουν τους
________________ τους. Οι γονείς διαβάζουν µε τα παιδιά τους στο σπίτι τα
____________ τους.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των υπογραµµισµένων ρηµάτων σε ενεστώτα.

Η Κατερίνα θα τηλεφωνήσει στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Ήρθε
ο γιατρός να τη δει. Θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά
παιδιά είναι άρρωστα και θα χάσουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα θα κάνει
επανάληψη.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΥ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Κατερίνα συναντιέται µε τη
δασκάλα της κόρης της για να µάθει πώς τα
πηγαίνει στο σχολείο.
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Σοφία
(δασκάλα).
Μέρος: Στο σχολείο.

Κατερίνα:

Καληµέρα κυρία Σοφία.

Σοφία:

Καληµέρα. Είστε η µαµά της Μαρίλιας, σωστά;

Κατερίνα:

Ναι, εγώ είµαι. Ήρθα να µου πείτε πώς τα πάει η κόρη µου. Είναι καλή µαθήτρια;

Σοφία:

Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία.
Τον τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.

Κατερίνα:
Σοφία:

∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;
Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα.
Μετά το πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το
σπίτι τις κάνει πάντα όλες. Την βοηθάτε εσείς;

Κατερίνα:

Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και κάθοµαι µαζί της και
τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.

Σοφία:

Καλό είναι αυτό. Είναι και πολύ καλή στα τεστ που γράφουµε. Αλλά όποτε βάζω
έκθεση…

Κατερίνα:

∆εν γράφει καλά;

Σοφία:

∆εν ξέρω τι να σας πω. Συνήθως δεν γράφει τίποτα. Κοιτάζει συνέχεια το τετράδιο.
Όταν τη ρωτάω αν θέλει βοήθεια ή να µε ρωτήσει κάτι, µου λέει πως σκέφτεται…

Κατερίνα:

Πριν λίγους µήνες λέγατε ότι είναι πολύ καλή, τι µπορεί να άλλαξε; Πιστεύετε ότι
είναι κάτι ανησυχητικό ή θα της περάσει µε τον καιρό;

Σοφία:

∆εν ανησυχώ γιατί ούτε τσακώνεται µε τα άλλα παιδάκια ούτε σε εµένα µιλάει άσχηµα.
Είναι πάντα ήσυχη. Αλλά καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να της µιλήσετε κι εσείς
να δείτε τι σκέφτεται και είναι τόσο αφηρηµένη. Εγώ προσπάθησα αλλά δεν µου
είπε τίποτα…

Κατερίνα:

Εντάξει, αυτό θα κάνω. Θα ξανάρθω την επόµενη βδοµάδα να µιλήσουµε και να
δούµε τι πρέπει να κάνουµε. Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας.
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Σοφία:

Μην ανησυχείτε πάντως. Η Μαρίλια είναι έξυπνο παιδί και είναι ακόµα από τις
καλύτερες µαθήτριες στην τάξη…

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Κατερίνα πήγε να βρει τη δασκάλα της κόρης της:
α. για να µάθει πώς τα πάει η κόρη της στο σχολείο
β. γιατί την κάλεσε η δασκάλα να έρθει
γ. γιατί ανησυχεί για την κόρη της

2. Η Μαρίλια στην τάξη:
α. είναι άτακτη
β. είναι ήσυχη αλλά δεν παρακολουθεί το µάθηµα
γ. κάνει συνέχεια ερωτήσεις

3. Η Μαρίλια:
α. δεν διαβάζει και δεν γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι
β. διαβάζει στο σπίτι αλλά δεν γράφει καλά στα τεστ
γ. γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι και γράφει καλά στα τεστ

4. Η συµπεριφορά της Μαρίλια:
α. έχει αλλάξει
β. ήταν πάντα η ίδια
γ. είναι ανησυχητική
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Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν χρόνο ή διάρκεια.
Παράδειγµα: Τον τελευταίο µήνα…
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον ενεστώτα.
«- Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία. Τον
τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.
- ∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;
- Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα. Μετά το
πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το σπίτι τις κάνει πάντα όλες.
Την βοηθάτε εσείς;
- Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει
κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.»
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ΑΓΟΡΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Βασιλική συζητάει µε µια φίλη της
τι πρέπει να αγοράσουν για τα παιδιά τους που
πάνε σχολείο.
Πρόσωπα: Βασιλική (µητέρα) και Γεωργία (φίλη
της Βασιλικής).
Μέρος: Στο σπίτι.

Γεωργία:

Λοιπόν, είσαι έτοιµη; Φεύγουµε;

Βασιλική:

Πού θα πάµε; Για ψώνια;

Γεωργία:

Ναι. Υποσχέθηκα στην ανιψιά µου ότι θα της πάρω δώρο όσα πράγµατα χρειάζεται
για το σχολείο. Εδώ έχω τη λίστα.

Βασιλική:

Εσύ την έφτιαξες;

Γεωργία:

Όχι, τους την έδωσε η δασκάλα τους στο σχολείο. Κάποια πράγµατα τα έχει, τα
υπόλοιπα πρέπει να τα αγοράσω.

Βασιλική:

Αλήθεια, θα τα πάρεις όλα αυτά;

Γεωργία:

Όχι όλα µαζί. Προς το παρόν θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα.

Βασιλική:

Σχολική τσάντα έχει;

Γεωργία:

Ναι. ∆εν έχει καθόλου τετράδια.

Βασιλική:

Πάρε 4-5 τετράδια και αν τελειώσουν παίρνεις αργότερα άλλα. Τι άλλο;

Γεωργία:

Πρέπει να πάρουµε µολύβια, στυλό, µια γόµα….ξύστρα δεν χρειάζεται γιατί
έχουµε…

Βασιλική:

Πρέπει να πάρουµε και µια κασετίνα για να τα βάζει µέσα.

Γεωργία:

Ναι, σωστά.

Βασιλική:

Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες. Για τη ζωγραφική τι θέλει;

Γεωργία:

Μαρκαδόρους, ψαλίδι, κόλλα, µπλοκ ζωγραφικής…

Βασιλική:

Νοµίζω ότι φτάνουν όλα αυτά. Μην υπερβάλλεις.

Γεωργία:

Καλά λες. Πόσα λεφτά λες να κάνουν όλα µαζί;

Βασιλική:

Καλύτερα να πάµε στο πολυκατάστηµα µε τα σχολικά είδη. Έχει πολλές προσφορές.
∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ.

Γεωργία:

Το ελπίζω. Λοιπόν, πάµε πριν κλείσει!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θα αγοράσει πράγµατα για την
ανιψιά της που πάει σχολείο

β.

∆εν θα πάρει όλα τα πράγµατα που έχει στη λίστα

γ.

Η ανιψιά της δεν έχει σχολική τσάντα

δ.

Θα πάρει µολύβια, στυλό και µια ξύστρα

ε.

∆εν θα πάρει κασετίνα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα δώσει περισσότερα από 20 ευρώ

Ασκήσεις γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο.
36. Η Βασιλική (παίρνω) ___________ φάρµακα κάθε µέρα.
37. Οι καλοί µαθητές πρέπει να (διαβάζω) ____________ κάθε µέρα.
38. Σου αρέσει να (πηγαίνω) ____________ ταξίδια;
39. Μην (περπατάω) ____________ στο δρόµο!
40. Κάποιοι µε (καλώ) ____________ συνέχεια τηλέφωνο και το κλείνουν….

Γράψτε τις προτάσεις στον ενεστώτα.
1.

Πού θα πάµε; - Πού πάµε;

2.

Εσύ την έφτιαξες ;

______________________________________________________________________________
3.

Θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα.

______________________________________________________________________________
4.

Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες.

______________________________________________________________________________
5.

∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ.

______________________________________________________________________________
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 09.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Κατερίνα περιµένει έξω από το
σχολείο την κόρη της να σχολάσει και συζητάει µε
άλλους γονείς.
Πρόσωπα: Κατερίνα (µητέρα) και Βασιλική (φίλη
της Κατερίνας και µητέρα), Χάρης (πατέρας).
Μέρος: Στην είσοδο του σχολείου.

Κατερίνα:

Γεια σας. Μήπως είστε ο µπαµπάς του Γιαννάκη;

Χάρης:

Ναι. Εσείς ποια είστε;

Κατερίνα:

Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας, συµµαθήτριας του Γιαννάκη.

Χάρης:

Χαίρω πολύ. Ακούω για τη Μαρίλια κάθε µέρα, κάνουν πολύ παρέα τα παιδιά µας.

Κατερίνα:

Ναι, το ξέρω. Συνέχεια µου λέει ότι ο Γιαννάκης είναι ο καλύτερος της φίλος. Να σας
συστήσω τη Βασιλική, είναι η µαµά της Φλώρας Ευθυµίου.

Βασιλική:

Χαίρω πολύ. Το όνοµα σας;

Χάρης:

Χάρης Μητρόπουλος. Ο µπαµπάς του Γιάννη.

Κατερίνα:

Μήπως έχετε ακούσει για το αυριανό πρόγραµµα; Θα σχολάσουν νωρίτερα τα παιδιά;

Βασιλική:

Εγώ άκουσα ότι αν αύριο έχει καλό καιρό θα πάνε εκδροµή στο πάρκο. Θα γυρίσουν
και θα σχολάσουν την κανονική ώρα.

Χάρης:

Πρώτη φορά τα ακούω όλα αυτά! ∆εν θα έπρεπε να µας ενηµερώνουν όταν κάτι
αλλάζει;

Κατερίνα:

Καλή δασκάλα η κυρία Σοφία, αλλά κάποιες φορές ξεχνάει να ενηµερώνει τους γονείς.
Και τα παιδιά είναι µικρά, δεν καταλαβαίνουν να µας εξηγήσουν καλά τι τους είπε η
δασκάλα.

Βασιλική:

Ναι, ούτε η δικιά µου κόρη κατάλαβε τι θα γίνει. Στην αρχή µου έλεγε ότι θα πάνε σε
µια γιορτή!

Χάρης:

Μπορώ να προτείνω κάτι; Να ζητήσουµε από την κυρία Σοφία να έχουν όλα τα παιδιά
στην τσάντα τους ένα µικρό τετράδιο και να τα βάζει να γράφουν εκεί όλες τις
ανακοινώσεις που πρέπει να µαθαίνουµε οι γονείς. Συµφωνείτε;

Κατερίνα:

Καλή ιδέα. Θα το κοιτάµε εµείς κάθε µέρα και θα ξέρουµε τι γίνεται. Να µη χρειάζεται
να παίρνει η δασκάλα τηλέφωνο όλους τους γονείς, έναν-έναν.

Βασιλική:

Κι εγώ συµφωνώ. Σε λίγο που σχολάνε τα παιδιά να πάµε να τη βρούµε.

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίλια και ο Γιάννης είναι συµµαθητές

β.

Η Βασιλική είναι η µαµά της Φλώρας

γ.

Ο Χάρης είναι ο µπαµπάς της Μαρίλιας

δ.

Οι γονείς ξέρουν το αυριανό πρόγραµµα

ε.

Η κυρία Σοφία είναι η δασκάλα των παιδιών

στ.

ΛΑΘΟΣ

Οι γονείς συµφωνούν να κάνουν µια πρόταση στη δασκάλα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Βασιλική:

Συγγνώµη…εσείς είστε ο µπαµπάς του Βασιλάκη;

Χάρης: ______________________________________________________________________
Βασιλική:

Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας.

Χάρης: ______________________________________________________________________
Βασιλική:

Τα παιδιά µας κάνουν πολύ παρέα.

Χάρης: ______________________________________________________________________
Βασιλική:

Θέλετε αύριο να έρθετε µε το Νικολάκη από το σπίτι να παίξουν τα παιδιά µας και να
γνωριστούµε εµείς καλύτερα;; Συµφωνείτε;

Χάρης: ______________________________________________________________________
Βασιλική:

Ωραία! Θα σας περιµένω αύριο στο σπίτι.

Χάρης: ______________________________________________________________________
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Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο.
1. Πρέπει πάντα να (προσπαθώ) ___________ για κάτι καλύτερο.
2. Να (προσέχω) ____________ πολύ στο δρόµο.
3. Τα παιδιά µου δεν (τρώω) ____________ πολύ.
4. Μη συνεχίζετε να (µιλάω) ____________ στην τάξη!

5.

∆εν µας αρέσει να (γυρνάω) ____________ αργά στο σπίτι.
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεστώτας - Οριστική
Ο ενεστώτας χρησιµοποιείται για
•

πράξεις που γίνονται τώρα,

•

πράξεις που ξεκίνησαν παλιά και γίνονται µέχρι τώρα

•

γενικές αλήθειες

•

συνήθειες

Ρήµατα α’ συζυγίας

Ρήµατα β’ συζυγίας

Βλέπω

Βλέπουµε

Μιλάω/ Μιλώ

Μιλάµε

Βλέπεις

Βλέπετε

Μιλάς

Μιλάτε

Βλέπει

Βλέπουν

Μιλάει

Μιλάνε/ Μιλούν

Ενεστώτας - Υποτακτική
Χρησιµοποιούµε τον ενεστώτα στην υποτακτική όταν θέλουµε να τονίσουµε τη διάρκεια µιας
πράξης. Σχηµατίζεται µε το «να» + το ρήµα στον ενεστώτα. Πριν το «να» συνήθως υπάρχουν
ρήµατα όπως τα: χαίροµαι, αρχίζω, µαθαίνω, βλέπω, δείχνω, ξέρω….
1α

Πχ. Ξέρω να διαβάζω

1β

Πχ. Συνεχίζετε να µιλάτε

1γ

Πχ. Μου αρέσει να χορεύω

Ενεστώτας – Προστακτική
Η προστακτική µε ενεστώτα χρησιµοποιείται όταν ζητάµε κάτι που θέλουµε να γίνεται συνέχεια,
να έχει διάρκεια.
β΄ ενικό

β’ πληθυντικό

Βλέπε

Βλέπετε

Μίλα

Μιλάτε
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1α

Πχ. Πρόσεχε όταν οδηγείς!

1β

Πχ. Παραµείνετε στη θέση σας!

1γ

Πχ. Μην καπνίζετε!
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. εγγραφή (η)
2. σχολείο (το)
3. απουσία (η)
4. µάθηµα (το)
5. συµµαθητής (ο)
6. τάξη (η)
7. φρόνιµος
8. διάβασµα (το)
9. διορθώνω
10. σχολικά (τα)
11. κασετίνα (η)
12. δασκάλα (η)
13. χάρακας (ο)
14. σχολάω
15. γονιός (ο)
16. ανακοίνωση (η)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Κατερίνα τηλεφωνεί στο σχολείο για να:
α. Γράψει την κόρη της στο σχολείο
β. Γραφτεί η ίδια στο σχολείο
γ. Για να αλλάξει την κόρη της σχολείο

Η κόρη της Κατερίνας:
α. Πάει σχολείο
β. ∆εν έχει αρχίσει ακόµα το σχολείο
γ. Θα πάει στο νηπιαγωγείο του χρόνου

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Κατερίνα δεν µένει στη γειτονιά του σχολείου

β.

Μόνο τα παιδιά της γειτονιάς µπορούν να γραφτούν

γ.

Η Κατερίνα πρέπει να φέρει το βιβλιάριο υγείας του
παιδιού

δ.

Η εξέταση από οδοντίατρο δεν χρειάζεται

ε.

Οι εγγραφές αρχίζουν στο τέλος του Ιουνίου

στ.

ΛΑΘΟΣ

Την κόρη της Κατερίνας την φωνάζουν Μαρίλια

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα
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π.χ. θείος

θεϊκό

παντού

προϋπόθεση

πολλοί

ρολόι

κοροϊδεύω

προϋπηρεσία
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βόλεϊ

τρόλεϊ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίλια είναι η κόρη της Κατερίνας

β.

Η Μαρίλια έχει ανεµοβλογιά

γ.

Ο πυρετός είναι κάτω από 39

δ.

Ο γιατρός θα δικαιολογήσει τις απουσίες

ε.

Η Μαρίλια θα πάει στο σχολείο σε 2 µέρες

στ.

Η δασκάλα θα ξαναπάρει τηλέφωνο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Η Κατερίνα παίρνει τηλέφωνο στο σχολείο να ενηµερώσει τη δασκάλα ότι η κόρη της είναι
άρρωστη. Θα έρθει ο γιατρός να τη δει και θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις
απουσίες που θα κάνει όλη τη βδοµάδα. Πολλά παιδιά έχουν ανεµοβλογιά και η δασκάλα
δεν προχωράει στα µαθήµατα, κάνει επανάληψη. Η ανεµοβλογιά είναι κολλητική και τα
παιδιά µένουν στο σπίτι για να µην κολλήσουν τους συµµαθητές τους. Οι γονείς διαβάζουν
µε τα παιδιά τους στο σπίτι τα µαθήµατα τους.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των υπογραµµισµένων ρηµάτων σε ενεστώτα.

Η Κατερίνα θα τηλεφωνήσει στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Ήρθε
ο γιατρός να τη δει. Θα υπογράψει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά
παιδιά είναι άρρωστα και θα χάσουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα θα κάνει
επανάληψη.
Η Κατερίνα τηλεφωνεί στη δασκάλα της κόρης της να της πει ότι είναι άρρωστη. Έρχεται ο
γιατρός να τη δει. Υπογράφει ένα χαρτί για να δικαιολογήσει τις απουσίες. Πολλά παιδιά
είναι άρρωστα και χάνουν τα µαθήµατα στο σχολείο. Η δασκάλα κάνει επανάληψη.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Κατερίνα πήγε να βρει τη δασκάλα της κόρης της:
α. για να µάθει πώς τα πάει η κόρη της στο σχολείο
β. γιατί την κάλεσε η δασκάλα να έρθει
γ. γιατί ανησυχεί για την κόρη της

1. Η Μαρίλια στην τάξη:
α. είναι άτακτη
β. είναι ήσυχη αλλά δεν παρακολουθεί το µάθηµα
γ. κάνει συνέχεια ερωτήσεις

2. Η Μαρίλια:
α. δεν διαβάζει και δεν γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι
β. διαβάζει στο σπίτι αλλά δεν γράφει καλά στα τεστ
γ. γράφει τις ασκήσεις στο σπίτι και γράφει καλά στα τεστ

3. Η συµπεριφορά της Μαρίλια:
α. έχει αλλάξει
β. ήταν πάντα η ίδια
γ. είναι ανησυχητική

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν χρόνο ή διάρκεια.
Παράδειγµα: Τον τελευταίο µήνα…
1. Μετά το πρώτο διάλειµµα
2. Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της
3. Μετά τα κοιτάω κι εγώ
4. Κοιτάζει συνέχεια το τετράδιο.
5. Πριν λίγους µήνες λέγατε ότι είναι πολύ καλή
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6. Είναι πάντα ήσυχη.
7. Θα ξανάρθω την επόµενη βδοµάδα
8. Είναι ακόµα από τις καλύτερες µαθήτριες στην τάξη

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον ενεστώτα.
«- Η Μαρίλια είναι πολύ καλό παιδί, φρόνιµο, µε ακούει στην τάξη, δεν κάνει φασαρία. Τον
τελευταίο µήνα όµως είναι πάρα πολύ αφηρηµένη.
- ∆ηλαδή, δεν παρακολουθεί πια το µάθηµα; Τι κάνει;
- Το πρωί φαίνεται ότι νυστάζει. Της κάνω ερωτήσεις και δεν έχει ακούσει τι τη ρώτησα. Μετά το
πρώτο διάλειµµα είναι καλύτερα. Πάντως, τις ασκήσεις που βάζω για το σπίτι τις κάνει πάντα όλες.
Την βοηθάτε εσείς;
- Στην αρχή τα γράφει όλα µόνη της. Μετά τα κοιτάω κι εγώ και τα διορθώνουµε. Αν έχει να µάθει
κάτι απέξω, τη βάζω και µου το λέει.»

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θα αγοράσει πράγµατα για την
ανιψιά της που πάει σχολείο

β.

∆εν θα πάρει όλα τα πράγµατα που έχει στη λίστα

γ.

Η ανιψιά της δεν έχει σχολική τσάντα

δ.

Θα πάρει µολύβια, στυλό και µια ξύστρα

ε.

∆εν θα πάρει κασετίνα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα δώσει περισσότερα από 20 ευρώ

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο.
1.

Η Κατερίνα (παίρνω) παίρνει φάρµακα κάθε µέρα.

2.

Οι καλοί µαθητές πρέπει να (διαβάζω) διαβάζουν κάθε µέρα.

3.

Σου αρέσει να (πηγαίνω) πηγαίνεις ταξίδια;

4.

Μην (περπατάω) περπατάς στο δρόµο!
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Κάποιοι µε (καλώ) καλούν συνέχεια τηλέφωνο και το κλείνουν….

5.

Γράψτε τις προτάσεις στον ενεστώτα.
1.

Πού θα πάµε; - Πού πάµε;

2.

Εσύ την έφτιαξες ; - Εσύ την φτιάχνεις;

3.

Θα πάρω αυτά που θα χρησιµοποιεί κάθε µέρα.

Παίρνω αυτά που χρησιµοποιεί κάθε µέρα.
Για τα µαθηµατικά θα χρειαστεί σίγουρα χάρακες.

4.

Για τα µαθηµατικά χρειάζεται σίγουρα χάρακες.
∆εν θα δώσεις πάνω από 15-20 ευρώ. - ∆εν δίνεις πάνω από 15-20 ευρώ.

5.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Μαρίλια και ο Γιάννης είναι συµµαθητές

β.

Η Βασιλική είναι η µαµά της Φλώρας

γ.

Ο Χάρης είναι ο µπαµπάς της Μαρίλιας

δ.

Οι γονείς ξέρουν το αυριανό πρόγραµµα

ε.

Η κυρία Σοφία είναι η δασκάλα των παιδιών

στ.

ΛΑΘΟΣ

Οι γονείς συµφωνούν να κάνουν µια πρόταση στη δασκάλα

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Βασιλική:

Συγγνώµη…εσείς είστε ο µπαµπάς του Βασιλάκη;

Χάρης:

Ναι, εγώ είµαι. Εσείς ποια είστε;

Βασιλική:

Χαίρω πολύ. Εγώ είµαι η µαµά της Μαρίλιας.

Χάρης:

Χαίρω πολύ.

Βασιλική:

Τα παιδιά µας κάνουν πολύ παρέα.

Χάρης:

Ναι, το ξέρω. Μου το λέει συνέχεια ο γιος µου.

Βασιλική:

Θέλετε αύριο να έρθετε µε το Νικολάκη από το σπίτι να παίξουν τα παιδιά µας και να
γνωριστούµε εµείς καλύτερα;; Συµφωνείτε;

Χάρης:

Ναι καλή ιδέα, να το κανονίσουµε.

Βασιλική:

Ωραία! Θα σας περιµένω αύριο στο σπίτι.
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Χάρης:

Εντάξει. Θα τα πούµε αύριο.

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στο σωστό πρόσωπο.
1.

Πρέπει πάντα να (προσπαθώ) προσπαθείς/ προσπαθούµε για κάτι καλύτερο.

2.

Να (προσέχω) προσέχεις πολύ στο δρόµο.

3.

Τα παιδιά µου δεν (τρώω) τρώνε πολύ.

4.

Μη συνεχίζετε να (µιλάω) µιλάτε στην τάξη!

5.

∆εν µας αρέσει να (γυρνάω) γυρνάµε αργά στο σπίτι.
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Ενότητα 10
ΑΥΤΟ-ΜΑΘΗΣΗ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε νέους σπουδαστές και εργαζόµενους, σε διαλόγους
σχετικά µε τις σπουδές τους και την εκπαίδευση.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Μαθήµατα

Συζήτηση από κοντά

∆ιαφορά µεταξύ άι, αί, αι, αΐ, αϊ

Στο φροντιστήριο

Συζήτηση από κοντά

Λεξιλόγιο

Αναγνώριση τίτλου σπουδών

Συζήτηση από κοντά

Βιβλιοθήκη

Συζήτηση από κοντά

Εκφράσεις για να ζητάς
διευκρινήσεις
Ρήµατα – Ενεστώτας
(Παθητική φωνή)

Εκπαίδευση

Συζήτηση από κοντά

Ενότητα 10

Ανοιχτός διάλογος
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ΜΑΘΗΜΑΤΑ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία ζητάει τη γνώµη της
Ελένης για ένα φροντιστήριο ξένων
γλωσσών.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στην έξοδο του σπιτιού.

Γεωργία:

Θα φύγω εγώ. Εσύ τι θα κάνεις;

Ελένη:

Πού πας;

Γεωργία:

Θέλω να βρω ένα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Αυτό που πας εσύ είναι καλό; Θα
µου πρότεινες να γραφτώ εκεί;

Ελένη:

Ναι, είµαι πολύ ευχαριστηµένη. Είναι και πολύ κοντά µας, µόνο πέντε λεπτά µε τα
πόδια από εδώ.

Γεωργία:

Τι µαθήµατα έχει; Για ποιες γλώσσες;

Ελένη:

Είναι αρκετά µεγάλο, έχει µαθήµατα ενηλίκων για 6 ξένες γλώσσες.

Γεωργία:

Ποια µαθήµατα έχουν περισσότερους µαθητές;

Ελένη:

Τα µαθήµατα αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών. Λιγότερους µαθητές έχουν τα
ισπανικά, τα ιταλικά και τα ρώσικα.

Γεωργία:

Εγώ λέω να αρχίσω γερµανικά. Μου αρέσει πολύ σαν γλώσσα, ειδικά η προφορά
τους.

Ελένη:

Θα πας τώρα από εκεί να ρωτήσεις λεπτοµέρειες;

Γεωργία:

Ναι. Θέλω να µάθω τις ώρες των µαθηµάτων, πόσες ώρες είναι το µήνα, πόσοι
µαθητές είναι σε κάθε τµήµα…

Ελένη:

Μπορείς να µε περιµένεις πέντε λεπτά να πάω στο σπίτι να πάρω λεφτά και να
πάµε µαζί στο φροντιστήριο; Θέλω να δώσω τα λεφτά για το µήνα.

Γεωργία:

Εντάξει, δεν βιάζοµαι. Αλήθεια, πόσα δίνεις το µήνα;

Ελένη:

80 ευρώ. ∆εν είναι πολλά. Αλλά εσύ τώρα θα πρέπει να πληρώσεις και εγγραφή.
Θα σου τα πουν εκεί.

Γεωργία:

Καλά. Πήγαινε και θα σε περιµένω απέναντι στην πλατεία. Μην αργήσεις!

Ελένη:

Όχι. Σε πέντε λεπτά θα είµαι κάτω.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

Ενότητα 10
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Η Γεωργία:
α. ∆εν έχει γραφτεί ακόµα σε φροντιστήριο
β. Έχει γραφτεί σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών
γ. Θέλει να πάει σε διαφορετικό φροντιστήριο από αυτό που πάει η Ελένη

Στο φροντιστήριο που πάει η Ελένη, γίνονται µαθήµατα:
α. Ισπανικών, ιταλικών και ρώσικων
β. Αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών
γ. Όλων των παραπάνω

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το φροντιστήριο της Ελένης είναι κοντά στο σπίτι

β.

Περισσότερους µαθητές έχουν τα µαθήµατα αγγλικών,
γαλλικών και γερµανικών

γ.

Στην Γεωργία δεν αρέσει η προφορά των γερµανικών

δ.

Τα µαθήµατα κοστίζουν 80 ευρώ το µήνα

ε.

Η Γεωργία δεν χρειάζεται να πληρώσει εγγραφή

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Γεωργία και η Ελένη θα πάνε µαζί στο φροντιστήριο

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα

Ενότητα 10

π.χ. ναι

είµαι

φαί

φαίνεται

Μάιος

λαϊκό

καιρός

Κάιρο

µαϊµού

σαΐνι
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ΣΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Σοφία πηγαίνει σε ένα φροντιστήριο ξένων
γλωσσών και ζητάει πληροφορίες για τα µαθήµατα.
Πρόσωπα: Σοφία και Χριστίνα (υπάλληλος στο
φροντιστήριο ξένων γλωσσών).
Μέρος: Στο φροντιστήριο ξένων γλωσσών.

Σοφία:

Καλησπέρα.

Χριστίνα:

Καλησπέρα. Μπορώ να σας βοηθήσω;

Σοφία:

Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν κάνετε εδώ µαθήµατα γερµανικών για ενήλικες.

Χριστίνα:

Μάλιστα. Είστε αρχάρια ή έχετε ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών;

Σοφία:

Όχι, δεν έχω κάνει ποτέ. Μόνο αγγλικά ξέρω και έχω κάνει και λίγα µαθήµατα ιταλικών.

Χριστίνα:

Ωραία. Να σας δώσω τότε το πρόγραµµα για τα µαθήµατα γερµανικών, να ρίξετε µια
µατιά.

Σοφία:

Ευχαριστώ. Οι ώρες µε βολεύουν αρκετά. Αν χάσω κάποιο µάθηµα µπορώ να το
αναπληρώσω άλλη µέρα;

Χριστίνα:

Υπάρχουν δύο τµήµατα αρχαρίων, ένα πρωί και ένα απόγευµα. Αν χάσετε το µάθηµα
του πρωινού τµήµατος µπορείτε να παρακολουθήσετε το µάθηµα το απόγευµα. Μόνο
κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Τρίτη µε Πέµπτη έχουν µάθηµα τα πιο προχωρηµένα
τµήµατα, δεν µπορείτε να τα παρακολουθήσετε.

Σοφία:
Χριστίνα:

Έχετε και εντατικά τµήµατα;
Για τους ενήλικες όλα τα τµήµατα είναι εντατικά. ∆εν είναι όµως πιεστικό το
πρόγραµµα. Μπορείτε να παρακολουθήστε τα οµαδικά µαθήµατα για ένα µήνα και αν
δεν σας αρέσει το πρόγραµµα, κανονίζουµε ιδιαίτερα µαθήµατα.

Σοφία:

Ωραία. Τα µαθήµατα γίνονται όλο το χρόνο;

Χριστίνα:

Έχουµε δύο βδοµάδες αργία τα Χριστούγεννα και δύο βδοµάδες αργία το Πάσχα. Το
καλοκαίρι κλείνουµε µόνο όλο τον Αύγουστο.

Σοφία:

Θα µου πείτε και για το οικονοµικό;

Χριστίνα:

Ναι. Στην αρχή πληρώνετε την εγγραφή 50 ευρώ και µετά είναι 80 ευρώ κάθε µήνα.
Αν δεν έρθετε σε κανένα µάθηµα όλο το µήνα δεν τον πληρώνετε.

Σοφία:
Χριστίνα:

Ενότητα 10

Ωραία. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες. Θα το σκεφτώ και θα ξανάρθω.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Σοφία έχει ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών

β.

Η Σοφία έχει κάνει µαθήµατα ιταλικών

γ.

Τα µαθήµατα για αρχάριους είναι µόνο κάθε ∆ευτέρα

δ.

Το φροντιστήριο κλείνει όλο το καλοκαίρι

ε.

Η εγγραφή κάνει 50 ευρώ και τα µαθήµατα 80 ευρώ
το µήνα

στ.

Η Σοφία τελικά γράφεται στο φροντιστήριο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Σοφία πηγαίνει σε ένα ________________ να κάνει µαθήµατα γερµανικών. Στο
____________ γράφει τις ώρες των µαθηµάτων, είναι κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Για
τους ενήλικες όλα τα µαθήµατα είναι ________________. Υπάρχουν οµαδικά και
____________ µαθήµατα. Η ____________ στο φροντιστήριο κάνει 50 ευρώ και την
πληρώνει µόνο µία φορά.

Χρησιµοποιήστε τις παρακάτω λέξεις για να φτιάξετε προτάσεις
µαθήµατα:

Θέλω να εγγραφώ στα µαθήµατα ελληνικών για ενήλικες

εντατικά:

__________________________________________________________________

ιδιαίτερα:

__________________________________________________________________

πρόγραµµα: __________________________________________________________________
εγγραφή:

Ενότητα 10
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο
εξωτερικό και θέλει να αναγνωρίσει το πτυχίο του
στην Ελλάδα. Πηγαίνει σε ένα Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και ρωτάει
πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνει.
Πρόσωπα: Γιάννης και Κατερίνα (υπάλληλος στο
ΚΕΠ).
Μέρος: Στο ΚΕΠ.
Γιάννης:

Καληµέρα.

Κατερίνα:

Καληµέρα. Τι θα θέλατε;

Γιάννης:

Έχω τελειώσει τις σπουδές µου στο εξωτερικό και θέλω να αναγνωρίσω το πτυχίο
µου και στην Ελλάδα. Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία;

Κατερίνα:

Καταρχάς πρέπει να συµπληρώσετε την αίτηση και να µας φέρετε κάποια
δικαιολογητικά.

Γιάννης:

Θα µου πείτε παρακαλώ αναλυτικά τα δικαιολογητικά για να τα σηµειώσω;

Κατερίνα:

Πρώτον ένα επικυρωµένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών. Αν το πτυχίο δεν είναι
στα ελληνικά πρέπει να το µεταφράσετε.

Γιάννης:

∆ηλαδή να το πάω σε µεταφραστή;

Κατερίνα:

Όχι, πρέπει να είναι επίσηµη µετάφραση, από το Υπουργείο Εξωτερικών ή το
προξενείο ή κάποιο δικηγόρο.

Γιάννης:

Τι άλλα χαρτιά από τη σχολή χρειάζονται µετάφραση;

Κατερίνα:

Το αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών που φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των
µαθηµάτων. Επίσης, το απολυτήριο του σχολείου που τελειώσατε.

Γιάννης:

Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι απαραίτητο;

Κατερίνα:

Την άδεια παραµονής σας στη χώρα, αν είστε από χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Γιάννης:

Όχι, δεν χρειάζοµαι άδεια παραµονής. Είµαι από την Κύπρο.

Κατερίνα:

Ωραία. Θα φέρετε αυτά τα δικαιολογητικά και θα συµπληρώσετε την αίτηση και µια
υπεύθυνη δήλωση.

Γιάννης:

∆εν µου είπατε αν πρέπει να πληρώσω κάτι.

Κατερίνα:

Ναι. Θα καταθέσετε 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασµό της τράπεζας και θα φέρετε την
απόδειξη.

Γιάννης:
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Κατερίνα:

Αν τα δικαιολογητικά είναι σωστά, θα είναι έτοιµα σε 10 εργάσιµες µέρες. Μπορούµε
να σας ειδοποιήσουµε µε γραπτό µήνυµα στο κινητό σας να έρθετε να τα πάρετε.

Γιάννης:

Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας µέρα!

Κατερίνα:

Γεια σας.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ο Γιάννης έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες:
α. από τη γραµµατεία της σχολής του
β. από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
γ. από το Υπουργείο

2. Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο εξωτερικό:
α. αλλά δεν έχει πτυχίο
β. έχει πτυχίο και θέλει να το µεταφράσει
γ. έχει πτυχίο και θέλει να το αναγνωρίσει για να ισχύει στην Ελλάδα

3. Το πτυχίο του µπορεί να το µεταφράσει:
α. στο Υπουργείο Εξωτερικών
β. σε µεταφραστή
γ. µόνος του

4. Για να γίνει η διαδικασία πρέπει να φέρει:
α. τα δικαιολογητικά και µια αίτηση
β. τα δικαιολογητικά, µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση
γ. µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που ζητούν πληροφορίες.
Παράδειγµα: Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία;
1. _____________________________________________________________________
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2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Έχει τελειώσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και θέλει να ____________ το πτυχίο του και
στην Ελλάδα. Πρέπει να ____________ την αίτηση και να φέρει κάποια ____________. Στο
αναλυτικό ____________ σπουδών φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των µαθηµάτων.
Επειδή το ____________ του δεν είναι στα ελληνικά πρέπει να µεταφραστεί.

Ενότητα 10

Σελίδα 220

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Ο Γιάννης πηγαίνει στη
βιβλιοθήκη να δανειστεί κάποια βιβλία.
Πρόσωπα: Γιάννης και Σοφία (υπάλληλος στη
βιβλιοθήκη).
Μέρος: Στη βιβλιοθήκη.

Γιάννης:

Καληµέρα. Θέλω να δανειστώ κάποια βιβλία.

Σοφία:

Καληµέρα. Θα µου δώσετε την κάρτα βιβλιοθήκης σας;

Γιάννης:

∆εν έχω. Πρώτη φορά έρχοµαι.

Σοφία:

Για να δανειστείτε βιβλία πρέπει να σας βγάλουµε κάρτα µέλους.

Γιάννης:

Εντάξει. Κανένα πρόβληµα. Θέλετε την ταυτότητα µου;

Σοφία:

Ναι, την ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Γιάννης:

Ορίστε.

Σοφία:

Ευχαριστώ. Συµπληρώστε παρακαλώ και αυτή την αίτηση για να περάσω τα στοιχεία
σας στον υπολογιστή.

Γιάννης:

Πρέπει να πληρώσω συνδροµή;

Σοφία:

Όχι, η κάρτα είναι δωρεάν. Και ο δανεισµός είναι δωρεάν. Πληρώνετε µόνο πρόστιµο
σε περίπτωση που αργήσετε να επιστρέψετε κάποιο βιβλίο.

Γιάννης:

Για πόσες µέρες µπορώ να δανειστώ ένα βιβλίο;

Σοφία:

Κάθε φορά που έρχεστε µπορείτε να δανείζεστε µέχρι 4 βιβλία για 15 µέρες. Μετά αν
θέλετε µπορείτε να έρθετε εδώ και να ανανεώσετε το δανεισµό για άλλες 15 µέρες.

Γιάννης:

Ποιες ώρες είναι ανοιχτή η βιβλιοθήκη;

Σοφία:

Είµαστε ανοιχτά µόνο τις καθηµερινές, από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ.

Γιάννης:

Υπάρχει κάπου λίστα µε τα βιβλία που είναι διαθέσιµα;

Σοφία:

Ναι. Στην πρώτη αίθουσα υπάρχουν υπολογιστές και µε τον κωδικό που θα σας
δώσω µπορείτε να βλέπετε τον κατάλογο µε όλα τα βιβλία της βιβλιοθήκης και τα
ράφια στα οποία βρίσκονται.

Γιάννης:

Κατάλαβα. Έτοιµη η κάρτα µου;

Σοφία:

Όχι. Πρέπει να µου δώσετε και µια φωτογραφία σας. Η κάρτα είναι αυστηρά
προσωπική και δεν µπορείτε να τη δανείζετε.

Γιάννης:

Καλά. Πάω να βγάλω µια φωτογραφία και θα ξανάρθω. Γεια σας!

Σοφία:

Γεια σας…Την ταυτότητα σας ξεχάσατε!

Γιάννης:

Ευχαριστώ.

Ενότητα 10
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Γιάννης δεν έχει κάρτα βιβλιοθήκης

β.

Ο Γιάννης πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί βιβλία

γ.

Κάθε µήνα µπορεί να δανειστεί µέχρι 4 βιβλία

δ.

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και τα Σαββατοκύριακα

ε.

Στους υπολογιστές φαίνεται η λίστα µε όλα τα βιβλία

στ.

ΛΑΘΟΣ

Στην κάρτα βιβλιοθήκης πρέπει να υπάρχει φωτογραφία

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα ρήµατα στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή
Ενεργητική φωνή
δανείζω

Παθητική φωνή
δανείζοµαι
χτενίζοµαι

σηκώνω
λούζω
καίγοµαι
βάφω
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Ξαναγράψτε τις προτάσεις βάζοντας το ρήµα της πρότασης σε παθητική φωνή.
41. Η µαµά πλένει τα παιδιά στη µπανιέρα. – Τα παιδιά πλένονται στη µπανιέρα.
42. Η Κατερίνα δανείζει λεφτά στον Ανδρέα.
_________________________________________________________________________
43. Ο διευθυντής πληρώνει τους υπαλλήλους.
_________________________________________________________________________
44. Ο κόσµος χάνει πολλά λεφτά στο καζίνο.
_________________________________________________________________________
45. Η Μαρία πετάει τα χαρτιά στο καλάθι.
_________________________________________________________________________
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 10.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ζωή συναντιέται τυχαία µε
τη Μαρία στο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΙΕΚ) και µιλάνε για τις
σπουδές τους.
Πρόσωπα: Ζωή και Μαρία (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο ΙΕΚ.

Μαρία:

Γεια σου Ζωή! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;

Ζωή:

Ναι! ∆εν το θυµόσουν; Στη σχολή αισθητικής.

Μαρία:

Σωστά! Πόσο καιρό έχεις ακόµα µέχρι να τελειώσεις;

Ζωή:

Έχω ακόµα 2 εξάµηνα.

Μαρία:

Πόσα χρόνια είναι συνολικά οι σπουδές;

Ζωή:

2 χρόνια.

Μαρία:

Και πόσα µαθήµατα κάνεις συνολικά;

Ζωή:

Είναι περίπου 10 κάθε χρόνο, άρα 20 στο σύνολο.

Μαρία:

Εξετάσεις πότε δίνεις;

Ζωή:

Τον Ιούνιο. Για 10 µέρες.

Μαρία:

Και αν περάσεις τις εξετάσεις θα πάρεις δίπλωµα;

Ζωή:

Ναι. Κρατικό δίπλωµα που το αναγνωρίζει το Υπουργείο Παιδείας. ∆εν µου είπες
όµως…εσύ τι δουλειά έχεις εδώ;

Μαρία:

Ήρθα να ρωτήσω για µαθήµατα υπολογιστών. Χρησιµοποιώ υπολογιστή κάθε µέρα
στη δουλειά αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα.
Πιστεύω ότι µερικά µαθήµατα θα µε βοηθήσουν.

Ζωή:

Σίγουρα. Οι υπολογιστές είναι απαραίτητοι πια σε όλες τις δουλειές. Πόσες ώρες σου
είπαν ότι είναι τα µαθήµατα τη βδοµάδα;

Μαρία:

4 ώρες κάθε Σάββατο.

Ζωή:

Και τι µαθήµατα θα κάνεις;

Μαρία:

Τα βασικά για αρχή, δηλαδή θα µάθω να γράφω κείµενα και να χρησιµοποιώ πολύ
καλά το internet.

Ζωή:

Εντάξει, εύκολα είναι αυτά. Μπορούσα να σου τα µάθω κι εγώ στο σπίτι.

Μαρία:

Αλήθεια; Αν θέλεις µπορείς να µε βοηθάς να κάνω εξάσκηση.

Ζωή:

Γιατί όχι; Πρέπει να µπω στην τάξη, έχω αργήσει! Θα σε δω αργότερα. Γεια!

Μαρία:

Γεια! Καλό µάθηµα!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ζωή σπουδάζει αισθητικός

β.

Η Ζωή τελειώνει τις σπουδές της σε 1 χρόνο

γ.

Τα µαθήµατα είναι 10 συνολικά

δ.

Η Μαρία θέλει να κάνει µαθήµατα υπολογιστών

ε.

Το µάθηµα είναι 4 ώρες κάθε µέρα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Ζωή θα βοηθήσει τη Μαρία να κάνει εξάσκηση

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Μαρία:

Ζωή τι κάνεις εσύ εδώ;

Ζωή:

_________________________________________________________

Μαρία:

Τι σπουδάζεις;

Ζωή:

_________________________________________________________

Μαρία:

Πόσα µαθήµατα έχεις ακόµα;

Ζωή:

_________________________________________________________

Μαρία:

Πόσες ώρες έχεις µάθηµα τη βδοµάδα;

Ζωή:

_________________________________________________________

Μαρία:

Καλό µάθηµα!

Ζωή:

_________________________________________________________

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στην παθητική φωνή.
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« - Γεια σου! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;
-

Ναι! ∆εν το θυµάσαι; Κάνω µαθήµατα υπολογιστών.

-

Χρησιµοποιείς υπολογιστή κάθε µέρα στη δουλειά;

-

Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα.

-

Κι εγώ θέλω να κάνω µαθήµατα αλλά βαριέµαι.

-

Έλα να κάνουµε µαζί µαθήµατα, θα διαβάζουµε µαζί και θα καθόµαστε µαζί στην τάξη.»
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Ενεστώτας – Παθητική φωνή – Οριστική
Στην παθητική φωνή ανήκουν τα ρήµατα των οποίων η ενέργεια δεν πηγαίνει σε κάποιο
αντικείµενο αλλά στο ίδιο το υποκείµενο.
1α

Πχ. Πλένω τα ρούχα µου ΕΝΩ Πλένοµαι (Πλένω τον εαυτό µου)

Κάθοµαι

Καθόµαστε

Κάθεσαι

Κάθεστε/ Καθόσαστε

Κάθεται

Κάθονται

Αρνούµαι

Αρνούµαστε

Αρνείσαι

Αρνείστε

Αρνείται

Αρνούνται

Βαριέµαι

Βαριόµαστε

Βαριέσαι

Βαριέστε/ Βαριόσαστε

Βαριέται

Βαριούνται

Όταν το ρήµα στην ενεργητική φωνή έχει φωνήεν πριν την κατάληξη, στην παθητική φωνή µπαίνει
ένα «γ» πριν την κατάληξη (καίω – καίγοµαι/ ακούω – ακούγοµαι ….)
Ενεστώτας – Παθητική φωνή - Υποτακτική
Χρησιµοποιούµε τον ενεστώτα στην υποτακτική όταν θέλουµε να τονίσουµε τη διάρκεια µιας
πράξης. Σχηµατίζεται µε το «να» + το ρήµα στον ενεστώτα. Πριν το «να» συνήθως υπάρχουν
ρήµατα όπως τα: χαίροµαι, αρχίζω, µαθαίνω, βλέπω, δείχνω, ξέρω….
1α

Πχ. Ξέρεις να ντύνεσαι πάντα όµορφα

1β

Πχ. Βαριέµαι να βάφοµαι και να χτενίζοµαι

1γ

Πχ. Στις γάτες δεν αρέσει να πλένονται
Ενεστώτας – Παθητική φωνή - Προστακτική

Η προστακτική µε παθητικό ενεστώτα υπάρχει µόνο µε τη µορφή «να» + ρήµα.
1α

Πχ. Να ντύνεσαι ζεστά!

1β

Πχ. Να αγαπιέστε µεταξύ σας!

1γ

Πχ. Μην τσακώνεστε!
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1. φροντιστήριο (το)
2. τµήµα (το)
3. ενήλικας (ο)
4. αρχάριος ≠ προχωρηµένος
5. αναπληρώνω
6. παρακολουθώ
7. ιδιαίτερο µάθηµα ≠ οµαδικό (το)
8. εντατικό
9. αργία (η)
10. πληροφορία (η)
11. µετάφραση (η)
12. απολυτήριο (το)
13. βιβλιοθήκη (η)
14. δανείζοµαι
15. επιστρέφω
16. κατάλογος (ο)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Γεωργία:
α. ∆εν έχει γραφτεί ακόµα σε φροντιστήριο
β. Έχει γραφτεί σε φροντιστήριο ξένων γλωσσών
γ. Θέλει να πάει σε διαφορετικό φροντιστήριο από αυτό που πάει η Ελένη

Στο φροντιστήριο που πάει η Ελένη, γίνονται µαθήµατα:
α. Ισπανικών, ιταλικών και ρώσικων
β. Αγγλικών, γαλλικών και γερµανικών
γ. Όλων των παραπάνω

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το φροντιστήριο της Ελένης είναι κοντά στο σπίτι

β.

Περισσότερους µαθητές έχουν τα µαθήµατα αγγλικών,
γαλλικών και γερµανικών

γ.

Στην Γεωργία δεν αρέσει η προφορά των γερµανικών

δ.

Τα µαθήµατα κοστίζουν 80 ευρώ το µήνα

ε.

Η Γεωργία δεν χρειάζεται να πληρώσει εγγραφή

ΛΑΘΟΣ

στ. Η Γεωργία και η Ελένη θα πάνε µαζί στο φροντιστήριο

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο στα υπογραµµισµένα γράµµατα
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είµαι

φαί

φαίνεται

Μάιος

λαϊκό

καιρός

Κάιρο
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µαϊµού

σαΐνι

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Σοφία έχει ξανακάνει µαθήµατα γερµανικών

β.

Η Σοφία έχει κάνει µαθήµατα ιταλικών

γ.

Τα µαθήµατα για αρχάριους είναι µόνο κάθε ∆ευτέρα

δ.

Το φροντιστήριο κλείνει όλο το καλοκαίρι

ε.

Η εγγραφή κάνει 50 ευρώ και τα µαθήµατα 80 ευρώ
το µήνα

στ.

Η Σοφία τελικά γράφεται στο φροντιστήριο

ΛΑΘΟΣ

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Η Σοφία πηγαίνει σε ένα φροντιστήριο να κάνει µαθήµατα γερµανικών. Στο πρόγραµµα
γράφει τις ώρες των µαθηµάτων, είναι κάθε ∆ευτέρα και Παρασκευή. Για τους ενήλικες όλα
τα µαθήµατα είναι εντατικά. Υπάρχουν οµαδικά και ιδιαίτερα µαθήµατα. Η εγγραφή στο
φροντιστήριο κάνει 50 ευρώ και την πληρώνει µόνο µία φορά.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Ο Γιάννης έχει πάει να ζητήσει πληροφορίες:
α. από τη γραµµατεία της σχολής του
β. από ένα Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
γ. από το Υπουργείο

2. Ο Γιάννης έχει σπουδάσει στο εξωτερικό:
α. αλλά δεν έχει πτυχίο
β. έχει πτυχίο και θέλει να το µεταφράσει
γ. έχει πτυχίο και θέλει να το αναγνωρίσει για να ισχύει στην Ελλάδα
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3. Το πτυχίο του µπορεί να το µεταφράσει:
α. στο Υπουργείο Εξωτερικών
β. σε µεταφραστή
γ. µόνος του
4. Για να γίνει η διαδικασία πρέπει να φέρει:
α. τα δικαιολογητικά και µια αίτηση
β. τα δικαιολογητικά, µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση
γ. µια αίτηση και µια υπεύθυνη δήλωση

Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που ζητούν πληροφορίες.
Παράδειγµα: Μπορείτε να µου πείτε ποια είναι η διαδικασία;
1. Θα µου πείτε παρακαλώ αναλυτικά τα δικαιολογητικά για να τα σηµειώσω;
2. Τι άλλα χαρτιά από τη σχολή χρειάζονται µετάφραση;
3. Υπάρχει κάτι άλλο που είναι απαραίτητο;
4. Μια τελευταία ερώτηση, πότε θα είναι έτοιµα τα χαρτιά µου;

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Έχει τελειώσει τις σπουδές του στο εξωτερικό και θέλει να αναγνωρίσει το πτυχίο του και
στην Ελλάδα. Πρέπει να συµπληρώσει την αίτηση και να φέρει κάποια δικαιολογητικά. Στο
αναλυτικό πρόγραµµα σπουδών φαίνονται τα µαθήµατα και οι ώρες των µαθηµάτων.
Επειδή το πτυχίο του δεν είναι στα ελληνικά πρέπει να µεταφραστεί.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Ο Γιάννης δεν έχει κάρτα βιβλιοθήκης

β.

Ο Γιάννης πρέπει να πληρώσει για να δανειστεί βιβλία
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γ.

Κάθε µήνα µπορεί να δανειστεί µέχρι 4 βιβλία

δ.

Η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή και τα Σαββατοκύριακα

ε.

Στους υπολογιστές φαίνεται η λίστα µε όλα τα βιβλία

στ.

Στην κάρτα βιβλιοθήκης πρέπει να υπάρχει φωτογραφία

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα ρήµατα στην ενεργητική ή στην παθητική φωνή
Ενεργητική φωνή

Παθητική φωνή

δανείζω

δανείζοµαι

χτενίζω

χτενίζοµαι

σηκώνω

σηκώνοµαι

λούζω

λούζοµαι

καίω

καίγοµαι

βάφω

βάφοµαι

Ξαναγράψτε τις προτάσεις βάζοντας το ρήµα της πρότασης σε παθητική φωνή.
1. Η µαµά πλένει τα παιδιά στη µπανιέρα. – Τα παιδιά πλένονται στη µπανιέρα.
2. Η Κατερίνα δανείζει λεφτά στον Ανδρέα.
Ο Ανδρέας δανείζεται λεφτά από την Κατερίνα.
3. Ο διευθυντής πληρώνει τους υπαλλήλους.
Οι υπάλληλοι πληρώνονται από τον διευθυντή.
4. Ο κόσµος χάνει πολλά λεφτά στο καζίνο.
Πολλά λεφτά χάνονται στο καζίνο.
5. Η Μαρία πετάει τα χαρτιά στο καλάθι.
Τα χαρτιά πετιούνται στο καλάθι.

Άσκηση κατανόησης
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Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Ζωή σπουδάζει αισθητικός

β.

Η Ζωή τελειώνει τις σπουδές της σε 1 χρόνο

γ.

Τα µαθήµατα είναι 10 συνολικά

δ.

Η Μαρία θέλει να κάνει µαθήµατα υπολογιστών

ε.

Το µάθηµα είναι 4 ώρες κάθε µέρα

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Ζωή θα βοηθήσει τη Μαρία να κάνει εξάσκηση

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Μαρία:

Ζωή τι κάνεις εσύ εδώ;

Ζωή:

Εδώ σπουδάζω.

Μαρία:

Τι σπουδάζεις;

Ζωή:

Σπουδάζω αισθητικός.

Μαρία:

Πόσα µαθήµατα έχεις ακόµα;

Ζωή:

Έχω άλλα 10 µαθήµατα.

Μαρία:

Πόσες ώρες έχεις µάθηµα τη βδοµάδα;

Ζωή:

Έχω 5 ώρες µάθηµα κάθε βδοµάδα.

Μαρία:

Καλό µάθηµα!

Ζωή:

Ευχαριστώ!

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στην παθητική φωνή.
« - Γεια σου! Σε αυτό το ΙΕΚ σπουδάζεις;
-

Ναι! ∆εν το θυµάσαι; Κάνω µαθήµατα υπολογιστών.

-

Χρησιµοποιείς υπολογιστή κάθε µέρα στη δουλειά;

-

Ναι, αλλά επειδή δεν ξέρω να τον χειρίζοµαι καλά µου παίρνει πολύ ώρα.

-

Κι εγώ θέλω να κάνω µαθήµατα αλλά βαριέµαι.

-

Έλα να κάνουµε µαζί µαθήµατα, θα διαβάζουµε µαζί και θα καθόµαστε µαζί στην τάξη.»
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Ενότητα 11
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε διάφορους διαλόγους σχετικά µε τις µετακινήσεις.
Οι πρωταγωνιστές των διαλόγων µετακινούνται µέσα στην πόλη, ζητούν κατευθύνσεις,
ψάχνουν τον καλύτερο τρόπο να µετακινηθούν και να ταξιδέψουν, κανονίζουν εκδροµές και
κλείνουν εισιτήρια.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Κλείσιµο εισιτηρίων για ταξίδι

Τηλεφωνική συζήτηση

Μεταφορικά µέσα (τρένο,
αεροπλάνο, λεωφορείο, ταξί)

Συζήτηση από κοντά

Ταξίδι µε αεροπλάνο
(ταξιδιωτικά έγγραφα)

Συζήτηση από κοντά

Ταξιδιωτικές δραστηριότητες/
εκδροµές

Συζήτηση από κοντά

Μέσα µεταφοράς και
προσανατολισµός/ Οδηγίες
κατεύθυνσης

Συζήτηση από κοντά

Ενότητα 11

Ασκήσεις
Ήχοι µε το «υ» (υ, αυ, ευ,
ου)
Λεξιλόγιο
Αναγνώριση εκφράσεων
(δηλώνω, προτείνω, εύχοµαι
κλπ.)
Ρήµατα – Αόριστος
(Οριστική- Προστακτική)
Ανοιχτός διάλογος
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ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙ∆Ι
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.1)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Η Άννα θέλει να ταξιδέψει και
τηλεφωνεί σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο να
κλείσει εισιτήριο.
Πρόσωπα: Άννα και Γιάννης (υπάλληλος στο
ταξιδιωτικό γραφείο).

Γιάννης:

Ταξιδιωτικό γραφείο “Tour”, παρακαλώ;

Άννα:

Γεια σας. Θα ήθελα να κλείσω ένα εισιτήριο για να πάω στην Πάρο.

Γιάννης:

Θέλετε να κλείσετε ένα απλό εισιτήριο ή µε επιστροφή;

Άννα:

Καλύτερα να κλείσω και το εισιτήριο της επιστροφής.

Γιάννης:

Ωραία. Από ποιο λιµάνι θέλετε να φύγετε;

Άννα:

Ο Πειραιάς µε βολεύει περισσότερο.

Γιάννης:

Ποια είναι η ηµεροµηνία αναχώρησης;

Άννα:

Θέλω να φύγω Σάββατο πρωί, στις 26 Απριλίου, όσο γίνεται νωρίτερα.

Γιάννης:

Υπάρχει ένα καράβι που φεύγει στις 7.30 το πρωί. Το επόµενο φεύγει στις 11.

Άννα:

Έχουν την ίδια τιµή;

Γιάννης:

Τι θέση θέλετε; Οικονοµική ή σαλόνι;

Άννα:

Οικονοµική.

Γιάννης:

Μισό λεπτό να κοιτάξω. Ναι. Αυτό που φεύγει στις 7.30 είναι πιο ακριβό γιατί είναι
superfast. Το ταξίδι είναι µόνο µιάµιση ώρα. Κοστίζει εικοσιπέντε ευρώ. Αυτό που
φεύγει στις έντεκα είναι πιο αργό, κάνει τρεις ώρες να φτάσει και το εισιτήριο κάνει
δεκατέσσερα ευρώ.

Άννα:

Καλύτερα το superfast.

Γιάννης:

Εντάξει. Θα πάρετε µαζί σας αυτοκίνητο ή µηχανάκι;

Άννα:

Όχι, µόνο ένα εισιτήριο για µένα.

Γιάννης:

Και πότε γυρίζετε;

Άννα:

Πρέπει να γυρίσω την Κυριακή 4 Μαΐου. ∆εν µε νοιάζει τι ώρα. Πείτε µου πότε έχει
το φθηνότερο εισιτήριο.

Γιάννης:

∆υστυχώς εκείνη την ηµεροµηνία όλα τα πλοία είναι γεµάτα. Μπορείτε να φύγετε
µόνο στις 5 το απόγευµα. Φτάνετε στον Πειραιά στις 8.30 το βράδυ.

Άννα:

Κανένα πρόβληµα. Θα πάρω αυτό.

Γιάννης:

Ωραία. Τώρα θέλω να µου πείτε το όνοµα σας και ένα τηλέφωνο…

Ενότητα 11
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Άννα παίρνει τηλέφωνο επειδή:
α. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το καράβι
β. Θέλει να αλλάξει το εισιτήριο που έχει
γ. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το αεροπλάνο

Θέλει να κλείσει εισιτήριο:
α. Για να πάει στην Πάρο και να γυρίσει
β. Για να πάει στην Πάρο
γ. Για να γυρίσει από την Πάρο

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα προτιµάει να φύγει από το λιµάνι του Πειραιά

β.

Θέλει να ταξιδέψει Σάββατο πρωί

γ.

Προτιµάει να κάτσει στο σαλόνι

δ.

Το καράβι που φεύγει στις 11 πάει πιο γρήγορα

ε.

Το καράβι για να γυρίσει φεύγει στις 8.30 το βράδυ

στ.

ΛΑΘΟΣ

Τελικά δεν κλείνει εισιτήριο

Ενότητα 11

Σελίδα 237

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Υ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη

Ενότητα 11

π.χ. υ, αυ, ευ, ου

καλύτερα

γυρισµού

υπάρχουν

ευτυχώς

δυστυχώς

αυτό

αύριο

φεύγει

αυτοκίνητο
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
(ΤΡΕΝΟ, ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ, TAΞΙ)
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία θέλει να πάει µια
εκδροµή και συζητάει µε την Ελένη ποιος είναι ο
καλύτερος τρόπος για να ταξιδέψει.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Ελένη:

Τι κοιτάζεις στο χάρτη Γεωργία; Θα πας κάπου;

Γεωργία:

Ναι. Θα πάω σε ένα φίλο µου το επόµενο σαββατοκύριακο. Μένει σε ένα χωριό
κάπου κοντά στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν ξέρω πώς να πάω εκεί.

Ελένη:

Εγώ νοµίζω ότι ο καλύτερος τρόπος είναι µε αυτοκίνητο. Ο δρόµος είναι καινούριος,
θα κάνεις λιγότερο από πέντε ώρες. Αλλά αν δε θες να οδηγείς, πάρε το ΚΤΕΛ.

Γεωργία:

Ναι, αλλά συνήθως τα σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση και δεν θέλω να κολλήσω
στο δρόµο. Είναι χάσιµο χρόνου.

Ελένη:

Τότε γιατί δεν παίρνεις το αεροπλάνο; Υπάρχουν και φτηνές πτήσεις. Πάρε
τηλέφωνο ένα πρακτορείο και ρώτα.

Γεωργία:

Το ξέρω. Το κοίταξα στο internet και οι ώρες των πτήσεων δεν είναι βολικές.

Ελένη:

Το τρένο το σκέφτηκες; Νοµίζω ότι το τρένο για τη Θεσσαλονίκη είναι γρήγορο και
άνετο. Κάνει λιγότερο από τρεισήµισι ώρες να φτάσει και δεν είναι ακριβό. Μάλλον
µπορείς να βγάλεις και εισιτήριο µειωµένο επειδή είσαι φοιτητής.

Γεωργία:

Αλήθεια; Ξέρεις πού µπορώ να βρω τα δροµολόγια;

Ελένη:

Όχι. Μπορείς να πας στο σταθµό του τρένου και να ρωτήσεις. Μάλλον πρέπει να
κλείσεις και θέση.

Γεωργία:

Και πού είναι ο σταθµός του τρένου; Μπορώ να πάω µε µετρό;

Ελένη:

Μπορείς να πάρεις το µετρό και να κατέβεις στο τέλος της γραµµής 1. Από εκεί
πρέπει να πάρεις ταξί. Ο σταθµός του τρένου είναι περίπου 12 χιλιόµετρα από εκεί.
Αν δεν έχει κίνηση, θα πληρώσεις περίπου δέκα ευρώ.

Γεωργία:

Μπα, πολύ µακριά µου ακούγεται. Καλύτερα να τηλεφωνήσω στο σταθµό και να
ρωτήσω αν µπορώ να κλείσω θέση τηλεφωνικά.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ

Ενότητα 11
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α.

Η Γεωργία θα πάει να συναντήσει ένα φίλο της

β.

Η Γεωργία ξέρει πώς να πάει στη Θεσσαλονίκη

γ.

Τα Σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση στο δρόµο

δ.

∆εν υπάρχουν φθηνές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη

ε.

Το τρένο είναι γρήγορο αλλά ακριβό

στ.

Το µετρό φτάνει έξω από το σταθµό του τρένου

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Γεωργία θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη και ψάχνει τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να πάει
µε ________________ ή ____________ και να φτάσει σε 4-5 ώρες, ο δρόµος είναι
καινούριος αλλά έχει αρκετή κίνηση. Αν δε θέλει να οδηγήσει µπορεί να ψάξει για φτηνές
____________. Αν δεν θέλει να µπει σε αεροπλάνο µπορεί να πάρει και το ___________.
Έχει και µειωµένο ____________ για φοιτητές.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε αόριστο.

Πάω σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη. – Πήγα σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη
Το τρένο φεύγει νωρίς. - ____________________________________________________
Πληρώνω µόνο 3 ευρώ. - ___________________________________________________
Το λεωφορείο φτάνει στην ώρα του. - __________________________________________
Κλείνω θέση στο λεωφορείο.- ________________________________________________

Ενότητα 11
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ΤΑΞΙ∆Ι ΜΕ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ (ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ)
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ελένη φεύγει για ταξίδι.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Γεωργία:

Γιατί ετοίµασες βαλίτσα;

Ελένη:

Πάω στο αεροδρόµιο. Φεύγω για Κύπρο να επισκεφτώ τους γονείς µου.

Γεωργία:

Καλά κάνεις, ωραία. Θα λείψεις πολλές µέρες;

Ελένη:

∆εν ξέρω ακόµα. Πρέπει να φροντίσω κάποια πράγµατα µε τις δηµόσιες υπηρεσίες
και δεν ξέρω σίγουρα πόσο χρόνο θα πάρει.

Γεωργία:

Γιατί; Έγινε κάτι;

Ελένη:

Το διαβατήριο µου κοντεύει να λήξει και πρέπει να το ανανεώσω. Επίσης πρέπει να
βγάλω καινούρια ταυτότητα γιατί µου την έκλεψαν.

Γεωργία:

Σοβαρά; Το δήλωσες στην αστυνοµία;

Ελένη:

Ναι βέβαια. Αµέσως µόλις το κατάλαβα πήγα στο αστυνοµικό τµήµα και έκανα
δήλωση. Αν πάει κανείς να τη χρησιµοποιήσει θα µε ενηµερώσουν.

Γεωργία:

Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα; ∆εν τη χρειάζεσαι;

Ελένη:

Όχι, Απλά χρειάζεται να δείξεις το διαβατήριο σου.

Γεωργία:

Κατάλαβα. Πρέπει να έχεις και το εισιτήριο του αεροπλάνου εκτυπωµένο;

Ελένη:

Όχι, όλα τα εισιτήρια τώρα είναι ηλεκτρονικά. Πας στο check-in, δείχνεις το
διαβατήριο και σου δίνουν το εισιτήριο σου.

Γεωργία:

Και πού κάνεις συνάλλαγµα; Στο αεροδρόµιο;

Ελένη:

Μπορείς να κάνεις και µέσα στο αεροδρόµιο αλλά η ισοτιµία που σου δίνουν δεν
είναι καλή. Καλύτερα να κάνεις συνάλλαγµα σε τράπεζα. Με συγχωρείς όµως τώρα.
Πρέπει να φύγω γιατί έχω αργήσει.

Γεωργία:

Ενότητα 11

Ναι βέβαια. Καλό ταξίδι! Καλά να περάσεις!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη θα πάει ταξίδι και θα λείψει:
α. λίγες µέρες
β. µερικούς µήνες
γ. δεν ξέρει για πόσο καιρό

2. Η Ελένη θα πάει στην Κύπρο:
α. για να ανανεώσει το διαβατήριο της
β. για να βγάλει καινούρια ταυτότητα
γ. και τα 2 παραπάνω

3. Η Ελένη θα βγάλει ταυτότητα γιατί:
α. της έκλεψαν την προηγούµενη
β. έχει µόνο διαβατήριο
γ. δεν µπορεί να ταξιδέψει

4. Συνάλλαγµα είναι καλύτερα να κάνεις:
α. µέσα στο αεροδρόµιο
β. σε κάποια τράπεζα
γ. είναι το ίδιο παντού

Ενότητα 11
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Άσκηση επικοινωνίας
Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή
ευχή.
δηλώνω

ρωτάω

προτείνω

εύχοµαι

Πρέπει να φύγω γιατί έχω
αργήσει
Καλά να περάσεις!
Καλύτερα να κάνεις
συνάλλαγµα σε τράπεζα
Καλό ταξίδι!
Κατάλαβα
Θα λείψεις πολλές µέρες;

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον αόριστο.
« - Γιατί ετοίµασες βαλίτσα;
-

Πάω στην Κύπρο. Έχω κάποιες δουλειές εκεί. Πρέπει να πάω και στην αστυνοµία.

-

Γιατί τι έγινε;

-

Μου έκλεψαν την ταυτότητα.

-

Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα;

-

∆εν µου χρειάζεται, έχω διαβατήριο.

-

Πότε αγόρασες εισιτήριο;

-

Την περασµένη βδοµάδα. Πρέπει να φύγω τώρα, άργησα. Θα τα πούµε σύντοµα.»

Ενότητα 11
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ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ/ ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.4)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Ελένη θα πάει εκδροµή
και καλεί τη Γεωργία να έρθει µαζί της.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Ελένη:

Αυτό το σαββατοκύριακο θα πάµε εκδροµή µε κάτι φίλους µου, θέλεις να έρθεις;

Γεωργία:

Πού θα πάτε;

Ελένη:

Ένας φίλος µου είναι µέλος στη χορευτική οµάδα του δήµου. Έχουν και µια
τραγουδιστική οµάδα και συµµετέχουν σε τοπικά φεστιβάλ στην επαρχία. Αυτό το
σαββατοκύριακο θα πάρουν µέρος σε µια γιορτή κρασιού, σε ένα χωριό κοντά στη
θάλασσα.

Γεωργία:

Πολύ ωραίο ακούγεται! Θα ‘θελα πολύ να έρθω! Πες µου λεπτοµέρειες.

Ελένη:

Θα ξεκινήσουµε νωρίς το Σάββατο το πρωί και θα ταξιδέψουµε µε τρένο. Το τρένο
φεύγει στις οκτώ και κάνει σχεδόν δύο ώρες να φτάσει. Το ξενοδοχείο µας είναι ένας
παραδοσιακός ξενώνας στο χωριό.

Γεωργία:

∆εν χρειάζεται να κλείσω δωµάτιο;

Ελένη:

Μπορούµε να µείνουµε µαζί σε ένα δωµάτιο αν θες.

Γεωργία:

Η γιορτή πότε είναι;

Ελένη:

Η γιορτή ξεκινάει το απόγευµα.

Γεωργία:

Τέλεια! Έχετε κανονίσει κάτι για την Κυριακή;

Ελένη:

Τίποτα συγκεκριµένο. Έχεις καµιά ιδέα;

Γεωργία:

Θα δούµε, ανάλογα µε τον καιρό. Πότε θα γυρίσουµε;

Ελένη:

Θα γυρίσουµε πάλι µε τρένο το απόγευµα. Μέχρι το βράδυ θα είµαστε σπίτι.

Γεωργία:

Μια χαρά. Ανυποµονώ!

Ελένη:

Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο να κανονίσουµε τα υπόλοιπα.

Γεωργία:

Εντάξει Ελένη µου. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση!

Ελένη:

Χαίροµαι πολύ που θα έρθεις!

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ

Ενότητα 11
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α.

Το χωριό που θα πάνε είναι κοντά στη θάλασσα

β.

Το τρένο φτάνει στο χωριό στις 2 το µεσηµέρι

γ.

Η Γεωργία πρέπει να κλείσει δικό της δωµάτιο

δ.

Η γιορτή είναι την Κυριακή

ε.

Θα γυρίσουν µε τρένο

στ.

Θα γυρίσουν την Κυριακή το βράδυ

Άσκηση γραµµατικής
Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον αόριστο.
46. Τα παιδιά παίζουν στην αυλή – Τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή
47. Βάφω τους τοίχους άσπρους. - _______________________________________________
48. Πονάς πολύ; - ____________________________________________________________
49. Η δασκάλα φωνάζει δυνατά.- _________________________________________________
50. Αγοράζουµε φρούτα και λαχανικά. - ____________________________________________

Άσκηση λεξιλογίου
Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. ξεκινάω

Α. επιστρέφω

2. φεύγω

Β. εξαρτάται

3. γυρίζω

Γ. αναχωρώ

4. ανάλογα

∆. προγραµµατίζω

5. κανονίζω

Ε. αρχίζω

Ενότητα 11
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ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ/
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 11.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Άννα ζητάει οδηγίες από έναν
περαστικό πώς να πάει στο δηµαρχείο.
Πρόσωπα: Άννα και Χάρης (περαστικός).
Μέρος: Στην είσοδο της πολυκατοικίας.

Άννα:

Συγνώµη κύριε, µπορώ να σας ρωτήσω κάτι;

Χάρης:

Ναι παρακαλώ.

Άννα:

Θέλω να πάω στο δηµαρχείο και µου είπαν ότι είναι εδώ κοντά, αλλά δεν είµαι
σίγουρη πού ακριβώς; Μήπως ξέρετε;

Χάρης:

Όχι, πρέπει να σας έδωσαν λάθος πληροφορίες. Το δηµαρχείο είναι στην άλλη άκρη
της πόλης. ∆εν είναι πολύ µακριά αλλά καλύτερα να πάρετε λεωφορείο.

Άννα:

Ποιο λεωφορείο πρέπει να πάρω;

Χάρης:

Νοµίζω είναι το λεωφορείο νούµερο 906. Πηγαίνετε στην κεντρική λεωφόρο, περάστε
στην απέναντι πλευρά γιατί πρέπει να πάτε στην αντίθετη κατεύθυνση και
περπατήστε προς τα δεξιά µέχρι να βρείτε µια στάση λεωφορείου. Θα κατέβετε στην
τρίτη στάση, θα δείτε την κεντρική πλατεία. Από εκεί πρέπει να συνεχίσετε µε τα
πόδια. Είναι λιγότερο από πέντε λεπτά περπάτηµα και θα δείτε το δηµαρχείο στο δεξί
σας χέρι. Απλά προχωράτε ευθεία, δεν στρίβετε πουθενά.

Άννα:

Ευχαριστώ πολύ. Θυµάστε αν έχει στάση για το µετρό εκεί κοντά; Θέλω να πάω στο
κέντρο αργότερα.

Χάρης:

Ναι, έχει µία στάση, δύο δρόµους πίσω από εκεί. Είναι εύκολο να το βρείτε.

Άννα:

Εντάξει, τέλεια. Μήπως ξέρετε από πού µπορώ να αγοράσω εισιτήριο για το
λεωφορείο;

Χάρης:

Θα βρείτε εισιτήρια στη στάση. Καλύτερα ζητήστε ενιαίο εισιτήριο αν θέλετε να πάρετε
και το µετρό αργότερα.

Άννα:
Χάρης:

Ευχαριστώ πολύ κύριε. Με βοηθήσατε πάρα πολύ.
Παρακαλώ.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα ψάχνει το δηµαρχείο

β.

Το δηµαρχείο είναι κοντά

γ.

Πρέπει να πάρει το λεωφορείο 906

δ.

Η στάση του λεωφορείου είναι απέναντι στα δεξιά

ε.

Πρέπει να κατέβει σε 3 στάσεις

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η στάση του µετρό είναι µακριά από το δηµαρχείο

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Άννα:

Με συγχωρείτε, µπορώ να σας κάνω µια ερώτηση;

Χάρης: _________________________________________________________
Άννα:

Μήπως ξέρετε πώς µπορώ να πάω στο δηµαρχείο;

Χάρης: _________________________________________________________
Άννα:

Είναι πολύ µακριά να πάω µε τα πόδια;

Χάρης: _________________________________________________________
Άννα:

Ξέρετε αν έχει στάση τρένου εκεί κοντά;

Χάρης: _________________________________________________________
Άννα:

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χάρης: _________________________________________________________

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στον αόριστο.
6. Η Μαρία (βράζει) ___________ το νερό για τα µακαρόνια.
7. Τα παιδιά (προσέχουν) ____________ στο µάθηµα.
8. Εσύ (γράφεις) ____________ ωραία ποιήµατα.
9. Εσείς (µιλάτε) ____________ µε το Γιώργο;
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ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Αόριστος – Οριστική
Τον αόριστο τον χρησιµοποιούµε για πράξεις που έγιναν στο παρελθόν και δεν είχαν διάρκεια.
Το θέµα του ρήµατος αλλάζει όπως φαίνεται στον πίνακα:
Ενεστώτας

Αόριστος

διαβάζ-ω

διάβασ-

γράφ-ω

γραψ-

µιλά-ω

µίλησ-

Όταν το ρήµα έχει µόνο 2 συλλαβές στον αόριστο παίρνει µπροστά και ένα «ε».
1α

Πχ. Γράφω- Έγραψα/ Πιάνω-Έπιασα/ Παίζω-Έπαιξα

Οι καταλήξεις στον αόριστο είναι διαφορετικές από τον ενεστώτα
Αόριστος
έλυσ-α

λύσ-αµε

έλυσ-ες

λύσ-ατε

έλυσ-ε

έλυσ-αν

Παρατήρηση. Ο τόνος µπαίνει πάντα στην τρίτη συλλαβή από το τέλος. Αν το ρήµα σε κάποιο
πρόσωπο έχει 3 συλλαβές τότε δεν χρειάζεται να µπει µπροστά το «ε».
Αόριστος – Προστακτική
Όταν θέλουµε να ζητήσουµε κάτι για µια φορά ή λίγες φορές χρησιµοποιούµε τη συνοπτική
προστακτική. Σχηµατίζεται µε το θέµα του αορίστου και τις καταλήξεις –ε και –τε, για τα πρόσωπα
του δεύτερου ενικού και δεύτερου πληθυντικού αντίστοιχα.
Ενεστώτας
προσέχω
δουλεύω

Αόριστος
πρόσεξ-α
δούλεψ-α

Προστακτική
πρόσεξ-ε

(εσύ)

προσέξ-τε

(εσείς)

δούλεψ-ε

(εσύ)

δουλέψ-τε

(εσείς)

10. ∆εν (χορεύουµε) ____________ στο πάρτυ.

Ενότητα 11

Σελίδα 248

Ενότητα 11

Σελίδα 249

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1.

ταξίδι (το)

2.

εισιτήριο (µειωµένο/ ολόκληρο) (το)

3.

αναχώρηση (η)

4.

επιστροφή (η)

5.

µεταφορικά µέσα (τα)

6.

βαλίτσα (η)

7.

συνάλλαγµα (το)

8.

εκδροµή (η)

9.

ξενοδοχείο (το)

10.

κίνηση (η)

11.

πτήση (η)

12.

πρακτορείο (το)

13.

αεροδρόµιο (το)

14.

λεωφόρος (η)

15.

ευθεία

16.

δεξιά ≠ αριστερά
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Άννα παίρνει τηλέφωνο επειδή:
α. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το καράβι
β. Θέλει να αλλάξει το εισιτήριο που έχει
γ. Θέλει να κλείσει εισιτήριο µε το αεροπλάνο

Θέλει να κλείσει εισιτήριο:
α. Για να πάει στην Πάρο και να γυρίσει
β. Για να πάει στην Πάρο
γ. Για να γυρίσει από την Πάρο

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα προτιµάει να φύγει από το λιµάνι του Πειραιά

β.

Θέλει να ταξιδέψει Σάββατο πρωί

γ.

Προτιµάει να κάτσει στο σαλόνι

δ.

Το καράβι που φεύγει στις 11 πάει πιο γρήγορα

ε.

Το καράβι για να γυρίσει φεύγει στις 8.30 το βράδυ

στ.

ΛΑΘΟΣ

Τελικά δεν κλείνει εισιτήριο

Άσκηση ανάγνωσης
Υπογραµµίστε το γράµµα «Υ» και παρατηρήστε τον διαφορετικό ήχο σε κάθε λέξη
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία θα πάει να συναντήσει ένα φίλο της

β.

Η Γεωργία ξέρει πώς να πάει στη Θεσσαλονίκη

γ.

Τα Σαββατοκύριακα έχει πολύ κίνηση στο δρόµο

δ.

∆εν υπάρχουν φθηνές πτήσεις για τη Θεσσαλονίκη

ε.

Το τρένο είναι γρήγορο αλλά ακριβό

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το µετρό φτάνει έξω από το σταθµό του τρένου

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Η Γεωργία θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη και ψάχνει τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί να πάει
µε ΚΤΕΛ ή αυτοκίνητο και να φτάσει σε 4-5 ώρες, ο δρόµος είναι καινούριος αλλά έχει
αρκετή κίνηση. Αν δε θέλει να οδηγήσει µπορεί να ψάξει για φτηνές πτήσεις. Αν δεν θέλει
να µπει σε αεροπλάνο µπορεί να πάρει και το τρένο.

Έχει και µειωµένο εισιτήριο για

φοιτητές.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε αόριστο.

Πάω σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη. – Πήγα σε ένα φίλο µου στη Θεσσαλονίκη
Το τρένο φεύγει νωρίς. - Το τρένο έφυγε νωρίς.
Πληρώνω µόνο 3 ευρώ. - Πλήρωσα µόνο 3 ευρώ.
Το λεωφορείο φτάνει στην ώρα του. - Το λεωφορείο έφτασε στην ώρα του.
Κλείνω θέση στο λεωφορείο. - Έκλεισα θέση στο λεωφορείο.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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1. Η Ελένη θα πάει ταξίδι και θα λείψει:
α. λίγες µέρες
β. µερικούς µήνες
γ. δεν ξέρει για πόσο καιρό

2. Η Ελένη θα πάει στην Κύπρο:
α. για να ανανεώσει το διαβατήριο της
β. για να βγάλει καινούρια ταυτότητα
γ. και τα 2 παραπάνω

3. Η Ελένη θα βγάλει ταυτότητα γιατί:
α. της έκλεψαν την προηγούµενη
β. έχει µόνο διαβατήριο
γ. δεν µπορεί να ταξιδέψει

4. Συνάλλαγµα είναι καλύτερα να κάνεις:
α. µέσα στο αεροδρόµιο
β. σε κάποια τράπεζα
γ. είναι το ίδιο παντού

Άσκηση επικοινωνίας
Αναγνωρίστε το νόηµα των προτάσεων και σηµειώστε αν είναι δήλωση, ερώτηση, πρόταση ή
ευχή.
δηλώνω
Πρέπει να φύγω γιατί έχω
αργήσει

ρωτάω

προτείνω

Χ
Χ

Καλά να περάσεις!
Χ

Καλύτερα να κάνεις
συνάλλαγµα σε τράπεζα

Χ

Καλό ταξίδι!
Κατάλαβα
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Θα λείψεις πολλές µέρες;

Χ

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον αόριστο.
« - Γιατί ετοίµασες βαλίτσα;
-

Πάω στην Κύπρο. Έχω κάποιες δουλειές εκεί. Πρέπει να πάω και στην αστυνοµία.

-

Γιατί τι έγινε;

-

Μου έκλεψαν την ταυτότητα.

-

Και πώς θα ταξιδέψεις τώρα χωρίς ταυτότητα;

-

∆εν µου χρειάζεται, έχω διαβατήριο.

-

Πότε αγόρασες εισιτήριο;

-

Την περασµένη βδοµάδα. Πρέπει να φύγω τώρα, άργησα. Θα τα πούµε σύντοµα.»

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το χωριό που θα πάνε είναι κοντά στη θάλασσα

β.

Το τρένο φτάνει στο χωριό στις 2 το µεσηµέρι

γ.

Η Γεωργία πρέπει να κλείσει δικό της δωµάτιο

δ.

Η γιορτή είναι την Κυριακή

ε.

Θα γυρίσουν µε τρένο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα γυρίσουν την Κυριακή το βράδυ

Άσκηση γραµµατικής
Ξαναγράψτε τις προτάσεις στον αόριστο.
1. Τα παιδιά παίζουν στην αυλή – Τα παιδιά έπαιξαν στην αυλή
2. Βάφω τους τοίχους άσπρους.
Έβαψα τους τοίχους άσπρους.
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3. Πονάς πολύ;
Πόνεσες πολύ;
4. Η δασκάλα φωνάζει δυνατά.
Η δασκάλα φώναξε δυνατά.
5. Αγοράζουµε φρούτα και λαχανικά.
Αγοράσαµε φρούτα και λαχανικά.
Άσκηση λεξιλογίου
Ενώστε τις λέξεις της στήλης Α µε τα συνώνυµα τους στη στήλη Β
Στήλη Α

Στήλη Β

1. ξεκινάω - Ε

Α. επιστρέφω

2. φεύγω - Γ

Β. εξαρτάται

3. γυρίζω - Α

Γ. αναχωρώ

4. ανάλογα - Β

∆. προγραµµατίζω

5. κανονίζω - ∆

Ε. αρχίζω

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:

ΣΩΣΤΟ
α.

Η Άννα ψάχνει το δηµαρχείο

β.

Το δηµαρχείο είναι κοντά

γ.

Πρέπει να πάρει το λεωφορείο 906

δ.

Η στάση του λεωφορείου είναι απέναντι στα δεξιά

ε.

Πρέπει να κατέβει σε 3 στάσεις

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η στάση του µετρό είναι µακριά από το δηµαρχείο

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Άννα:
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Χάρης:

Ναι παρακαλώ.

Άννα:

Μήπως ξέρετε πώς µπορώ να πάω στο δηµαρχείο;

Χάρης:

Ναι, αλλά καλύτερα να πάρετε λεωφορείο.

Άννα:

Είναι πολύ µακριά να πάω µε τα πόδια;

Χάρης:

Θα κάνετε µισή ώρα µε τα πόδια.

Άννα:

Ξέρετε αν έχει στάση τρένου εκεί κοντά;

Χάρης:

Έχει στάση 2 τετράγωνα πιο πίσω.

Άννα:

Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Χάρης:

Παρακαλώ.

Άσκηση γραµµατικής
Συµπληρώστε τα κενά µε το ρήµα στην παρένθεση, στον αόριστο.
1.

Η Μαρία (βράζει) έβρασε το νερό για τα µακαρόνια.

2.

Τα παιδιά (προσέχουν) πρόσεξαν στο µάθηµα.

3.

Εσύ (γράφεις) έγραψες ωραία ποιήµατα.

4.

Εσείς (µιλάτε) µιλήσατε µε το Γιώργο;

5.

∆εν (χορεύουµε) χορέψαµε στο πάρτυ.
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Ενότητα 12
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Παρουσίαση της ενότητας
Σε αυτή την ενότητα, παρακολουθούµε τους διαλόγους µεταξύ δύο φίλων που κανονίζουν
πώς θα περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και συζητούν για τις δραστηριότητες που τους
αρέσουν.
Οι διάλογοι είναι διαθέσιµοι σε τρεις µορφές: βίντεο, µόνο ήχος και γραπτώς. Ο
εκπαιδευόµενος µπορεί να διακρίνει το βαθµό ευκολίας/ δυσκολίας στην κατανόηση του
διαλόγου, ανάλογα µε τη µορφή που του παρουσιάζεται.
Εκτός των ασκήσεων κατανόησης, στην ενότητα περιλαµβάνονται και ασκήσεις για την
εξέταση του λεξιλογίου και της γραµµατικής, σηµειώσεις γραµµατικής, λεξιλόγιο και ένα
άρθρο µε πολιτισµικά στοιχεία για την Ελλάδα.

Περιεχόµενα της ενότητας
Θέµα

Είδος επικοινωνίας

Ασκήσεις

Τηλεόραση

Συζήτηση από κοντά

∆ραστηριότητες

Συζήτηση από κοντά

Σινεµά

Συζήτηση από κοντά

∆ιακοπές

Τηλεφωνική συζήτηση

Εκφράσεις που δείχνουν
συµφωνία
Ρήµατα –Μέλλοντας
(Οριστική- Μέλλοντας
διαρκείας- Μέλλοντας
στιγµιαίος)

Μουσεία

Συζήτηση από κοντά

Ανοιχτός διάλογος
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
∆ιάλογος 1
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 12.1)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία κι η Ελένη
κάθονται σπίτι και βλέπουν τηλεόραση.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Γεωργία:

Τι βλέπεις;

Ελένη:

Μια εκποµπή µαγειρικής, µόλις τέλειωσε.

Γεωργία:

∆εν θα βγεις έξω σήµερα;

Ελένη:

Όχι, προτιµώ να κάτσω στο σπίτι. Είµαι λίγο κουρασµένη.

Γεωργία:

Νοµίζω ότι βλέπεις πάρα πολύ τηλεόραση.

Ελένη:

Ναι, το ξέρω. Αλλά σε λίγο αρχίζει µια ωραία ταινία!

Γεωργία:

Τι ταινία;

Ελένη:

Μια αµερικάνικη ασπρόµαυρη, της δεκαετίας του 30. Θέλεις να κάτσεις να την δούµε
µαζί;

Γεωργία:

Μπα, δε νοµίζω. ∆εν βλέπω ποτέ τέτοιες ταινίες.

Ελένη:

Γιατί όχι;

Γεωργία:

∆εν έχουν δράση και τις βαριέµαι. Προτιµώ τις κωµωδίες.

Ελένη:

Ε, ωραία. Κάτσε και περίµενε. Είδα στις διαφηµίσεις ότι µετά από αυτή την ταινία
έχει µια καλή κωµωδία.

Γεωργία:

Εντάξει. Αλλά µέχρι τότε, κοίτα τι παίζουν τα άλλα κανάλια…

Ελένη:

Ας δούµε. Στο κανάλι 1 έχει µια εκποµπή µαγειρικής, στο κανάλι 2 ένα ντοκιµαντέρ
για τα ζώα και στο κανάλι 3 ένα τηλεπαιχνίδι…µε εκείνον τον αστείο παρουσιαστή.

Γεωργία:

Ωραίο είναι αυτό το τηλεπαιχνίδι αλλά προτιµώ τα παιχνίδια γνώσεων.

Ελένη:

Γιατί δεν πας καλύτερα µια βόλτα και να έρθεις σε 1 ώρα που θα αρχίσει η
κωµωδία;

Γεωργία:

Καλά λες. Πάω να πιω ένα καφέ απέναντι και θα γυρίσω αργότερα.

Ελένη:

Θα σε περιµένω. Καλά να περάσεις!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Ελένη και η Γεωργία συζητάνε τι να κάνουν:
α. Θέλουν να βγούνε έξω
β. Θέλουν να κάτσουν στο σπίτι
γ. Η Ελένη θέλει να κάτσει στο σπίτι, η Γεωργία δεν ξέρει τι να κάνει

Η Ελένη προτείνει στη Γεωργία:
α. Να δούνε ταινία
β. Να µαγειρέψουν
γ. Να πάνε για καφέ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η εκποµπή µαγειρικής δεν έχει τελειώσει

β.

Η Ελένη βλέπει µια ταινία

γ.

Η ταινία είναι παλιά

δ.

Η Γεωργία δεν βλέπει κωµωδίες

ε.

Στο κανάλι 1 παίζει µια εκποµπή µαγειρικής

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Γεωργία δεν θα γυρίσει αργότερα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε όπου το «σ» ακούγεται «ζ».
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
∆ιάλογος 2
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 12.2)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία κι η Ελένη
συζητάνε για πράγµατα που τους
αρέσουν να κάνουν στον ελεύθερο τους
χρόνο.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Ελένη:

Την Κυριακή έχει εκδήλωση η σχολή χορού µου. Θα έρθεις να πάµε µαζί;

Γεωργία:

Θα το ήθελα. Μου αρέσει πολύ ο χορός αλλά εγώ δε χορεύω. Μου αρέσει µόνο να
βλέπω τους χορευτές.

Ελένη:

Έχεις κάνει ποτέ µαθήµατα χορού;

Γεωργία:

Όταν ήµουν µικρή, έκανα παραδοσιακούς χορούς. Αλλά τώρα τους έχω ξεχάσει.

Ελένη:

Κρίµα. Κάνεις γυµναστική όµως ε;

Γεωργία:

Ναι. Προσπαθώ να γυµνάζοµαι κάθε µέρα.

Ελένη:

Πας ακόµα γυµναστήριο;

Γεωργία:

Πήγαινα µέχρι πέρσι. Φέτος δεν είχα χρόνο. Προτιµώ να τρέχω ή να κολυµπάω
όταν έχει καλό καιρό.

Ελένη:

Ούτε εγώ πάω γυµναστήριο. Κάνω µόνη µου γυµναστική στο σπίτι.

Γεωργία:

Έχω δει ότι έχεις και ποδήλατο, πηγαίνεις καµιά βόλτα;

Ελένη:

Ναι, µου αρέσει πολύ το ποδήλατο. Γυµνάζει το σώµα και κάνει καλό στην υγεία.

Γεωργία:

Κι εµένα µου αρέσει πολύ. Όλο το καλοκαίρι κυκλοφορώ µόνο µε ποδήλατο. Θες να
κανονίσουµε να πάµε µαζί βόλτα µε τα ποδήλατα το Σάββατο το πρωί; Μπορούµε
να πάµε προς τη θάλασσα. Λένε ότι θα έχει καλό καιρό, ευκαιρία να κάνουµε και
µπάνιο.

Ελένη:

Ναι, ωραία ιδέα. ∆εν µου είπες όµως, την Κυριακή θα έρθεις στην εκδήλωση χορού;

Γεωργία:

Αυτή την Κυριακή είναι; Αποκλείεται. Έχω κλείσει εισιτήριο για µια συναυλία. ∆εν
µπορώ να τη χάσω! Με συγχωρείς.
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία δεν χορεύει

β.

Η Γεωργία πηγαίνει ακόµα γυµναστήριο

γ.

Η Ελένη κάνει γυµναστική στο σπίτι

δ.

Η Ελένη δεν έχει ποδήλατο

ε.

Θα πάνε µαζί βόλτα το Σάββατο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Την Κυριακή θα πάνε µαζί στην εκδήλωση χορού

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.
Η Ελένη πηγαίνει σε µια

________________ χορού. Της αρέσει πολύ ο χορός και η

γυµναστική. Παλιά πήγαινε ________________, φέτος κάνει µόνη της γυµναστική στο σπίτι.
Η Γεωργία προτιµάει να τρέχει ή να παίζει µπάσκετ.

Και στους δύο, αρέσει πολύ το

________________. Γυµνάζει το σώµα και κάνει καλό στην ____________. Θα πάνε µαζί
_____________µε τα ποδήλατα το Σάββατο προς τη θάλασσα.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε µέλλοντα.

Έρχεσαι να πάµε µαζί; – Θα έρθεις να πάµε µαζί;
Κάνεις µαθήµατα χορού; - ____________________________________________________
Ξέχασα τα πάντα. - _________________________________________________________
Πήγαινα κάθε µέρα γυµναστήριο. - _____________________________________________
Κάναµε µπάνιο στη θάλασσα.- ________________________________________________
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ΣΙΝΕΜΑ
∆ιάλογος 3
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 12.3)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Γεωργία κι η Ελένη
κανονίζουν να πάνε στο σινεµά.
Πρόσωπα: Γεωργία και Ελένη (φίλες και
γειτόνισσες).
Μέρος: Στο σπίτι.

Ελένη:

Θα έρθεις το βράδυ σινεµά, ε; Έχουν πει όλοι ναι εκτός από τη Μαρία που είναι
άρρωστη. Εσύ δεν έχει λόγος να µην έρθεις!

Γεωργία:

Εντάξει. Σε ποιο σινεµά θα πάτε;

Ελένη:

Στο κέντρο, στο «Σινεφίλ». Παίζει µια ελληνική κωµωδία.

Γεωργία:

Α ναι. Την έχω ακούσει. Λένε ότι έχει πολύ γέλιο.

Ελένη:

Σίγουρα. Όλοι οι ηθοποιοί που παίζουν είναι πολύ καλοί. Και ο σκηνοθέτης είναι ο
αγαπηµένος µου.

Γεωργία:

Νόµιζα ότι σου αρέσουν πιο πολύ οι δραµατικές και οι αισθηµατικές ταινίες.

Ελένη:

Ναι έτσι είναι. Ωραίες είναι και οι κωµωδίες, αλλά πιο πολύ µου αρέσουν οι ιστορίες
που θα µε συγκινήσουν, ειδικά όταν είναι αληθινές.

Γεωργία:

Αντίθετα µε εµένα που µου αρέσουν πιο πολύ οι ταινίες φαντασίας και τρόµου. Όσο
πιο ψεύτικες, τόσο καλύτερα!

Ελένη:

Ναι καλά λες, δεν ταιριάζουµε καθόλου σε αυτό...

Γεωργία:

Τι ώρα θα συναντηθείτε;

Ελένη:

Η ταινία αρχίζει στις δέκα. Άρα πρέπει να πάµε εκεί κατά τις εννιά για να βγάλουµε
εισιτήρια. Συνήθως έχει πολύ κόσµο τις Παρασκευές και περιµένουµε πολλή ώρα
στην ουρά.

Γεωργία:

∆ίκιο έχεις. Έχω µια δουλειά πιο πριν και φοβάµαι µήπως δεν προλάβω να είµαι στην
ώρα µου.

Ελένη:

Καλά, µην ανησυχείς. ∆εν πειράζει αν αργήσεις. Θα σου βγάλουµε εµείς εισιτήριο και
έρχεσαι αργότερα.

Γεωργία:

Σωστά. Θυµάσαι πόσο έχει το εισιτήριο σε αυτό το σινεµά;

Ελένη:

∆εν θυµάµαι ακριβώς. Μάλλον 9 ή 8 ευρώ. Νοµίζω έχει και φοιτητικό µε 5 ευρώ.

Γεωργία:

Εντάξει. Τα λέµε το βράδυ τότε.

Ελένη:

Σύµφωνοι. Κοίτα να µην αργήσεις πολύ ε;
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
1. Η Ελένη και η Γεωργία:
α. πήγαν σινεµά
β. κανονίζουν να πάνε σινεµά
γ. συζητάνε για το σινεµά

2. Η Ελένη προτιµάει:
α. τις κωµωδίες
β. τα αισθηµατικά έργα
γ. τις ταινίες φαντασίας

3. Στο σινεµά θα πάνε:
α. στις 10 το βράδυ
β. πριν τις 10 το βράδυ
γ. στις 9 το βράδυ

4. Η Γεωργία:
α. δεν θα πάει στο σινεµά
β. θα πάει στο σινεµά αργότερα
γ. δεν ξέρει ακόµα αν θα πάει στο σινεµά
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Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν συµφωνία.
Παράδειγµα: Ναι, καλά λες…
1. _____________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον µέλλοντα.
« - Θα έρθεις το βράδυ σινεµά, ε; Έχουν πει όλοι ναι εκτός από τη Μαρία που είναι άρρωστη.
-

Εντάξει. Σε ποιο σινεµά θα πάτε;

-

Στο κέντρο, στο «Σινεφίλ». Παίζει µια ελληνική κωµωδία.

-

Α ναι. Την έχω ακούσει. Τι ώρα αρχίζει;

-

Στις 8. Θα συναντηθούµε όλοι εκεί µισή ώρα νωρίτερα.

-

Εντάξει τότε. Θα τα πούµε εκεί.»
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∆ΙΑΚΟΠΕΣ
∆ιάλογος 4
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 12.4)
Τηλεφωνική συζήτηση.
Κατάσταση: Ο Ανδρέας κι η Άννα
συζητάνε τι θα κάνουν το καλοκαίρι
Πρόσωπα: Ανδρέας και Άννα (φίλοι).

Ανδρέας:

Τι λες να κάνεις στην άδεια σου το καλοκαίρι;

Άννα:

Θα πάω για κάµπινγκ σε ένα νησί, µάλλον στη Νάξο. Εσύ κάνεις κάµπινγκ;

Ανδρέας:

Ναι, µου αρέσει. ∆εν µπορώ να κλείνοµαι σε ένα δωµάτιο το καλοκαίρι.

Άννα:

Και σίγουρα αν κλείσεις δωµάτιο θα πληρώσεις πολύ περισσότερα χρήµατα. ∆εν
συµφέρει. Το κάµπινγκ είναι η καλύτερη λύση για διακοπές χωρίς πολλά λεφτά.

Ανδρέας:

Ναι βέβαια… Για πες µου για τη Νάξο, είναι ωραίο νησί;

Άννα:

Ναι. Είχα ξαναπάει πριν από 5 χρόνια και µου άρεσε πάρα πολύ. Έχει πολύ
καθαρές παραλίες, µεγάλες αµµουδιές µε γαλάζια νερά….και δεν έχει τόσο κόσµο
όσο έχουν άλλα νησιά. Είναι πιο ήσυχο µέρος.

Ανδρέας:

Από διασκέδαση δεν είχε τίποτα; Μόνο ησυχία;

Άννα:

Είχε και διασκέδαση! Πολλά καλά και φτηνά εστιατόρια, µπαρ, καφετέριες...έχεις
πολλές επιλογές για να βγεις αν θες. Αλλά για µένα το καλύτερο είναι να κάτσεις όλη
µέρα και όλη νύχτα στην παραλία.

Ανδρέας:

Θέλεις να πας να ξεκουραστείς, ε;

Άννα:

Ναι, το έχω πολύ ανάγκη.

Ανδρέας:

Καλά θα κάνεις τότε. Ίσως έρθω κι εγώ για λίγες µέρες να είµαστε παρέα.

Άννα:

Να έρθεις! Θα περάσουµε τέλεια! Μόνο πες το µου σύντοµα αν το αποφασίσεις για
να κλείσουµε εισιτήρια µε το καράβι.

Ανδρέας:

Εντάξει. Θα ξέρω σίγουρα αύριο και θα σε πάρω τηλέφωνο να σου πω τι θα κάνω.

Άννα:

Εντάξει, θα περιµένω. Φιλάκια, γεια!

Ανδρέας:

Γεια!
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Στην Άννα δεν αρέσει το κάµπινγκ

β.

Η Άννα έχει ξαναπάει στη Νάξο

γ.

Η Νάξος έχει πολύ κόσµο

δ.

Η Άννα θέλει να ξεκουραστεί

ε.

Ο Ανδρέας θα πάει µαζί µε την Άννα στη Νάξο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα µιλήσουν ξανά αύριο

Άσκηση γραµµατικής
Ξαναγράψτε τις προτάσεις στο µέλλοντα (συνοπτικό µέλλοντα ή εξακολουθητικό).
51. Φοράω παντελόνι – Θα φορέσω/ θα φοράω παντελόνι
52. Η γιορτή ξεκινάει το απόγευµα.
___________________________________________________________________________
53. Τα µαγαζιά είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι.
___________________________________________________________________________
54. Γυρίζω κάθε βράδυ αργά.
___________________________________________________________________________
55. Καθαρίζω το δωµάτιο

Επιλέξτε το σωστό τύπο για να συµπληρώσετε τις προτάσεις.
1. Αυτό το καλοκαίρι______________ στη θάλασσα:
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α. θα πηγαίνω
β. θα πάω
γ. πηγαίνω

2. Η Άννα δεν ______________ µαζί µας διακοπές:
α. θα έρχονται
β. θα έρχεται
γ. θα έρθει

3. Κάθε βράδυ ______________ έξω :
α. θα βγαίνουµε
β. θα βγούµε
γ. βγούµε

4. Αύριο το απόγευµα ______________ τηλέφωνο:
α. σε πήρα
β. θα σε πάρω
γ. θα σε παίρνω
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ΜΟΥΣΕΙΑ
∆ιάλογος 5
(∆είτε το βίντεο στο Youtube / Ακούστε το διάλογο στο www.l-pack.eu – ∆ιάλογος 12.5)
Συζήτηση από κοντά.
Κατάσταση: Η Άννα πηγαίνει σε ένα µουσείο
και ζητάει πληροφορίες.
Πρόσωπα: Άννα και Πάνος (υπάλληλος
µουσείου).
Μέρος: Στην είσοδο του µουσείου.

Άννα:

Καληµέρα. Θέλω να σας κάνω µια ερώτηση. Το απόγευµα τι ώρα είσαστε ανοιχτά για
το κοινό;

Πάνος:

Από Τρίτη έως Κυριακή το µουσείο λειτουργεί από τις 9.30 µέχρι τις 4 το µεσηµέρι. Κάθε
∆ευτέρα είναι ανοιχτό από τη 1 το µεσηµέρι µέχρι τις 8 το βράδυ.

Άννα:

Και πόση ώρα είναι η ξενάγηση;

Πάνος:

Ελάχιστη διάρκεια είναι 1 ώρα, για να δείτε τα πιο χαρακτηριστικά αντικείµενα του
µουσείου.

Άννα:

Είναι απαραίτητο να έχω ξεναγό;

Πάνος:

Όχι, αυτό εξαρτάται από εσάς. Έτσι κι αλλιώς τη ξενάγηση την πληρώνετε έξτρα, δεν
περιλαµβάνεται στο εισιτήριο για την είσοδο.

Άννα:

Πόσο κάνει το εισιτήριο για είσοδο;

Πάνος:

Γενικά είναι 7 ευρώ. Για φοιτητές, µαθητές, φαντάρους και ηλικιωµένους η είσοδος είναι
δωρεάν.

Άννα:

Νοµίζω είχα ακούσει στο ραδιόφωνο ότι η είσοδος τις Κυριακές είναι δωρεάν για όλους,
δεν ισχύει αυτό;

Πάνος:

Ισχύει για κάθε Κυριακή από 1η Νοεµβρίου έως 31 Μαρτίου. Τώρα το καλοκαίρι, η
είσοδος είναι δωρεάν µόνο τις µέρες που είναι επίσηµες αργίες, δηλαδή τη ∆ευτέρα του
Αγίου Πνεύµατος και τον 15Αύγουστο. Επίσης, είναι δωρεάν στις 5 Ιουνίου που είναι η
Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος.

Άννα:

∆εν το ήξερα αυτό. Θα µου δώσετε σας παρακαλώ ένα εισιτήριο;

Πάνος:

Μάλιστα, 7 ευρώ.

Άννα:

Τα έχω ακριβώς.

Πάνος:

Ευχαριστώ. Ορίστε και ένας οδηγός του µουσείου που περιέχει όλα τα εκθέµατα. Ότι
χρειαστείτε εδώ θα είµαστε.

Άννα:
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το µουσείο κλείνει κάθε µέρα στις 4

β.

Κάθε ∆ευτέρα ανοίγει 8 το πρωί

γ.

Η ξενάγηση διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα

δ.

Η ξενάγηση κοστίζει 7 ευρώ

ε.

Οι φοιτητές µπαίνουν δωρεάν στο µουσείο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το εισιτήριο είναι δωρεάν όλες τις Κυριακές του χρόνου

Ανοιχτός διάλογος
Συµπληρώστε τα κενά στο διάλογο
Πάνος:

Μπορώ να σας βοηθήσω;

Άννα:

_________________________________________________________

Πάνος:

Το µουσείο είναι ανοιχτά κάθε απόγευµα από τις 5 έως τις 8.

Άννα:

_________________________________________________________

Πάνος:

Το εισιτήριο κάνει 7 ευρώ. Για φοιτητές και ανέργους, η είσοδος είναι δωρεάν.

Άννα:

_________________________________________________________

Πάνος:

Μάλιστα. Ορίστε ένα εισιτήριο. Θέλετε και ξεναγό;

Άννα:

_________________________________________________________

Πάνος:

Ορίστε κι ένας οδηγός του µουσείου για να βλέπετε τι έχουν µέσα οι αίθουσες…

Άννα:

_________________________________________________________

Άσκηση γραµµατικής
Γράψτε τα ρήµατα στο ίδιο πρόσωπο, στον ενεστώτα, τον αόριστο και τον µέλλοντα
Ενεστώτας
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παίζεις

έπαιξες

θα παίξεις

φωνάζουµε
δούλεψα
έφυγε

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Μέλλοντας - Οριστική
Τον µέλλοντα τον χρησιµοποιούµε για πράξεις που θα γίνουν στο µέλλον. Οι πράξεις µπορεί να
γίνουν µια φορά ή να γίνονται συνέχεια.
Εξακολουθητικός µέλλοντας
Όταν οι πράξεις γίνονται συνέχεια, ο µέλλοντας σχηµατίζεται µε το «θα» + το ρήµα στον ενεστώτα.
Συνήθως στην πρόταση υπάρχουν λέξεις που δείχνουν διάρκεια, όπως «συνέχεια», «πάντα»,
«κάθε µέρα/ χρόνο…», «σπάνια», «συχνά», «όλη µέρα/ νύχτα…» και άλλες.
1α

Πχ. Θα κοιµάµαι κάθε βράδυ νωρίς

2α

Πχ. Θα θυµάµαι πάντα αυτή τη στιγµή

Συνοπτικός µέλλοντας
Όταν οι πράξεις γίνονται µία φορά, ο µέλλοντας σχηµατίζεται µε το «θα» + το ρήµα µε το θέµα του
αορίστου και την κατάληξη του ενεστώτα.
Ενεστώτας

Αόριστος

Μέλλοντας

λύν-ω

έ-λυσ-α

θα λύσ- ω

γράφ-εις

έ-γραψ-ες

θα γράψ- εις

µιλά-ει

µίλησ-ε

θα µιλήσ- ει

διαβάζ-ουµε

διαβάσ-αµε

θα διαβάσ- ουµε

τελειών-ετε

τελειώσ-ατε

θα τελειώσ- ετε

τρέχ-ουν

έτρεξ-αν

θα τρέξ-ουν
θα µιλήσετε
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
1.

ελεύθερος χρόνος (ο)

2.

τηλεόραση (η)

3.

κανάλι (το)

4.

διαφηµίσεις (οι)

5.

εκποµπή (η)

6.

σκηνοθέτης (ο)

7.

ηθοποιός (ο)

8.

διακοπές (οι)

9.

παραλία (η)

10.

χορός (ο)

11.

γυµναστική (η)

12.

ποδήλατο (το)

13.

βόλτα

14.

κολυµπάω

15.

µουσείο (το)

16.

είσοδος (η)
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ΛΥΣΕΙΣ
Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
Η Ελένη και η Γεωργία συζητάνε τι να κάνουν:
α. Θέλουν να βγούνε έξω
β. Θέλουν να κάτσουν στο σπίτι
γ. Η Ελένη θέλει να κάτσει στο σπίτι, η Γεωργία δεν ξέρει τι να κάνει

Η Ελένη προτείνει στη Γεωργία:
α. Να δούνε ταινία
β. Να µαγειρέψουν
γ. Να πάνε για καφέ

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η εκποµπή µαγειρικής δεν έχει τελειώσει

β.

Η Ελένη βλέπει µια ταινία

γ.

Η ταινία είναι παλιά

δ.

Η Γεωργία δεν βλέπει κωµωδίες

ε.

Στο κανάλι 1 παίζει µια εκποµπή µαγειρικής

στ.

ΛΑΘΟΣ

Η Γεωργία δεν θα γυρίσει αργότερα

Άσκηση ανάγνωσης
∆ιαβάστε τις λέξεις και υπογραµµίστε όπου το «σ» ακούγεται «ζ».
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σβήνω

σµαράγδι

κάθισµα
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σβησµένος

σγουρός

Ισµήνη

φάντασµα
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Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Η Γεωργία δεν χορεύει

β.

Η Γεωργία πηγαίνει ακόµα γυµναστήριο

γ.

Η Ελένη κάνει γυµναστική στο σπίτι

δ.

Η Ελένη δεν έχει ποδήλατο

ε.

Θα πάνε µαζί βόλτα το Σάββατο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Την Κυριακή θα πάνε µαζί στην εκδήλωση χορού

Άσκηση λεξιλογίου
Συµπληρώστε τα κενά µε τις σωστές λέξεις.

Η Ελένη πηγαίνει σε µια σχολή χορού. Της αρέσει πολύ ο χορός και η γυµναστική. Παλιά
πήγαινε γυµναστήριο φέτος κάνει µόνη της γυµναστική στο σπίτι. Η Γεωργία προτιµάει να
τρέχει ή να παίζει µπάσκετ. Και στους δύο, αρέσει πολύ το ποδήλατο. Γυµνάζει το σώµα και
κάνει καλό στην υγεία. Θα πάνε µαζί βόλτα µε τα ποδήλατα το Σάββατο προς τη θάλασσα.

Άσκηση γραµµατικής
Αλλάξτε το χρόνο των ρηµάτων σε µέλλοντα.

Έρχεσαι να πάµε µαζί; – Θα έρθεις να πάµε µαζί;
Κάνεις µαθήµατα χορού; - Θα κάνεις µαθήµατα χορού;
Ξέχασα τα πάντα. – Θα ξεχάσω τα πάντα.
Πήγαινα κάθε µέρα γυµναστήριο. – Θα πηγαίνω κάθε µέρα γυµναστήριο.
Κάναµε µπάνιο στη θάλασσα.- Θα κάνουµε µπάνιο στη θάλασσα.

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
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1. Η Ελένη και η Γεωργία:
α. πήγαν σινεµά
β. κανονίζουν να πάνε σινεµά
γ. συζητάνε για το σινεµά

2. Η Ελένη προτιµάει:
α. τις κωµωδίες
β. τα αισθηµατικά έργα
γ. τις ταινίες φαντασίας

3. Στο σινεµά θα πάνε:
α. στις 10 το βράδυ
β. πριν τις 10 το βράδυ
γ. στις 9 το βράδυ

4. Η Γεωργία:
α. δεν θα πάει στο σινεµά
β. θα πάει στο σινεµά αργότερα
γ. δεν ξέρει ακόµα αν θα πάει στο σινεµά
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Άσκηση επικοινωνίας
Βρείτε στο κείµενο και γράψτε τουλάχιστον 3 εκφράσεις που δείχνουν συµφωνία.
Παράδειγµα: Ναι, καλά λες…
1. Ναι έτσι είναι
2. ∆ίκιο έχεις
3. Σωστά.
4. Σύµφωνοι
5. Εντάξει

Άσκηση γραµµατικής
Υπογραµµίστε στο κείµενο τα ρήµατα που βρίσκονται στον µέλλοντα.
« - Θα έρθεις το βράδυ σινεµά, ε; Έχουν πει όλοι ναι εκτός από τη Μαρία που είναι άρρωστη.
-

Εντάξει. Σε ποιο σινεµά θα πάτε;

-

Στο κέντρο, στο «Σινεφίλ». Παίζει µια ελληνική κωµωδία.

-

Α ναι. Την έχω ακούσει. Τι ώρα αρχίζει;

-

Στις 8. Θα συναντηθούµε όλοι εκεί µισή ώρα νωρίτερα.

-

Εντάξει τότε. Θα τα πούµε εκεί.»

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Στην Άννα δεν αρέσει το κάµπινγκ

β.

Η Άννα έχει ξαναπάει στη Νάξο

γ.

Η Νάξος έχει πολύ κόσµο

δ.

Η Άννα θέλει να ξεκουραστεί

ε.

Ο Ανδρέας θα πάει µαζί µε την Άννα στη Νάξο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Θα µιλήσουν ξανά αύριο
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Άσκηση γραµµατικής
Ξαναγράψτε τις προτάσεις στο µέλλοντα (συνοπτικό µέλλοντα ή εξακολουθητικό).
1. Φοράω παντελόνι – Θα φορέσω παντελόνι
2. Η γιορτή ξεκινάει το απόγευµα.
Η γιορτή θα ξεκινήσει το απόγευµα.
3. Τα µαγαζιά είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι.
Τα µαγαζιά θα είναι ανοιχτά όλο το καλοκαίρι.
4. Γυρίζω κάθε βράδυ αργά.
Θα γυρίζω κάθε βράδυ αργά.
5. Καθαρίζω το δωµάτιο.
Θα καθαρίσω το δωµάτιο.
Επιλέξτε το σωστό τύπο για να συµπληρώσετε τις προτάσεις.
1. Αυτό το καλοκαίρι______________ στη θάλασσα:
α. θα πηγαίνω
β. θα πάω
γ. πηγαίνω

2. Η Άννα δεν ______________ µαζί µας διακοπές:
α. θα έρχονται
β. θα έρχεται
γ. θα έρθει

3. Κάθε βράδυ ______________ έξω :
α. θα βγαίνουµε
β. θα βγούµε
γ. βγούµε

4. Αύριο το απόγευµα ______________ τηλέφωνο:
α. σε πήρα
β. θα σε πάρω
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γ. θα σε παίρνω

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Το µουσείο κλείνει κάθε µέρα στις 4

β.

Κάθε ∆ευτέρα ανοίγει 8 το πρωί

γ.

Η ξενάγηση διαρκεί λιγότερο από 1 ώρα

δ.

Η ξενάγηση κοστίζει 7 ευρώ

ε.

Οι φοιτητές µπαίνουν δωρεάν στο µουσείο

στ.

ΛΑΘΟΣ

Το εισιτήριο είναι δωρεάν όλες τις Κυριακές του χρόνου
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Άσκηση γραµµατικής
Γράψτε τα ρήµατα στο ίδιο πρόσωπο, στον ενεστώτα, τον αόριστο και τον µέλλοντα
Ενεστώτας

Αόριστος

Μέλλοντας

παίζεις

έπαιξες

θα παίξεις

φωνάζουµε

φωνάξαµε

θα φωνάξουµε

δουλεύω

δούλεψα

θα δουλέψω

φεύγει

έφυγε

θα φύγει

µιλάτε

µιλήσατε

θα µιλήσετε

Άσκηση κατανόησης
Επιλέξτε τη σωστή απάντηση:
ΣΩΣΤΟ
α.

Οι Έλληνες πηγαίνουν σινεµά περισσότερες από 1 φορά
το χρόνο

β.
γ.
δ.

Στην Ευρώπη, πιο συχνά πηγαίνουν σινεµά οι Γάλλοι
Η «Νήσος» έκοψε περισσότερα από 550.000 εισιτήρια
Το «Avatar» πήρε βραβείο Oscar

ε.

Οι ταινίες σινεφίλ έκοψαν 30% περισσότερα εισιτήρια από
πέρσι

στ.

Περισσότερος κόσµος πηγαίνει στο σινεµά τα Σαββατοκύριακα
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Το σχέδιο αυτό χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δηµοσίευση (ανακοίνωση) δεσµεύει µόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν
ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

