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ÐÜìå ãéá øþíéá;
express expectations, wishes etc.

make comparisons

learn aout the open markets

Plaka

ôá åëëçíéêÜ êé åìåßò...

Μετά την επίσκεψη στην Ακρόπολη…

Κυρία, πεινάω πολύ!
Θα φάμε κάπου;

Ναι, ναι… Τώρα θα
κατεβούμε στην Πλάκα και θα
φάμε σε μια ταβέρνα. Μετά
μπορούμε να πάμε για βόλτα
και ψώνια.

Καλά, ας φάμε πρώτα
και βλέπουμε. Πρέπει να
πάμε μακριά;

Η Πλάκα είναι ακριβώς
κάτω από τον βράχο της
Ακρόπολης. Δε χρειάζεται
να περπατήσουμε πολύ!

Έτσι περίπου
ήταν όλη η Αθήνα πριν από
εκατόν πενήντα χρόνια. Τώρα
θέλετε να φάμε αλλά μια άλλη φορά
θα σας δείξω παλιές εκκλησίες,
μουσεία και πολύ σημαντικούς
δρόμους και πλατείες.
Να η ταβέρνα,
φτάσαμε!
Ωραία είναι
εδώ!
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προσπαθώ




μπορώ
λέω





προτιμώ
πρέπει

θέλω

 





ìáèáßíoõìå ôç ãëþóóá...

μπορώ

πάω

πάω

μπορείς

πας

πας

μπορεί

πάει
πρέπει

μπορούμε

πάμε

μπορείτε

πάτε

πάτε

μπορούν(ε)

πάνε

πάνε

Να ο Γιάννης!
Να η Χριστίνα!
Να το μουσείο!
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{

πάει

πάμε

Να οι φίλοι μου!
Να οι κοπέλες!
Να τα λεφτά!

Eíüôçôá 7
äéáâÜæïõìå êáé ìéëÜìå ìåôáîý ìáò...

Να μερικά μουσεία στην Πλάκα.
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Τρίτη - Κ τέρα κλειστά.
Δευ
ρώ,
:2,00 ευ
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ή
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0 ευρώ.
0
,
1
:
ν
ώ
ν 65 ετ
άνω τω τές και παιδιά:
Φοιτη
η.
ελεύθερ
είσοδος

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
ΛΑΪΚΩΝ
ΜΟΥΣΙΚΩΝ Ο
ΡΓΑΝΩΝ
Διογένους 1 -

3,
Πλάκα,
Συλλογή από
δημοφιλή, αλλά
και
“ξεχασμένα”
πλέον
λαϊκά όργανα
από
το 18ο αιώνα
ως
τις μέρες μας.
Τρίτη και Πέμ
πτη:
10 π.μ.-2 μ.μ.
Είσοδος
ελεύθερη.

 Διάβασε τις πληροφορίες και πες τι μπορούν να κάνουν τα παιδιά

εκεί, (τι μπορούν να δουν, να ακούσουν, να μάθουν…) τι πρέπει να
πληρώσουν, πότε μπορούν να πάνε…

 Βρες άλλα μουσεία της Αθήνας στις παρακάτω ηλεκτρονικές

διευθύνσεις:

w w w. e o t . g r

w w w. c u l t u re . g r

w w w. t a p . g r
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Κυρία, θέλω να
αγοράσω σουβενίρ
για τους δικούς μου
στην Αυστραλία.

Εγώ θέλω
να δω τη μόδα
στην Ελλάδα.
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Η Πλάκα έχει πολλά μαγαζιά
με κοσμήματα, ρούχα, βιβλία, κάρτες
και ό,τι άλλο θέλεις. Αλλά και στο
Μοναστηράκι πιο κάτω υπάρχει
πολύ καλή αγορά.

Είναι ακριβά εδώ
τα πράγματα;

Υπάρχουν και
ακριβά και φτηνά
πράγματα.

Ε, τότε πιο καλά είναι να πας
σ‛ ένα εμπορικό κέντρο.
Τώρα κάντε τη βόλτα σας και σας
περιμένουμε σε δύο ώρες εδώ.

Eíüôçôá 7
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πιο

ακριβός
φτηνός

ακριβή
φτηνή

ακριβό
φτηνό

καλά

πιο
καλά

πάρα
πολύ
καλά

áíïßãïõìå ðáñÜèõñï óôïí êüóìï...

Ποια χώρα είναι πιο ακριβή, η Ελλάδα ή η Αυστραλία;
1 ευρώ = 1,6 δολάρια Αυστραλίας

ένα λίτρο γάλα
μία εφημερίδα
ένα κιλό ψωμί
ένα κιλό κρέας
ένας καφές
το εισιτήριο του μετρό
ένα ταξίδι για εκατό χιλιόμετρα
με το λεωφορείο

1, 10 ευρώ
1-3 ευρώ (την Κυριακή)
1-1,5 ευρώ
6 ευρώ
3-5 ευρώ
0,80 ευρώ
5 ευρώ περίπου

 Δες πόσο κάνουν κάποια πράγματα στην Ελλάδα,

γράψε πόσο κάνουν τα ίδια (ή περίπου τα ίδια)
πράγματα στην Αυστραλία και αποφάσισε!

 Θέλεις να πουλήσεις κάτι.

Πώς θα το περιγράψεις,
για να πείσεις έναν
αγοραστή;
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λαϊκές αγορές στην Ελλάδα
Όταν λέμε «λαϊκή αγορά»
ή «υπαίθρια αγορά» στην Ελλάδα
εννοούμε ένα χώρο
όπου βρίσκεις κυρίως φρούτα και
λαχανικά. Σε κάθε
περιοχή τέτοιοι χώροι λειτουργούν μια
φορά τη βδομάδα,
συνήθως το πρωί.
Τα τελευταία χρόνια
στις λαϊκές βρίσκεις
και ρούχα, πράγματα για το σπίτι και παιχνίδια ή βιβλία. Στην Αυστραλία οι
«λαϊκές» δεν ακριβώς έτσι.

...και στην Αυστραλία
Στη «λαϊκή» της Αδελαΐδας (Central Market) μπορεί να βρει κανείς τρόφιμα. Τα μαγαζιά
είναι κυρίως «πάγκοι», ο ένας δίπλα στον άλλον.
Στη «λαϊκή» της Μελβούρνης (Queen Victoria Market) μπορείς να βρεις τρόφιμα αλλά
και παιχνίδια, ρούχα, δώρα κτλ. Επίσης υπάρχουν καφετέριες όπου μπορείς να φας ή
να πιεις έναν καφέ. Σε ένα αρκετά μεγάλο κτίριο είναι τα κρεοπωλεία και τα παντοπωλεία ενώ τα άλλα «μαγαζιά» είναι κυρίως πάγκοι, όπως και στην Αδελαΐδα.
Στη «λαϊκή» του Σίδνεϊ (Paddy’s Market) μπορείς να βρεις ρούχα, ανδρικά, γυναικεία
και παιδικά, χρυσαφικά, πράγματα για το σπίτι, έπιπλα, δερμάτινα και πολλά άλλα.
 Υπάρχει κάποια «λαϊκή αγορά» στην πόλη σου ή στη γειτονιά σου;

Μπορείς να την περιγράψεις; (κάθε πότε λειτουργεί, τι μπορείς να
βρεις εκεί, ποιοι άνθρωποι πουλάνε και αγοράζουν…)
 Πηγαίνει κάποιος από την οικογένειά σου στη "λαϊκή"; Αν ναι, τι
αγοράζει; Αν όχι, γιατί;
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Από πού μπορείς να αγοράσεις στην Ελλάδα;
Αντιστοίχισε λέξεις και εικόνες

ΜΑΚΕΙΟ
Φ ΑΡ

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

IXΘΥΟΠΩΛΕΙΟ

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

1. βιβλία, τετράδια, μολύβια, κάρτες, φακέλους, ντοσιέ
2. μήλα, πορτοκάλια, λεμόνια, χόρτα, καρότα
3. ψωμί, κουλουράκια, γάλα, γιαούρτια, γλυκά
4. ψάρι, χταπόδι, καλαμαράκια, γαρίδες
5. χάπι, σιρόπι, βιταμίνες, βαμβάκι, θερμόμετρο
 Eίναι κάτι διαφορετικό στην Αυστραλία;
 Πώς αλλιώς λέμε το αρτοποιείο, το ιχθυοπωλείο και το οπωροπωλείο;
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