Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά

ενότητα 7 – Μου αρέσει…

ΕΝΟΤΗΤΑ 7 - Μου αρέσει…
A΄ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Α. ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Μου αρέσει…
Σοφία:
Ελένη:

Ελένη, σου αρέσει η τέχνη;
Ναι, μου αρέσει πολύ.

Ελένη:
Αλέκο, σου αρέσει η κλασική μουσική;
Αλέξανδρος: Ναι, μου αρέσει, αλλά προτιμώ τη ροκ.
Αλέξανδρος: Κυρία Αθηνά, σας αρέσει η κινεζική γαστρονομία;
Κυρία Αθηνά: Όχι, δεν μου αρέσει καθόλου!
Σοφία:
Ελένη:

Ελένη, σου αρέσει να κάνεις σπορ;
Έτσι κι έτσι. Δεν μου αρέσει πολύ. Είναι κουραστικό!

Αλέξανδρος: Κυρία Αθηνά, σας αρέσει να πηγαίνετε στην Πινακοθήκη;
Κυρία Αθηνά: Ναι, μου αρέσει. Με ενδιαφέρει πολύ η σύγχρονη ζωγραφική.
Λατρεύω τον Πικάσο!
Ποια εποχή σου αρέσει;
Σοφία:
Γιάννης:

Γιάννη, ποια εποχή σου αρέσει περισσότερο;
Μου αρέσει πολύ το φθινόπωρο, όταν φυσάει ο αέρας και πέφτουν
τα φύλλα.
Ο πατέρας μου προτιμάει την άνοιξη, αλλά εμένα δεν μου αρέσει
καθόλου. Βρέχει πολύ. Εγώ προτιμώ τον χειμώνα. Όταν χιονίζει,
μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω σκι.
Στην μητέρα μου αρέσει περισσότερο το καλοκαίρι. Θέλει να κάνει
ηλιοθεραπεία.

Σοφία:
Γιάννης:

Μου
Σου
Του
Της
Του
Μας
Σας
Τους

ναι,
αρέσει το καλοκαίρι;
όχι, δεν

μου
σου
του
της
του
μας
σας
τους

+
Σου αρέσει η
ζωγραφική;

αρέσει.

-

Ναι, μου αρέσει / μ’ αρέσει
(πολύ)

Έτσι κι έτσι

1

Όχι, δεν μου αρέσει / μ’ αρέσει
(καθόλου)
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η εποχή
οι τέσσερις εποχές

η άνοιξη

το καλοκαίρι

Α1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

το φθινόπωρο

ο χειμώνας

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

τέχνη
κλασική
γαστρονομία
πινακοθήκη
σύγχρονη
εποχή
αέρας
ηλιοθεραπεία

τέχνη, η
κλασικός–ή–ό
γαστρονομία, η
πινακοθήκη, η
σύγχρονος–η–ο
εποχή, η
αέρας, ο
ηλιοθεραπεία, η
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

αρέσει
προτιμώ
ροκ
σπορ
κουραστικό
ενδιαφέρει
ζωγραφική
λατρεύω
περισσότερο
φθινόπωρο
φυσάει
πέφτουν
φύλλα
άνοιξη
βρέχει
χειμώνα
χιονίζει
σκι
καλοκαίρι

αρέσω
προτιμάω/ώ
ροκ
σπορ, το
κουραστικός-ή-ό
ενδιαφέρω
ζωγραφική, η
λατρεύω
περισσότερο
φθινόπωρο, το
φυσάω/ώ
πέφτω
φύλλο, το
άνοιξη, η
βρέχω
χειμώνας, ο
χιονίζει
σκι, το
καλοκαίρι, το

Α2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Σχηματίστε κι άλλες λέξεις με την κατάληξη -ικός:
π.χ. κλάσ(η)

+

ικός

→

………κλασικός……………………

α. τέχν(η)
β. περίοδ(ος)

+
+

ικός
ικός

→
→

……………………………………………
……………………………………………

2
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γ. καλλιτέχν(ης)
δ. έθν(ος)
ε. γαστρονομ(ία)
στ. σύγχρον(ος)
ζ. εποχ(ή)
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+
+
+
+
+

→
→
→
→
→

ικός
ικός
ικός
ικός
ικός

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

2. Σχηματίστε λέξεις με... τέχνη!:
τέχν – η
+ κράτος

λόγος +

βίος +

κάλλος +

τεχνο + κρατ + ία =

λογο + τεχν + ία =

βιο + τεχν + ία =

καλλι + τεχν + ία =

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

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

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

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

τεχνο + κράτ + ης =

λογο + τέχν + ης =

βιο + τέχν + ης =

καλλι + τέχν + ης =

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

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

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

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

τεχνο + κρατ + ικός =

λογο + τεχν + ικός =

βιο + τεχν + ικός =

καλλι + τεχν + ικός =

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

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

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

3. Σχηματίστε σύνθετα με τη λέξη «αέρας». Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν;

αερο-

+

-μηχανική
-βική
-δυναμική
-δρόμιο
-νομία
-ναυτική
-πλάνο
-φωτογραφία

→
→
→
→
→
→
→
→

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

4. Ταιριάξτε τα ρήματα με τα ουσιαστικά τους:
προτιμάω
κουράζομαι
ενδιαφέρω
λατρεύω
βρέχω
χιονίζει

η λατρεία
το χιόνι
η βροχή
η κούραση
το ενδιαφέρον
η προτίμηση
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5. Σχηματίστε επίθετα από τα ουσιαστικά και στη συνέχεια συμπληρώστε με τον
κατάλληλο τύπο τις φράσεις που ακολουθούν, όπως στο παράδειγμα:
α. το φθινόπωρ(ο)
β. η άνοιξ(η)
γ. το καλοκαίρ(ι)
δ. ο χειμών(ας)

+
+
+
+

→
→
→
→

-ινός-ή-ό
-ιάτικος-η-ο
-ινός-ή-ό
-ιάτικος-η-ο

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

…φθινοπωρινά… - …ανοιξιάτικα… - …καλοκαιρινά… - …χειμωνιάτικα…

ρούχα

………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… μέρα
………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… καιρός
………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… ρούχα
………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… φρούτα
………………………… - ………………………… - ………………………… - ………………………… διακοπές

6. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
περισσότερο, αρέσει, προτιμώ, λατρεύω, χιονίζει
1.
2.
3.
4.
5.

Δεν θέλω να κάνω βόλτα. …………………………………… να μείνω στο σπίτι.
Στον αδελφό μου …………………………………… πολύ το ποδόσφαιρο.
Στην Ισπανία δεν …………………………………… πολύ τον χειμώνα.
Η όπερα μου αρέσει. Μου αρέσει, όμως, …………………………………… η ροκ μουσική.
Πάντα πηγαίνω στην παραλία το καλοκαίρι. …………………………………… τη θάλασσα.

Β. ΚΕΙΜΕΝΟ

Τι σου αρέσει;

Η Μαρία θέλει να γίνει γιατρός, όπως ο πατέρας της. Στην ιατρική σχολή
σπουδάζει φυσιολογία, ανατομία, παθολογία, δερματολογία, νευρολογία,
οφθαλμολογία, γυναικολογία κτλ. Έχει μάθημα από τη Δευτέρα ως την
Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο είναι ελεύθερη.
Το αγαπημένο της μάθημα είναι η Ψυχιατρική. Επίσης, την ενδιαφέρει η
Παιδιατρική, αλλά δεν της αρέσει καθόλου η Στατιστική. Δυστυχώς είναι
υποχρεωτικό μάθημα!
Ο Γιάννης είναι φοιτητής κλασικής φιλολογίας στη φιλοσοφική σχολή. Σπουδάζει
αρχαία ελληνικά και λατινικά, λογοτεχνία, ιστοριογραφία, θεατρολογία,
παπυρολογία και άλλα. Έχει μάθημα μόνο τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη.
Κάθε Παρασκευή μελετά στη βιβλιοθήκη. Τώρα γράφει μια εργασία για την αρχαία
ελληνική ποίηση και διαβάζει βιβλιογραφία για την ελεγεία και το επίγραμμα. Του
αρέσει πολύ το θέμα αυτό. Συνηθίζει να έχει πάντα μαζί του μια ποιητική
ανθολογία και να διαβάζει στη στάση όταν περιμένει το λεωφορείο.
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η
η
η
η
η

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή

το Σάββατο
η Κυριακή

η μέρα / η ημέρα

…τη Δευτέρα
…την Τρίτη
…την Τετάρτη
…την Πέμπτη
…την Παρασκευή

πότε πας στο Πανεπιστήμιο; πάω στο Πανεπιστήμιο…

πότε πας στο θέατρο;

πάω στο θέατρο…

…το Σάββατο
…την Κυριακή
…το Σαββατοκύριακο

πότε έχεις μάθημα;

έχω μάθημα…

…από τη Δευτέρα ως / μέχρι την Παρασκευή

Τι μέρα είναι σήμερα;

Σήμερα είναι Πέμπτη.

Β1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1

σχολή
φυσιολογία
ανατομία
δερματολογία
νευρολογία
οφθαλμολογία
γυναικολογία
ψυχιατρική
παιδιατρική
στατιστική
φιλοσοφική
λατινικά
ιστοριογραφία
θεατρολογία
παπυρολογία
βιβλιογραφία
ελεγεία
επίγραμμα
θέμα
ποιητική
ανθολογία

σχολή, η
φυσιολογία, η
ανατομία, η
δερματολογία, η
νευρολογία, η
οφθαλμολογία, η
γυναικολογία, η
ψυχιατρική, η
παιδιατρική, η
στατιστική, η
φιλοσοφικός-ή-ό
λατινικά, τα
ιστοριογραφία, η
θεατρολογία, η
παπυρολογία, η
βιβλιογραφία, η
ελεγεία, η
επίγραμμα, το
θέμα, το
ποιητικός-ή-ό
ανθολογία, η
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ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2
γίνει
γιατρός
Δευτέρα
Παρασκευή
Σαββατοκύριακο
ελεύθερη
δυστυχώς
υποχρεωτικό
Τρίτη
Τετάρτη
εργασία
συνηθίζει
λεωφορείο

γίνομαι
γιατρός, ο
Δευτέρα, η
Παρασκευή, η
Σαββατοκύριακο, το
ελεύθερος-η-ο
δυστυχώς
υποχρεωτικός–ή–ό
Τρίτη, η
Τετάρτη, η
εργασία, η
συνηθίζω
λεωφορείο, το

Β2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Τι μελετά η κάθε επιστήμη; Αντιστοιχίστε:
το μικρόβιο
την καρδιά
τη γυναίκα
το νεύρο
το δέρμα
το φάρμακο
τον οφθαλμό (= το μάτι)
τον πνεύμονα
το έμβρυο
το νεφρό

1. νευρολογία
2. οφθαλμολογία
3. εμβρυολογία
4. δερματολογία
5. μικροβιολογία
6. νεφρολογία
7. φαρμακολογία
8. γυναικολογία
9. πνευμονολογία
10. καρδιολογία

2α. Βιβλιογραφία: βιβλίο + ………;………
Από ποιες λέξεις σχηματίζονται οι παρακάτω; Αντιστοιχίστε:
1.
2.
3.
4.
5.

βιβλιογραφία
βιβλιόφιλος
βιβλιοθήκη
βιβλιοπώλης
βιβλιοκρισία

α. βιβλίο + θήκη
β. βιβλίο + πουλώ
γ. βιβλίο + κρίση / κριτική / κρίνω
δ. βιβλίο + γράφω
ε. βιβλίο + φίλος

2β. Σχηματίστε λέξεις:
ποιη -

μαθη -

ση
τής
τικός
μα

=
=
=
=

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

ση
τής
τικός
μα

=
=
=
=

………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
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3. Συμπληρώστε τα κενά με λέξεις από το πλαίσιο:
ως, θέμα, εργασία, ελεύθερη, γιατρός
1.
2.
3.
4.
5.

Την Παρασκευή δεν δουλεύω. Είμαι …………………………………… !
Έχω μάθημα από την Τρίτη …………………………………… την Πέμπτη.
Ο πατέρας του είναι …………………………………… . Δουλεύει στο νοσοκομείο.
Αυτό το …………………………………… με ενδιαφέρει πολύ.
Η Μαρία κάνει μια …………………………………… για την Ελληνική ιστορία.

4. Επιλέξτε το σωστό:
1. Θέλει να γίνει ……………………, γιατί του αρέσουν πολύ τα παιδιά.
α. γυναικολόγος
β. νεφρολόγος
γ. παιδίατρος
2. Είναι πολύ γνωστός ποιητής. Τώρα γράφει μια …………………… για μια ανθολογία.
α. ανατομία
β. ελεγεία
γ. στάση
3. Από τώρα πρέπει να παρακολουθείς το μάθημα ελληνικών. Είναι …………………… .
α. υποχρεωτικό
β. κουραστικό
γ. ελεύθερο
4. Δουλεύω …………………… το πρωί …………………… το βράδυ.
α. μέχρι - από
β.ως - σε
γ. από - μέχρι
5. Τον ενδιαφέρει πολύ το δράμα. Σπουδάζει …………………… .
α. δερματολογία
β. θεατρολογία
γ. οφθαλμολογία

5.

Ακούστε το κείμενο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν:

Γεια σας! Λέγομαι Κώστας και είμαι φοιτητής. Έχω μάθημα στο Πανεπιστήμιο κάθε
μέρα, από την ………………………………… ως την Παρασκευή. Είναι …………………………………!
Το Σαββατοκύριακο έχω ………………………………… χρόνο. Τότε θέλω να κάνω βόλτα με
την παρέα μου ή να πηγαίνω στο Μέγαρο Μουσικής. Μου ………………………………… πολύ
η ………………………………… μουσική! Στον φίλο μου, τον Γιάννη, δεν αρέσει καθόλου,
………………………………… να πηγαίνει στο θέατρο.

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Ο τόπος μας - Η Ελένη μιλάει στο μπλογκ της για την Αθήνα
Γεια σας! Σήμερα δίνω συμβουλές για να περνάτε ωραία στην Αθήνα
κάθε εποχή!
Κάθε εποχή μπορείτε βεβαίως να απολαμβάνετε την πανοραμική
θέα από τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη.
Το χειμώνα κάνετε σκι; Από το Νοέμβριο μέχρι το Μάρτιο, το
Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού είναι ανοιχτό.
Τον Απρίλιο και το Μάιο μπορείτε να κάνετε σπορ στην εξοχή. Σας αρέσει η
ποδηλασία, το κολύμπι, η ιππασία στον ιππόδρομο; Προτιμάτε να πηγαίνετε για
ψάρεμα;
Το καλοκαίρι μπορείτε να κάνετε βόλτα στο βοτανικό κήπο ή να βλέπετε τους
ιπποπόταμους στο ζωολογικό κήπο. Καλό είναι να πάτε στο καλοκαιρινό


μπλογκ = ιστολόγιο!
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Φεστιβάλ Αθηνών (από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο), στην Αθήνα και την
Επίδαυρο. Το αρχαίο θέατρο στην Επίδαυρο έχει μοναδική ακουστική.
Θα σας αρέσει πολύ η Αθήνα! 
Ιανουάριος
Ιούλιος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος

ο μήνας

Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Μία εβδομάδα έχει επτά μέρες.
Ένας μήνας έχει τέσσερις εβδομάδες.
Ένας χρόνος έχει τέσσερις εποχές και δώδεκα μήνες.

Γ1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 1
τόπος
πανοραμική
Παρθενώνα
Ακρόπολη
ιππόδρομο
βοτανικό
ιπποπόταμους
ζωολογικό
θέατρο
ακουστική

τόπος, ο
πανοραμικός-ή-ό
Παρθενώνας, ο
Ακρόπολη, η
ιππόδρομος, ο
βοτανικός-ή-ό
ιπποπόταμος, ο
ζωολογικός-ή-ό
θέατρο, το
ακουστική, η
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 2

μπλογκ
δίνω
συμβουλές
περνάτε
απολαμβάνετε
θέα
Νοέμβριο
Μάρτιο
χιονοδρομικό
ανοιχτό
Απρίλιο
Μάιο
εξοχή
ποδηλασία
κολύμπι
ιππασία
ψάρεμα
κήπο

μπλογκ, το
δίνω
συμβουλή, η
περνάω
απολαμβάνω
θέα, η
Νοέμβριος, ο
Μάρτιος, ο
χιονοδρομικός-ή-ό
ανοιχτός-ή-ό
Απρίλιος, ο
Μάιος, ο
εξοχή, η
ποδηλασία, η
κολύμπι, το
ιππασία, η
ψάρεμα, το
κήπος, ο
8
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καλοκαιρινό
φεστιβάλ
Ιούνιο
Σεπτέμβριο
μοναδική

καλοκαιρινός-ή-ό
φεστιβάλ, το
Ιούνιος, ο
Σεπτέμβριος, ο
μοναδικός-ή-ό

Γ2. ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώστε τον πίνακα με τις λέξεις από το πλαίσιο:
ίππος, βότανο, ιππικός, ακούω, βοτανολόγος, ιππότης, ακουστικό, ιππόδρομος, βοτανολογία,
ιππασία, άκουσμα
βοτανικός

ακουστική

ιπποπόταμος

2. Αντιστοιχίστε τις λέξεις με την κατάληξη –δρόμιο (από τη λέξη δρόμος) με
αυτές που ταιριάζουν. Στη συνέχεια σημειώστε δίπλα το σωστό αριθμό της
εικόνας:

1.

2.

3.

α. χιονοδρόμιο
β. αεροδρόμιο
γ. πεζοδρόμιο
δ. ιππόδρομος
ε. ποδηλατοδρόμιο

4.

ίππος
ποδήλατο
χιόνι
αεροπλάνο
πεζός

(…………)
(…………)
(…………)
(…………)
(…………)

3. Σχηματίστε νέες λέξεις με την κατάληξη -ικός-ή-ό:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

τόπ(ος)
πανόραμ(α)
βόταν(ο)
ζωολογ(ία)
θέατρ(ο)
ποδήλατ(ο)
εξοχ(ή)

+

→
→
→
→
→
→
→

-ικός
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4. Συμπληρώστε τα κενά με το σωστό μήνα:
α. Ο Φεβρουάριος είναι μετά από τον …………………………………… .
β. Το καλοκαίρι αρχίζει τον …………………………………… .
γ. Ο Αύγουστος είναι πριν από τον …………………………………… .
δ. Ο χειμώνας τελειώνει τον …………………………………… .
ε. Ο …………………………………… είναι μετά από τον Απρίλιο.
στ. Το φθινόπωρο αρχίζει τον …………………………………… .
ζ. Ο …………………………………… είναι μετά από τον Μάιο.
5. Αντιστοιχίστε:
α. κολύμπι
1.
β. ιππασία
2.
γ. ποδηλασία
3.
δ. σκι
4.
ε. ψάρεμα
5.

Β΄ ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Β1. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΘΕΩΡΙΑ
1. Υποτακτική συνεχής ενεργητικής φωνής


Η συνεχής υποτακτική δείχνει αυτό που θέλουμε ή αυτό που περιμένουμε ή
ελπίζουμε να γίνει, με μια διάρκεια (συνεχώς) ή με επανάληψη.



Σχηματίζεται με τα να, ας, όταν, για να και τον ενεστώτα των ρημάτων.

Παραδείγματα:
Θέλω να ταξιδεύω συνέχεια σε όλο τον κόσμο. Εσύ;
Πρέπει να διαβάζεις πιο πολύ, Πέτρο!
Ας πηγαίνουμε πιο συχνά στον κινηματογράφο!
 Μερικά ρήματα που παίρνουν συνεχή υποτακτική:
μου αρέσει
απαγορεύω αρχίζω
θέλω
καταφέρνω
μπορώ
προσπαθώ
συνηθίζω
συμβουλεύω σκοπεύω
10
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α΄συζυγία

πρέπει
θέλω
μπορώ
μου αρέσει…

β΄συζυγία

να γράφω
να γράφεις
να γράφει
να γράφουμε
να γράφετε
να γράφουν(ε)

να φοράω
να φοράς
να φοράει
να φοράμε
να φοράτε
να φοράνε

να οδηγώ
να οδηγείς
να οδηγεί
να οδηγούμε
να οδηγείτε
να οδηγούν (ε)

2. Σύνταξη: Μου αρέσει + υποκείμενο σε ονομαστική ή συνεχής υποτακτική
Π.χ.

Μου αρέσει η Αθήνα.
Μου αρέσει να ταξιδεύω στην Αθήνα.

Όταν το υποκείμενο είναι ουσιαστικό, τότε πρέπει να συμφωνεί με το ρήμα ως προς
τον αριθμό:
Π. χ.

Μου αρέσει η σοκολάτα.
Μου αρέσουν οι σοκολάτες.

Το αντικείμενο του ρήματος είναι η προσωπική αντωνυμία σε γενική:

αντικείμενο

Μου
Σου
Του / Της / Του
Μας
Σας
Τους

υποκείμενο

αρέσει

το ποδόσφαιρο.
να βλέπω ποδόσφαιρο.

τα σπορ.

αρέσουν

Β2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ
1. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη συνεχή υποτακτική των ρημάτων της
παρένθεσης:
1. Της αρέσει …………………………………… πάντα μοντέρνα ρούχα. (φοράω)
2. Στον πατέρα μου αρέσει …………………………………… την εφημερίδα κάθε πρωί.
(διαβάζω)
3. Προσπαθούμε …………………………………… πάντα στην ώρα μας. (είμαι)
4. Διαβάζει καθημερινά για …………………………………… πάντα όλες τις εξετάσεις.
(περνώ)
5. Τα παιδιά τώρα μαθαίνουν …………………………………… ελληνικά. (μιλώ)
6. Θέλουμε …………………………………… στον κινηματογράφο κάθε Σάββατο! (πηγαίνω)
7. Μπορείτε …………………………………… πιο προσεκτικά; Φοβάμαι! (οδηγώ)
11
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2. Συμπληρώστε τις προτάσεις με τη συνεχή υποτακτική των ρημάτων της
παρένθεσης:
1. Πρέπει …………………………………… περισσότερο! Διαφορετικά δεν θα πετύχεις.
(δουλεύω)
2. Σε συμβουλεύω …………………………………… στο γιατρό κάθε φορά που έχεις πυρετό.
(πηγαίνω)
3. Παιδιά, για …………………………… πρέπει ………………………………… άδεια. (οδηγώ, έχω)
4. Τώρα αρχίζουν …………………………… τα ισπανικά. (καταλαβαίνω)
5. Θέλετε …………………………… όλοι μαζί κάθε Κυριακή μεσημέρι; (τρώω)
6. Μπορείτε …………………………………… ελληνικά κάθε απόγευμα στο σχολείο μας.
(παρακολουθώ)
3. Επιλέξτε το σωστό:
1. Εμείς δεν πάμε στο θέατρο. Δεν …………… αρέσει το έργο.
β. μας
γ. της
α. σε
2. Η Άννα πίνει κάθε πρωί έναν καφέ. …………… αρέσει πολύ ο καφές.
α. της
β. του
γ. σου
3. Δεν …………… αρέσει καθόλου αυτό το βιβλίο.
α. εσείς
β. με
γ. μου
4. Τα παιδιά βλέπουν τηλεόραση συχνά. …………… αρέσει πάρα πολύ!
α. τους
β. του
γ. τα
5. Η μητέρα μου είναι πάντα στην κουζίνα. …………… αρέσει να μαγειρεύει.
α. μου
β. τις
γ. της
4. Γράψτε προτάσεις, όπως στο παράδειγμα:
π.χ. Ο Γιάννης / κάνει σπορ

………Του αρέσει να κάνει σπορ………… .

1.
2.
3.
4.
5.
6.

……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………

εγώ / τρώω σοκολάτα
εσύ / κάνεις ηλιοθεραπεία
η Μαρία / ταξιδεύει στην Ελλάδα
εμείς / πηγαίνουμε στην πινακοθήκη
εσείς / αγοράζετε βιβλία
τα παιδιά / το φθινόπωρο

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

.
.
.
.
.
.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΛΕΞΕΩΝ

1. Κρεμάλα
Βρείτε τις λέξεις:
1.
2.
3.
4.
5.

Η γλώσσα των Λατίνων είναι τα ……… . Λ __ __ __ __ __ __ __
Η ζωγραφική είναι μια ……… .
Τ __ __ __ __
Το καλοκαίρι είναι μια ……… του χρόνου. Ε __ __ __ __
Η εργασία του έχει μεγάλη ……… .
Β __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Στην ιατρική σημαντικό μάθημα είναι η ……… . Α __ __ __ __ __ __ __
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2. Σταυρόλεξο
3

2
1
2
1
3

4

Οριζόντια
1. Η ποιητική ……………… του Καβάφη είναι πολύ καλή.
2. Η κουζίνα και τα φαγητά …αλλιώς.
3. Η εργασία στο Πανεπιστήμιο είναι για το αρχαίο ελληνικό ……………… .
4. Αγώνες με άλογα βλέπουμε στον ……………… .
Κάθετα
1. Πιο …πολύ.
2. Σπουδές για το θέατρο.
3. Σκι κάνω στο ……………… κέντρο.
3. Εικόνα και Λέξη
Βρείτε τις λέξεις:
Ζ __ __ __ __ __ __ __ Η

Π __ __ __ __ __ __ __ Α

Φ __ __ __ Ο
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Ψ __ __ __ __ Α
Λ __ __ __ __ __ __ __ Ο

Δ΄ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
ΛΕΞΕΙΣ…ΛΕΞΕΙΣ… ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ…

ψυχή, η

ψυχικός-ή-ό

ψυχιατρική, η
ψυχίατρος ο/η

ψυχοθεραπεία, η
ψυχοθεραπευτής

ψυχολογία, η
ψυχολόγος, ο/η
ήλιος, ο

ηλιοθεραπεία, η

φύση, η

φυσικός-ή-ό

Κυριακή, η

αέρας, ο

Κύριος, ο
κύριος, ο

ηλιακός-ή-ό

φυτό, το

κυριεύω

αεροσκάφος, το
αεροπλάνο, το

κυριαρχία
κυριαρχώ
κυριαρχικός-ή-ό
αεροπορία, η
αεροπορικός-ή-ό

Ε΄ΜΕΡΟΣ
ΓΡΑΦΟΥΜΕ...
Τι σας αρέσει να κάνετε όταν έχετε ελεύθερο χρόνο; Ποιο είναι το
αγαπημένο σας χόμπι; Γράψτε ένα μικρό κείμενο.

14

Γνωρίζεις ήδη Ελληνικά

ενότητα 7 – Μου αρέσει…

ΣΤ΄ ΜΕΡΟΣ

ΜΙΛΑΜΕ...

Κοιτάξτε το ημερολόγιο της Ελένης και ρωτήστε τους συμμαθητές σας:
α. Τι κάνει η Ελένη την Τρίτη / την Κυριακή…;
β. Τι της αρέσει να κάνει τη Δευτέρα / το Σαββατοκύριακο / το πρωί / το βράδυ…;

βράδυ

πρωί

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πανεπιστήμιο Πανεπιστήμιο

πινακοθήκη

Ζ΄ ΜΕΡΟΣ

διάβασμα
στο σπίτι

Πέμπτη

Παρασκευή

διάβασμα
διάβασμα
στη
στη
βιβλιοθήκη βιβλιοθήκη
γυμναστική

θέατρο

αγορά

ταβέρνα με
την παρέα
μου

Σάββατο

βοτανικός μουσείο
κήπος
σινεμά

ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΞΕΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
αέρας, ο
ακουστική, η
Ακρόπολη, η
ανατομία, η
ανθολογία, η
βιβλιογραφία, η
βοτανικός-ή-ό
γαστρονομία, η
γυναικολογία, η
δερματολογία, η
ελεγεία, η
επίγραμμα, το
εποχή, η
ζωολογικός-ή-ό
ηλιοθεραπεία, η
θέατρο, το
θεατρολογία, η
θέμα, το
ιππόδρομος, ο
ιπποπόταμος, ο
ιστοριογραφία, η
κλασικός–ή–ό
λατινικά, τα
νευρολογία, η
οφθαλμολογία, η
παιδιατρική, η
πανοραμικός-ή-ό
παπυρολογία, η
Παρθενώνας, ο
πινακοθήκη, η
ποιητικός-ή-ό
στατιστική, η
σύγχρονος–η–ο

άνοιξη, η
ανοιχτός-ή-ό
απολαμβάνω
Απρίλιος, ο
αρέσω
βρέχω
γιατρός, ο
γίνομαι
Δευτέρα, η
δίνω
δυστυχώς
ελεύθερος-η-ο
ενδιαφέρω
εξοχή, η
εργασία, η
ζωγραφική, η
θέα, η
Ιούνιος, ο
ιππασία, η
καλοκαίρι, το
καλοκαιρινός-ή-ό
κήπος, ο
κολύμπι, το
κουραστικός-ή-ό
λατρεύω
λεωφορείο, το
Μάιος, ο
Μάρτιος, ο
μοναδικός-ή-ό
μπλογκ, το
Νοέμβριος, ο
Παρασκευή, η
περισσότερο
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σχολή, η
τέχνη, η
τόπος, ο
φιλοσοφικός-ή-ό
φυσιολογία, η
ψυχιατρική, η

περνάω
πέφτω
ποδηλασία, η
προτιμάω/ώ
ροκ
Σαββατοκύριακο, το
Σεπτέμβριος, ο
σκι, το
σπορ, το
συμβουλή, η
συνηθίζω
Τετάρτη, η
Τρίτη, η
υποχρεωτικός–ή–ό
φεστιβάλ, το
φθινόπωρο, το
φύλλο, το
φυσάω/ώ
χειμώνας, ο
χιονίζει
χιονοδρομικός-ή-ό
ψάρεμα, το
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