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Eíüôçôá 1

Ñïý÷á, ðáðïýôóéá êáé öýãáìå…
speak about the future (1)
seasons in Greece and Australia
ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...
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Eíüôçôá 4

ìáèáßíïõìå ëÝîåéò êáé åêöñÜóåéò - êëåéäéÜ...























ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

(εγώ) θα οργανώσω

(εμείς) θα οργανώσουμε

(εσύ) θα οργανώσεις

(εσείς) θα οργανώσετε

(αυτός, αυτή, αυτό) θα οργανώσει

(αυτοί, αυτές, αυτά) θα οργανώσουν(ε)

(εγώ) θα περάσω

(εμείς) θα περάσουμε

(εσύ) θα περάσεις

(εσείς) θα περάσετε

(αυτός, αυτή, αυτό) θα περάσει

(αυτοί, αυτές, αυτά) θα περάσουν(ε)

(εγώ) θα πάω

(εμείς) θα πάμε

(εσύ) θα πας

(εσείς) θα πάτε

(αυτός, αυτή, αυτό) θα πάει

(αυτοί, αυτές, αυτά) θα πάνε
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Eíüôçôá 4

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Δεκέμβρ
ης

Εποχές και μήνες
στην Ελλάδα

Xειμώνας

Διάλεξε το σωστό.
Ποιους μήνες πηγαίνουν τα
παιδιά σχολείο στην Ελλάδα;
α. από τον Μάη μέχρι τον Δεκέμβρη
β. από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Ιούνη
γ. από τον Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη

ΕΠΟΧΕΣ
Καλοκαίρι
ο
Φθινόπωρ
Χειμώνας
Άνοιξη



Και στην Αυστραλία;



Τι κάνουν τα παιδιά το καλοκαίρι στην
Αυστραλία;
α. πηγαίνουν σχολείο
β. κάνουν διακοπές
γ. στολίζουν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο
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Και στην Ελλάδα;

MΗΝΕΣ
Ιανουάρ
ιος
Φεβρου
άριος
Μάρτιο
ς
Απρίλιο
ς
Μάϊος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουσ
τος
Σεπτέμβ
ριος
Οκτώβρ
ιος
Νοέμβρ
ιος
Δεκέμβρ
ιος

Eíüôçôá 4

ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Κυρία, πόσο καιρό θα
μείνουμε στην Ελλάδα;
Τρεις βδομάδες.
Τι ρούχα θα πάρουμε;
Τον Σεπτέμβρη κάνει ακόμη πολλή ζέστη.
Θα πάρουμε πολλά καλοκαιρινά και
μερικά χειμωνιάτικα.
Τι παπούτσια θα πάρουμε;
Ένα ζευγάρι αθλητικά, ένα ζευγάρι
καλά κι ένα ζευγάρι πέδιλα.
Τι είναι τα καλά παπούτσια, κυρία;

ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...



Πότε φοράνε οι άνθρωποι στην Ελλάδα και πότε στην Αυστραλία…
ΕΛΛΑΔΑ
Καλοκαίρι Xειμώνας

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Καλοκαίρι Xειμώνας

…γάντια και κασκόλ;
…μαγιό;
…πουλόβερ και παλτό;
…πέδιλα;
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Eíüôçôá 4

äéáâÜæïõìå...

Η Χριστίνα φτιάχνει τη βαλίτσα της για την
Ελλάδα. Θα βάλει μέσα:
δύο τζιν παντελόνια
ένα μαύρο λινό παντελόνι
πέντε βαμβακερά μπλουζάκια
δύο άσπρα πουκάμισα
μία κοντή φούστα
ένα καλό φόρεμα
βαμβακερές πιτζάμες
ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά
ένα καπέλο
μερικά ζευγάρια παπούτσια, το σακίδιό της…

ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

H Χριστίνα λέει...

να

η άσπρη μπλούζα

το καλό ρούχο

μου
οι μάλλινοι σκούφοι
αρέσουν

οι άσπρες μπλούζες

τα καλά ρούχα

τον μάλλινο σκούφο
μου

την άσπρη μπλούζα

το καλό ρούχο

τις άσπρες μπλούζες

τα καλά ρούχα

φοράω

ο μάλλινος σκούφος

δεν
τους μάλλινους
θέλω σκούφους
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Eíüôçôá 4

 Ο Ντέιβιντ θα πάει για σκι. Σκέφτεται τι θα βάλει στο σακίδιό του:
Θα πάρω ένα ______________ (μάλλινος) σκούφο
…ένα ζευγάρι ______________ (δερμάτινος) γάντια
…δύο ______________ (χοντρός) πουλόβερ
…τρία ζευγάρια ______________ (μάλλινος) κάλτσες
…δύο ______________ (μάλλινος) παντελόνια
…ένα ______________ (ζεστός) μπουφάν
…ένα ζευγάρι ______________ (δερμάτινος) μπότες
 Φτιάξε…

…τη βαλίτσα σου για ένα Σαββατοκύριακο στο σπίτι της γιαγιάς

θα πάρω______________________________________________________________
______________________________________________________________________
…το σακίδιό σου για μια βδομάδα στο βουνό
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
…τη βαλίτσα σου για δεκαπέντε μέρες στη θάλασσα
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

λ
λλ

Ποιο ταιριάζει με ποιο;
Υπάρχει κάτι που σε βοηθάει να μαντέψεις!
πολύς

κρύο

πολλοί

ρούχα

πολλή

κόσμος

πολλές

άνθρωποι

πολύ

ζέστη

πολλά

κάλτσες
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Eíüôçôá 4

äéáâÜæïõìå...

Ένα e-mail από την Ελλάδα!

Από: pemptogymnasio@otenet.gr

Προς: ___________@________.com
Αθήνα, 5/ 4/ 2005

Φίλοι από την Αυστραλία, γεια σας!

Είμαστε μαθητές και μαθήτριες στην πρώτη τάξη (το

σχολείο μας είναι το πέμπτο Γυμνάσιο) και σας γνωρί-

σαμε κατά τύχη πριν από λίγο καιρό. Να πώς: στην τάξη
μας έχουμε ένα μάθημα που λέγεται «βιολογία». Για το
μάθημα αυτό ψάξαμε στο Ίντερνετ για σελίδες από όλο
τον κόσμο που μιλάνε για τα ζώα που είναι πια πολύ

σπάνια. Στην ιστοσελίδα του σχολείου σας υπάρχουν
πληροφορίες για τα δικά σας σπάνια ζώα. Διαβάσαμε

ακόμη ότι μαθαίνετε ελληνικά και ότι θα έρθετε στην

Ελλάδα. Πότε; Για πόσον καιρό; Θα περάσετε από το
σχολείο μας; Θα μας γράψετε για το ταξίδι σας; Θα σας
περιμένουμε!

Με αγάπη από την Ελλάδα.

 Φανταστείτε ότι θα κάνετε ένα ταξίδι στην Ελλάδα. Οργανώστε το

και στείλτε ένα ιμέιλ στα παιδιά ενός ελληνικού σχολείου που θα
επισκεφτείτε. Γράψτε όλες τις λεπτομέρειες!

________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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