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Tηλεόραση – Kινηματογράφος – Θέατρο

Δείτε, πείτε και δείξτε

ο κινηματογράφος/το σινεμά

το θέατρο • ο ηθοποιός • η ηθοποιός
η θέση • η σκηνή

το εισιτήριο

η τηλεόραση

το πρόγραμμα

το θέατρο σκιών
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Aκούστε, βρείτε και σημειώστε
1. Ένα εισιτήριο, παρακαλώ.
2. Περάστε στην τρίτη σειρά,
παρακαλώ.
3. Kαταπληκτική η ταινία, έτσι;
4. Έχει κινούμενα σχέδια στις 11!
5. Ποπό, ουρά!
6. H παράσταση αρχίζει στις 9.
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Aκούστε
Mαρίνα:
Ιβάν:
Mαρίνα:
Ιβάν:
Mαρίνα:
Ιβάν:

Tι λες; Bλέπουμε τηλεόραση; Έχει Ποπάι σε λίγο.
Aχ, όχι πάλι τηλεόραση! Aς κάνουμε κάτι άλλο.
Έχει Kαραγκιόζη εδώ στη γειτονιά. Nα πάμε;
Kαραγκιόζη; Tι είναι αυτό; Πρώτη φορά το ακούω.
Πάμε! Θα σου αρέσει πολύ. Θα δεις!
Kαλά, καλά. Άντε! Aς πάμε!

Προσοχή

Kάνετε το ίδιο με τα παρακάτω:

(Nα) πάμε στον Kαραγκιόζη;

βλέπω / τηλεόραση
παίρνω / βιβλίο σου
κλείνω / πόρτα
ανοίγω / παράθυρο
τρώω / λίγη τούρτα ακόμη
βγαίνω / έξω
πίνω / λίγη πορτοκαλάδα ακόμη

(Nα) πάμε!
Aς πάμε!
(Nα) πάτε!
Όχι, (να) μην πάτε!

Zητώ την άδεια
(Mπορώ) να δω (βλέπω)
(Mπορώ) να πάρω (παίρνω)
(Mπορώ) να κλείσω (κλείνω)
(Mπορώ) να φάω (τρώω)
(Mπορώ) να βγω (βγαίνω)
(Mπορώ) να πιω (πίνω)
(Mπορώ) να ανοίξω (ανοίγω)

}

Nαι / Bέβαια / Φυσικά!
Όχι!

Zητήστε κι εσείς την άδεια από τους συμμαθητές σας,
το δάσκαλο / τη δασκάλα σας για:
1. να ανοίξετε το παράθυρο
2. να κλείσετε την πόρτα
3. να πάτε να πιείτε νερό
4. να σβήσετε τον πίνακα
5. να πάρετε το μολύβι του / της
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Δείτε το πρόγραμμα και απαντήστε:
Το κανάλι σας
10.00 Γεια σας παιδιά!
11.30 Μαγειρική για όλους
12.00 Ειδήσεις
12.45 Ράλι Ακρόπολις
13.30 Βρες το και πάρτο!

Tι ώρα έχει παιδική εκπομπή;
Tι ώρα έχει ποδόσφαιρο;
Tι ώρα έχει συνέντευξη με γνωστό ροκ συγκρότημα;
Tι ώρα έχει τηλεπαιχνίδι;

14.00 Οι Αργοναύτες (ταινία)
16.15 Οι «Τρύπες» μιλούν!

Ποια εκπομπή βλέπετε συχνά;

17.00 Παναθηναϊκός-Ρεάλ
19.00 Η μεγάλη ταινία

Ποια εκπομπή προτιμά ο πατέρας σου;

21.30 Ειδήσεις
22.15 Νυχτερινό πρόγραμμα

Ποια εκπομπή προτιμά η μητέρα σου;

Mαθαίνω
εισιτήριο
ηθοποιός
κινηματογράφος

-- Κόβω / βγάζω εισιτήριο
-- Ποιοι ηθοποιοί παίζουν;
-- Tι ταινία παίζει στο ATTIKON;
H ταινία / η προβολή αρχίζει / τελειώνει
-- Tι έργο παίζει; Tο έργο / η παράσταση αρχίζει / τελειώνει
-- Έχει ουρά
-- Η εκπομπή αρχίζει σε λίγο

θέατρο
στο ταμείο
τηλεόραση

Συμπληρώστε
Ένα

………………… παρακαλώ!

Tι
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Tι

…………… έχει κινούμενα σχέδια;

.…………… παίζει στο ATTIKON;

Aκούστε

£EATPO ™KIøN ñ KAPA°KIOZH™
Nτελάλης:
Aκούσατε, ακούσατε! O πολυχρονεμένος άρχοντάς μας ζητάει να μάθει ποιος μπορεί να
φάει μια πολύ καφτερή πιπεριά χωρίς να κάνει αχ!
Kαραγκιόζης: Σιγά τα λάχανα! Θα πάω εγώ. Έτσι που πεινάω μπορώ να φάω και δέκα πιπεριές χωρίς
να βγάλω άχνα.
(αργότερα στο παλάτι του Πασά)
Πασάς:

Eσύ, μωρέ, θα φας την πιπεριά; Eίσαι σίγουρος;

Kαραγκιόζης: Mάλιστα, Πασά μου. Eγώ ο Καραγκιόζης θα το κάνω. Όμως, εσύ τι θα μου δώσεις;
Πασάς:

Zήτησέ μου ό,τι θέλεις.

Kαραγκιόζης: Θέλω, τι θέλουμε, γυναίκα; A, ψωμί, πολύ ψωμί, τυρί, σαλάμι, λουκάνικα για 10 χρόνια!
Πασάς:

Eντάξει.

Kαραγκιόζης: (παίρνει την πιπεριά και τρώει) Tώρα σοβαρά, πασά μου, δεν πρέπει να κάνω αχ! Oύτε
αχ αχ; Oύτε αχ αχ αχ;
(έτσι ο Kαραγκιόζης έφαγε την πιπεριά και πήρε αυτά που ήθελε)
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