«Γνωρίζεις ήδη ελληνικά»

ενότητα 2 – Από πού είσαι;

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – Από πού είσαι;
A΄ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Από πού είσαι;
Αλέξανδρος: Από πού είσαι;
Πηνελόπη:
Είμαι από την Ελλάδα.

Σοφία:
Πολ:

Ειρήνη:
Μαρία:

Βασιλική:
Από πού είναι ο κύριος Πέτρος;
Κωνσταντίνος:Είναι από την Ισπανία.

Από πού είστε, κυρία Μαρία;
Είμαι από τον Καναδά.

Εσείς από πού είστε;
Είμαι από το Βέλγιο.

Ο Αλέξανδρος γνωρίζει μια κοπέλα...

Αλέξανδρος:
Δήμητρα:
Αλέξανδρος:
Δήμητρα:
Αλέξανδρος:
Δήμητρα:
Αλέξανδρος:

Καλημέρα. Είμαι ο Αλέξανδρος.
Γεια σου. Εγώ είμαι η Δήμητρα.
Από πού είσαι;
Είμαι από την Αθήνα. Εσύ;
Εγώ είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Τι κάνεις εδώ;
Μαθαίνω μουσική. Εσύ;
Εγώ κάνω αθλητισμό.

ο Καναδάς
η Ελλάδα, η Ισπανία,
η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη

…τον Καναδά

-από πού είσαι;

-είμαι από…

το Βέλγιο

…την Ελλάδα …την Ισπανία
…την Αθήνα …τη Θεσσαλονίκη
…το Βέλγιο
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Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
Ελλάδα
Αθήνα
Θεσσαλονίκη
μουσική
αθλητισμό

Ελλάδα, η
Αθήνα, η
Θεσσαλονίκη, η
μουσική, η
αθλητισμός, ο
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

από πού;
Βέλγιο
Καναδά
Ισπανία
γνωρίζει
κοπέλα
μαθαίνω

από πού;
Βέλγιο, το
Καναδάς, ο
Ισπανία, η
γνωρίζω
κοπέλα, η
μαθαίνω

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το
πλαίσιο:
αθλητής, μουσικός, αθλητικός, μουσικολογία, αθλητικό κέντρο, μουσικολόγος

μουσική

αθλητισμός

2. Αντιστοιχίστε:
α. Από πού
β. Ποιος είναι από την
γ. Ποια είναι από τον
δ. Μαθαίνω
ε. Κάνω

Ισπανία;
μουσική.
αθλητισμό.
είσαι;
Καναδά;
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3. Συμπληρώστε τα κενά:
1.
2.
3.
4.
5.

-Από
-Από
-Από
-Από
-Από

πού είστε, κυρία Μαρία;
πού είσαι, Γιώργο;
πού είστε, Σοφία και Ειρήνη;
πού είναι ο Πολ;
πού είναι ο Αλέξανδρος;

-

………………… από την Αμερική.
Είμαι ………………… ………………… Καναδά.
………………… από την Ελλάδα.
Είναι ………………… ………………… Βέλγιο.
Είναι ………………… ………………… Θεσσαλονίκη.

4. Επιλέξτε το σωστό:
1. Είμαι από ………………… Αθήνα. Εσύ;
α. τον
β. την

γ. το

2. Από πού είστε, ………………… Μαρία;
α. κύριος
β. κυρία

γ. εσύ

3. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. ………………… από πού είστε;
α. Εσύ
β. Εγώ
γ. Εσείς
4. ………………… από τη Θεσσαλονίκη και ………………… μουσική.
α. είμαι, μαθαίνω
β. κάνω, μαθαίνω
γ. είμαι, κάνω
5. Ο Αλέξανδρος ………………… μια κοπέλα.
α. γνωρίζει
β. μαθαίνει

γ. κάνει

5. Συμπληρώστε και αντιστοιχίστε:
1. Είναι από ……… Αγγλία. Ποιος είναι;

Είναι ο Αντόνιο!

2. Είναι ……… την Ισπανία. Ποιος είναι;

Είναι ο Χανς!

3. ……… από τη Γερμανία. Ποιος είναι;

Είναι ο κύριος Σπένσερ!

4. Είναι από ……… Μεξικό. Ποιος είναι;

Είναι ο Μαρτίνο!

5. Είναι από ……… Γαλλία. Ποιος είναι;

Είναι ο Πέντρο!

6. ……… από την Ιταλία. Ποιος είναι;

Είναι ο Πιερ!
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Β. ΚΕΙΜΕΝΟ
Πού είσαι; Πού είναι;
Ελένη:
Βασιλική:

Πού είσαι, Βασιλική;
Είμαι στο σχολείο.

Κωνσταντίνος: Πού είναι ο Απόστολος;
Αλέξανδρος:
Είναι στην εκκλησία.

Απόστολος:
Ειρήνη:

Ειρήνη, πού είσαι;
Είμαι στον κινηματογράφο.

Σοφία:
Ειρήνη:

Πού είναι η Ελένη;
Η Ελένη είναι στην αγορά.

ο κινηματογράφος

…στον κινηματογράφο
-πού είσαι;

η εκκλησία, η αγορά

+ τον  στον
-είμαι σε… + την  στην
+ το  στο

το σχολείο

…στην εκκλησία
…στην αγορά
…στο σχολείο

Γεια σας! Είμαι η Σοφία.
Γεια σας! Είμαι η Σοφία.
Είμαι από την Ελλάδα, από την Αθήνα.
Η Ελλάδα είναι στην Ευρώπη.
Τώρα δεν μένω στην Αθήνα. Μένω στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι στην Ιταλία.
Δεν ξέρω καλά ιταλικά, αλλά μαθαίνω.
Τώρα είμαι στη βιβλιοθήκη και διαβάζω ένα θεατρικό έργο.
Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
σχολείο
εκκλησία
κινηματογράφο
αγορά
Ευρώπη
βιβλιοθήκη
θεατρικό
έργο

σχολείο, το
εκκλησία, η
κινηματογράφος, ο
αγορά, η
Ευρώπη, η
βιβλιοθήκη, η
θεατρικός-ή-ό
έργο, το
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
πού
τώρα
μένω
Ρώμη
Ιταλία
ξέρω
ιταλικά
αλλά
διαβάζω

πού
τώρα
μένω
Ρώμη, η
Ιταλία, η
ξέρω
ιταλικά, τα
αλλά
διαβάζω

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το
πλαίσιο:
σχολικός, αγοραφοβία, κινηματογράφηση, σχολή, θέατρο, κινηματογραφική αίθουσα,
θεατρόφιλος, αγοράζω

σχολείο

αγορά

κινηματογράφος

2. Ποιες λέξεις ταιριάζουν; Αντιστοιχίστε:
α. έργο
β. βιβλιοθήκη
γ. εκκλησία
δ. Ευρώπη

Ευρωπαίος
εργασία
βιβλίο
εκκλησιαστικός
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3. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν και βρείτε τι δείχνουν οι παρακάτω εικόνες (είναι
λέξεις από τις ασκήσεις 1 και 2):

β__λ__θ__η

β__λ_ο

εκ___σ_α

Ε_ρ__η

α___ά_ω

4. Συμπληρώστε με το άρθρο και τα στον-στην-στο:
π.χ. Πού είναι ...η... Αθήνα;

...Η... Αθήνα είναι ...στην... Ελλάδα.

1.
2.
3.
4.
5.

……………
……………
……………
……………
……………

5.

Πού
Πού
Πού
Πού
Πού

είναι …………… Ρώμη;
είναι …………… Ελλάδα;
είναι …………… Απόστολος;
είναι …………… Σοφία;
είναι …………… Ελένη;

Ρώμη είναι …………… Ιταλία.
Ελλάδα είναι …………… Ευρώπη.
Απόστολος είναι …………… κινηματογράφο.
Σοφία είναι …………… σχολείο.
Ελένη είναι …………… αγορά.

Ακούστε και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:

Γεια σας! Είμαι η Σοφία.
Είμαι από την Ελλάδα, από την Αθήνα.
Η Ελλάδα είναι στην ………………… .
Τώρα δεν ………………… στην Αθήνα. Μένω στη Ρώμη. Η Ρώμη είναι στην ………………… .
Δεν ξέρω καλά …………………, αλλά μαθαίνω.
Τώρα είμαι στη βιβλιοθήκη και ………………… ένα θεατρικό έργο.
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Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Τι κάνουν σήμερα η Ελένη, η Σοφία, η Βασιλική, η Ειρήνη, ο Κωνσταντίνος, ο Απόστολος και
ο Αλέξανδρος;
Η Ειρήνη είναι στο σχολείο. Κάνει μάθημα. Διαβάζει και γράφει ελληνικά.
Η Σοφία είναι στη στάση. Περιμένει τον Αλέξανδρο. Κάνουν γυμναστική μαζί κάθε μέρα.
Η Βασιλική και η Ελένη κάνουν βόλτα στο πάρκο.
Ο Κωνσταντίνος αγοράζει δίσκους στο κεντρικό δισκοπωλείο.
Ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος πίνουν καφέ και διαβάζουν περιοδικά.

Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
γράφει
μάθημα
ελληνικά
στάση
γυμναστική
πάρκο
αγοράζει
δίσκους
κεντρικό
δισκοπωλείο
περιοδικά

γράφω
μάθημα, το
ελληνικά, τα
στάση, η
γυμναστική, η
πάρκο, το
αγοράζω
δίσκος, ο
κεντρικός-ή-ό
δισκοπωλείο, το
περιοδικό, το
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

σήμερα
περιμένει
μαζί
κάθε
μέρα
βόλτα
πίνουν
καφέ

σήμερα
περιμένω
μαζί
κάθε
μέρα, η
βόλτα, η
πίνω
καφές, ο
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Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Πού ταιριάζει η κάθε λέξη; Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τις λέξεις από το
πλαίσιο:
μαθητής, γραφή, γυμναστής, αγορά, γραφείο, γυμναστήριο, μαθητικός, αγοραστής

γράφω

μάθημα

αγοράζω

γυμναστική

2. Αντιστοιχίστε:
α. κάνει μάθημα
β. κάνει βόλτα
γ. κάνουν γυμναστική
δ. αγοράζουν δίσκους

στο
στο
στο
στο

πάρκο
δισκοπωλείο
σχολείο
γυμναστήριο

3. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από το πλαίσιο:
στάση, κέντρο, κεντρικό, γυμναστική, περιοδικό, δίσκους
1.
2.
3.
4.
5.

Κάθε πρωί κάνω ………………………………… .
Τώρα πίνουμε καφέ και διαβάζουμε ένα ………………………………… .
Περιμένω στη ………………………………… την Ελένη.
Είμαι στο ………………………………… δισκοπωλείο και αγοράζω ………………………………… .
-Πού μένεις; -Μένω στο ………………………………… .

4. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις από το πλαίσιο:
σήμερα, μαζί, μέρα, βόλτα, καφέ
1.
2.
3.
4.
5.

Κάθε ………………………………… κάνω γυμναστική.
Κάνουμε ………………………………… στο πάρκο.
Η Βασιλική και η Ειρήνη πίνουν ………………………………… .
………………………………… η Σοφία είναι στη στάση.
Ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος κάνουν μάθημα ………………………………… .

5. Απαντήστε στις ερωτήσεις, σύμφωνα με το κείμενο:
1. - Πού είναι η Ειρήνη;
- Η Ειρήνη είναι ………… ………………………………… .
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2. - Πού είναι η Σοφία;
- Η Σοφία είναι ………… ………………………………… .
3. - Πού είναι η Βασιλική και η Ελένη;
- Η Βασιλική και η Ελένη είναι ………… ………………………………… .
4. - Πού είναι ο Κωνσταντίνος;
- Ο Κωνσταντίνος είναι ………… ………………………………… .

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ
1. Ουσιαστικά – Ενικός αριθμός – Αιτιατική
αρσενικά
-ο
-η
-α

τον

τον Πέτρο, τον αρχαιολόγο, τον δίσκο
τον Γιάννη, τον πλανήτη, τον ακροβάτη
τον Αχιλλέα, τον μάστορα, τον ήρωα
θηλυκά

την

-α
-η

την Άννα, την φιλοσοφία, την πατάτα
την Νίκη, την βιβλιοθήκη, την ζάχαρη
ουδέτερα

-ο
-ι
-μα

το

το βιβλίο, το αεροπλάνο, το φρούτο
το παιδί, το μπαλκόνι, το καράβι
το πρόγραμμα, το δέρμα, το θέμα

2. Ρήματα - α΄ συζυγία
Ενεστώτας
+
Εγώ κάνω μάθημα.
Εσύ τι κάνεις;

Εγώ δεν κάνω μάθημα.
Εσύ δεν κάνεις γυμναστική.

κάν-ει

Ο Πέτρος κάνει μπάνιο.
Η Ειρήνη κάνει βόλτα.
Το παιδί κάνει μάθημα.

Ο Πέτρος δεν κάνει μπάνιο.
Η Ειρήνη δεν κάνει βόλτα.
Το παιδί δεν κάνει μάθημα.

εμείς
εσείς

κάν-ουμε
κάν-ετε

Εμείς κάνουμε γυμναστική.
Εσείς τι κάνετε;

Εμείς δεν κάνουμε γυμναστική.
Εσείς δεν κάνετε βόλτα.

αυτοί
αυτές
αυτά

κάν-ουν

Ο Αλέξης και ο Σωτήρης κάνουν σκι.
Αυτές κάνουν βόλτα.
Τα παιδιά κάνουν μάθημα.

Ο Αλέξης και ο Σωτήρης δεν κάνουν σκι.
Αυτές δεν κάνουν βόλτα.
Τα παιδιά δεν κάνουν μάθημα.

εγώ
εσύ

κάν-ω
κάν-εις

αυτός
αυτή
αυτό
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Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώστε τα κενά όπως στο παράδειγμα:
π.χ. ...η... σαλάτα

...την... ... σαλάτα...

ονομαστική
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

αιτιατική

Ακαδημία
ζώο
διάλογος
ιδέα
δέρμα
μηχανικός
γραμματική
αεροπλάνο
Καναδάς

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

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

2. Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις στην ονομαστική:
Αιτιατική

Ονομαστική

την Ελλάδα
τον Απόστολο
την Ελένη
τον αστρολόγο
το θέατρο
τον Αλέξανδρο
το πρόγραμμα
την κλινική
τον Καναδά
το μπαλκόνι

...η.....
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

......Ελλάδα...............
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................
..............................

3. Συμπληρώστε τα κενά με τις προσωπικές αντωνυμίες στην ονομαστική:
.....εσύ........
..................
.................
.................

περιμένεις
δουλεύω
μαθαίνουν
διαβάζει

................. κάνετε
................. ξέρουμε
................. μένουν
................. περιμένει

4. Συμπληρώστε τα κενά με τα ρήματα στο σωστό πρόσωπο:
εσύ
αυτός
εμείς
αυτές

περιμένεις
διαβάζ...............
κάν...................
μαθαίν...............

εσείς
εγώ
η Μαργαρίτα
αυτοί
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5. Συμπληρώστε τα κενά με το ρήμα στο σωστό πρόσωπο:
1. -Τι κάνεις τώρα; - .................................... ένα περιοδικό. (διαβάζω)
2. -Τι κάνει η Μαρία; - ..................................... μπάνιο. (κάνω)
3. Ο Πέτρος ............................. ελληνικά στο σχολείο. (μαθαίνω)
4. Η Σοφία και η Ειρήνη ............................ ιταλικά. (ξέρω)
5. Εμείς ............................ καφέ. (πίνω)
6. Εσύ ............................ δίσκους; (αγοράζω)
7. -Ελένη, πού ............................; - ............................ στο κέντρο. (μένω)
8. Εσύ και ο Κωνσταντίνος ............................ τον Απόστολο. (περιμένω)
9. Αυτοί ............................ το διάλογο. (διαβάζω)
10. Η Ελένη και η Ειρήνη ............................ τη Βασιλική. (γνωρίζω)
6. Επιλέξτε τη σωστή λέξη:
εγώ, εσείς, εγώ κι εσύ, ο Αλέξανδρος, εσύ, η Σοφία και η Μαρία
................... περιμένετε
................... ξέρω

................... μένουν
................... περιμένει

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

................... διαβάζεις
................... ξέρουμε

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:
Εκεί αγοράζουμε δίσκους.
Η Ελλάδα είναι στην …………… .
Κάνουμε βόλτα στο …………… .
Στο σχολείο κάνουμε …………… .
Κάθε μέρα πίνω …………… .

Δ
Ε
Π
Μ
Κ

__
__
__
__
__

__
__
__
__
__

2. Σταυρόλεξο
1
2
1

2

3
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Οριζόντια
Κάθετα
1. Η Σοφία περιμένει τον Αλέξανδρο στη
…………… .
2. Διαβάζω βιβλία στη …………… .
3. Ο Απόστολος και ο Αλέξανδρος πίνουν
καφέ και διαβάζουν …………… .

1. Ο Αλέξανδρος …………… μια κοπέλα…
2. Κάνουμε μάθημα στο …………… .

3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τις λέξεις:

Μ __ __ __ __ __ Η
Κ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Σ

Ε __ __ __ __ __ __ Α

Κ __ __ __ __ Α

Δ __ __ __ __ __ Ω

Δ΄ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

αθλητισμός, ο

αθλητής, ο

αθλητικό
κέντρο, το
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βιβλιοθήκη, η

βιβλίο, το

Ελλάδα, η

ελληνικός
ελληνική
ελληνικό

Θεσσαλονίκη, η

Θεσσαλία,
η

νίκη, η

Ε΄ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΦΟΥΜΕ…
Γράψτε έναν διάλογο μεταξύ δύο φίλων:
- Ελένη:

Γεια σου, …………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .

-…………………………:

…………………………………………………………………………………… .
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ΣΤ΄ΜΕΡΟΣ

ΜΙΛΑΜΕ…
Μιλήστε μεταξύ σας, γνωρίστε τους συμμαθητές σας!
Χρησιμοποιήστε τις φράσεις:
Καλημέρα… Είμαι ο/η…
Τι κάνεις;… Είμαι καλά…
Από πού είσαι;… Είμαι από…
Πού είναι ο/η… Είναι σε…

Ζ΄ΜΕΡΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

αγορά, η
αγοράζω
Αθήνα, η
αθλητισμός, ο
βιβλιοθήκη, η
γράφω
γυμναστική, η
δισκοπωλείο, το
δίσκος, ο
εκκλησία, η
Ελλάδα, η
ελληνικά, τα
έργο, το
Ευρώπη, η
θεατρικός-ή-ό
Θεσσαλονίκη, η
κεντρικός-ή-ό
κινηματογράφος, ο
μάθημα, το
μουσική, η
πάρκο, το
περιοδικό, το
στάση, η
σχολείο, το

αλλά
από πού;
Βέλγιο, το
βόλτα, η
γνωρίζω
διαβάζω
Ισπανία, η
Ιταλία, η
ιταλικά, τα
κάθε
Καναδάς, ο
καφές, ο
κοπέλα, η
μαζί
μαθαίνω
μένω
μέρα, η
ξέρω
περιμένω
πίνω
πού
Ρώμη, η
σήμερα
τώρα
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