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Tåëåõôáßá âñáäéÜ óôçí
ÅëëÜäá: Èåóóáëïíßêç
ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
Ταίριαξε τα νομίσματα με τις ιστορικές εποχές
Match the coins with the ages

1. Αρχαία εποχή

2. Βυζαντινή εποχή

3. Σύγχρονη εποχή
ΚΑΦΕΣ... ΚΑΦΕΔΕΣ

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

ο καφές
του καφέ

ο παππούς

η γιαγιά
της γιαγιάς

τον καφέ
οι καφέδες
των καφέδων
τους καφέδες
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οι γιαγιάδες

η αλεπού
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ΜΟΥ ΑΡΕΣΕΙ...
Κοίταξε το παράδειγμα και συμπλήρωσε
τη σωστή μορφή της λέξης
Look at the example and complete
the correct form of the word
(εγώ)

Μου αρέσει πολύ να ταξιδεύω

(εσύ)

______ αρέσει πολύ να _____________ (χορεύω)

(ο φίλος μου)

______ αρέσει πολύ να _____________ (κοιμάμαι)

(η φίλη μου)

______ αρέσει πολύ να _____________ (μιλάω)

(οι γονείς μου και εγώ) ______ αρέσει πολύ να _____________ (τρώω)
(εσείς)

______ αρέσει πολύ να _____________ (βλέπω τηλεόραση)

(οι Έλληνες)

______ αρέσει πολύ να _____________ (βγαίνω έξω)

(οι Ελληνίδες)

______ αρέσει πολύ να _____________ (αγοράζω ρούχα)
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Διάβασε την ελληνική συνταγή και γράψε μια δική σου
Read the greek recipe and write one of your own

Χωριάτικη σαλάτα
Aφού πλύνουμε καλά τα λαχανικά, τα
κόβουμε σε μικρά κομμάτια. Τα βάζουμε σε
πιάτο και προσθέτουμε τη φέτα, τις ελιές και
το λάδι. Αλατίζουμε και η σαλάτα είναι έτοιμη.
Μπορούμε να βάλουμε λίγη ρίγανη, για πιο
ωραία γεύση.
__________________________________________
__________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

1 ντομάτα

1 αγγούρι

1 κομμάτι φέτα
1/2 κρεμμύδι

Ελιές
2-3 κουταλιές
ελαιόλαδο
Αλάτι
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ταίριαξε τις εικόνες με τους αριθμούς
Μatch the pictures with the numbers

1. Λευκός Πύργος

2. Kαμάρα

3. Αλέξανδρος

4. Φίλιππος

5. Θεσσαλονίκη

6. Παραλία Θεσ/νίκης
TΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Διάβασε το τραγούδι
Read the song

H μάνα του Αλέξανδρου

(Μουσική / Στίχοι: Μαρκόπουλος Γ., Θεοδωρίδης Π., Ερμηνεία: Γ. Νταλάρας)
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Στη Μακεδονία του παλιού καιρού

Tον προσμένουν κίνδυνοι και χωσιές,

γνώρισα τη μάνα του Αλέξανδρου.

λόγια ανθρώπων μαύρα και συμφορές,

Μου 'στησε κουβέντα στις εξοχές

μοναχός τ' αντέχει και τα περνά

κι έκανε νυχτέρια με μάγισσες.

τελειωμό δεν έχουν τα βάσανα.

Αχ Μακεδονία χιλιόμορφη,

Στην Μακεδονία του παλιού καιρού

γιατί κλαις και λιώνεις σαν το κερί;

γνώρισα την μάνα του Αλέξανδρου.

Έχω γιο μονάκριβο η καψερή

Στο φεγγάρι ψάχνει για μάγισσες,

και έχει φύγει για την Ανατολή.

στ' όνειρό της φέρνει τους Έλληνες.
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TΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συμπλήρωσε τα κενά διαλέγοντας τη σωστή λέξη
Fill in the gaps by choosing the appropriate word from the set
(1) "Όμορφη Θεσσαλονίκη"

(Μουσική / Στίχοι / Ερμηνεία: B. Τσιτσάνης)

Είσαι το καμάρι της ______ μου

Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια

Θεσσαλονίκη όμορφη γλυκιά

έζησα τις πιο γλυκές ______

κι αν ζω στην ξελογιάστρα την _____

καντάδες χίλιες νύχτες έχω κάνει

για σένα τραγουδώ κάθε ______

για όλες τις μποέμικες _______

ω-ω-ω-ω-όμορφη Θεσσαλονίκη
ω-ω-ω-ω τα μαγικά σου ______ νοσταλγώ

ω-ω-ω-ω όμορφη Θεσσαλονίκη…

Αθήνα, καρδιάς, καρδιές, στιγμές, βραδιά, βράδια

(2) "Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα"

(Μουσική / Στίχοι: Μ. Χιώτης, Χρ. Κολοκοτρώνης, Ερμηνεία: Στ. Καζαντζίδης)

Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα
εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά
Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα
όπου κι αν πάω σ’ έχω _______ στην καρδιά
Θεσσαλονίκη μου ______ δε σ’ απαρνιέμαι
είσ’ η πατρίδα μου, το λέω και καυχιέμαι
Είσ’ η πατρίδα μου, το λέω και καυχιέμαι
Θεσσαλονίκη μου ______ δε σ’ απαρνιέμαι
Θεσσαλονίκη μου κι αν είμαι ______ σου
______ θυμάμαι τ’ όνομά σου το γλυκό
Αχ, πώς νοστάλγησα να ξαναρθώ ______ σου
κι ας ξεψυχήσω ______ στον πύργο τον λευκό
Θεσσαλονίκη μου ποτέ δε σ’ απαρνιέμαι...
πάντα, ποτέ, μακριά, κοντά, μπρος, ποτέ, πάντα
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ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ;
Βάλε τη μέλισσα στο σωστό σημείο
και γράψε τις προτάσεις
Place the bee at the proper point and write the sentences

μέσα
έξω

πάνω

σε

σε
από

δίπλα

πάνω
από

από
το κουτί

σε
πλάι

από

από

κάτω

σε
κοντά

από

μπροστά
πίσω
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1. Η μέλισσα είναι μέσα στο κουτί

6. _______________________________

2. _______________________________

7. _______________________________

3. _______________________________

8. _______________________________

4. _______________________________

9. _______________________________

5. _______________________________

10. ______________________________

