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...Áðü ôç íüôéá ùò ôç
âüñåéá ÅëëÜäá (Δελφοί - Μετέωρα)
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Ταίριαξε τις εικόνες με τις ιστορικές εποχές
Match the pictures with the ages

1. Αρχαία Ελλάδα

2. Βυζάντιο

3. Σύγχρονη Ελλάδα
ΚΑΙ ΠΟΛΥ.......… ΠΟΛΗ

Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε τον πίνακα
Look at the example and complete the table
η πόλη

η λύση

η τάξη

η άσκηση

της πόλης
την πόλη
οι πόλεις

οι ασκήσεις

των πόλεων

των ασκήσεων

τις πόλεις
ΟΤΑΝ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ!
Βάλε τις λέξεις στον σωστό τύπο
Put the words in parenthesis in the correct form
Η ______ (τάξη) του Αντρέα πήρε την ______ (απόφαση) να ταξιδέψουν στην Ελλάδα.
Όταν επιστρέψουν, θα κάνουν ______ (έκθεση) με τις φωτογραφίες τους. Η ομορφιά
της ελληνικής ______ (φύση) δεν χωράει σε χίλιες ______ (λέξη). Τα παιδιά θα έχουν
ευχάριστες ______ (ανάμνηση). Το μπλοκ των ______ (σημείωση) του Αντρέα είναι
γεμάτο με πολλές ______ (σκέψη) του για τη σύγχρονη Ελλάδα. Ο Αντρέας πάντα
ονειρευόταν αυτό το ταξίδι. Τώρα το όνειρό του έγινε ______ (πράξη).
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ΤΟΝΟΣ
Προσέχω τον τόνο και βρίσκω τι σημαίνουν οι λέξεις στα ελληνικά
Ι notice the stress in Greek and note the difference in meaning
ορος

ορος

νομος

νομος

αλλα

αλλα

καμαρα

καμαρα

ποδια

ποδια

χορος

χωρος

ποτε

ποτε

Αθηνα

Αθηνα

γερος

γερος

παιδια

παιδεια
ΜΕΛΛΟΝ

Βάλε τις λέξεις στον σωστό τύπο
Put the words in parenthesis in the correct form
Η Σόφη ονειρεύεται τι θα κάνει
όταν θα πάει στο σπίτι της
στην Αυστραλία, ενώ ο Αντρέας
ονειρεύεται τι θα κάνει όταν θα
ξανάρθει στην Ελλάδα.

κοιμάμαι στο κρεβάτι μου,
συναντιέμαι με τους φίλους μου,
διηγούμαι την περιπέτεια στους γονείς μου,
θυμάμαι να τυπώσω τις φωτογραφίες,
εύχομαι στην άλλη τάξη να πάμε
στην Κύπρο.

ξεκουράζομαι στις παραλίες,
κοιμάμαι στο σπίτι του παππού στο χωριό,
επισκέπτομαι την Κρήτη και τη Σαντορίνη,
γνωρίζομαι με άλλα παιδιά,
ερωτεύομαι Ελληνίδα.

Σόφη:

__________________________________________
______________________________________________

Αντρέας:
_______________________________________
______________________________________________
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ΧΑΡΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχεδίασε τον χάρτη με τη διαδρομή των παιδιών
Draw the map and indicate the places the students visited in Greece

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μετέωρα

Δελφοί

Ολυµπία

AΘΗΝΑ
Μυκήνες
Eπίδαυρος

Ύδρα
Σπέτσες
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