8.

Αν παίξουμε καλά,
θα κερδίσουμε σίγουρα!

• Τι κάνουν οι άνθρωποι έξω από το γήπεδο;
• Ποιες ομάδες παίζουν;

Ο Δημήτρης παρακολουθεί συνήθως ποδόσφαιρο από την τηλεόραση. Αυτή την Κυριακή,
όμως, ο Ολυμπιακός παίζει με τον Παναθηναϊκό και ο Δημήτρης θέλει να πάει στο γήπεδο.
Τηλεφωνεί, λοιπόν, στο Φίλιππο για να πάνε μαζί.
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Αν βρούμε εισιτήρια, θα ’ρθεις στο ματς;
∆ιαβάζω το κείμενο και απαντάω στις ερωτήσεις
Φίλιππος: Ναι;
Δημήτρης: Έλα, Φίλιππε. Εγώ είμαι, πώς πάει;
Φίλιππος: Καλά. Πώς και με θυμήθηκες;
Δημήτρης: Πάντα σε θυμάμαι! Και τώρα με το ντέρμπι ακόμα περισσότερο. Δε μου λες, αν
βρούμε εισιτήρια, θα έρθεις από Πάτρα για να πάμε στο ματς την Κυριακή;
Φίλιππος: Ναι, καλή ιδέα ! Τι θα κάνουμε, όμως, αν βρέξει; Άκουσα ότι ο καιρός δε θα είναι
καλός.
Δημήτρης: Σιγά! Άμα βρέξει, παίρνουμε ομπρέλες. Κι όπως είπε ο προπονητής μας, αν ο
Ολυμπιακός είναι στη μέρα του, θα σας σκίσουμε!
Φίλιππος: Αν παίξετε όπως την προηγούμενη φορά, ξεχάστε τη νίκη και το πρωτάθλημα!
Δημήτρης: Θα ψάξω για εισιτήρια και θα κάτσουμε μαζί. Αλλά μην τα λες αυτά όταν θα
είμαστε στο γήπεδο…
Φίλιππος: Βρε, θα ’ρθω στην Αθήνα και θα δεις τι σημαίνει Παναθηναϊκός!
α. Τι θα γίνει την Κυριακή;
β. Τι θα κάνουν ο Φίλιππος και ο ∆ημήτρης;
γ. Με ποια ομάδα είναι ο Φίλιππος και με ποια ο ∆ημήτρης;
δ. Γιατί ο ∆ημήτρης συμβουλεύει το Φίλιππο «να μην τα λέει αυτά»;

1.

Πολλές διεθνείς λέξεις που έχουν σχέση με τον αθλητισμό έχουν και άλλη
ονομασία στα ελληνικά. Μπορείς να τη βρεις; Αντιστοίχισε όπως στο παράδειγμα
μπάσκετ (μπάσκετμπολ)

πετοσφαίριση

βόλεϊ (βόλεϊμπολ)

αντισφαίριση

χάντμπολ

υδατοσφαίριση

τένις

χειροσφαίριση

πόλο

καλαθοσφαίριση

ματς

διαιτητής

γκολ

τερματοφύλακας

ρέφερι

αγώνας

γκολκίπερ

προπονητής

κόουτς

τέρμα
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2. Πώς λέγεται αυτός / αυτή που παίζει…
μπάσκετ; μπασκετμπολίστας / μπασκετμπολίστρια (καλαθοσφαιριστής /καλαθοσφαιρίστρια)
βόλεϊ; ________________________________________________________________________
πόλο; ________________________________________________________________________
τένις; ________________________________________________________________________

3. Πώς το λες στη γλώσσα σου;
αθλητής (ο) / αθλήτρια (η)
αθλητισμός (ο)
άθλημα (το)
αθλητικός -ή -ό

4.

Ρωτάω τους συμμαθητές μου και κάνω μια μικρή έρευνα
α. Ποιες ελληνικές ομάδες ξέρουν και σε ποιο άθλημα;
β. Ποια είναι η αγαπημένη τους ομάδα;
γ. Πώς την παρακολουθούν; Από την τηλεόραση
ή πηγαίνουν στο γήπεδο;
δ. Κάνουν οι ίδιοι κάποιο σπορ;
Ποιες από τις παρακάτω φράσεις μπορεί να ακούσεις σε ένα γήπεδο;
Yπογράμμισέ τες
1. Τι λες, μωρέ, είσαι με τα καλά σου; Αφού εγώ είχα προτεραιότητα. Ερχόμουν από δεξιά…
2. Μα καλά δεν το κατάλαβες ακόμα;
Είναι πουλημένος ο άνθρωπος!
3. Ρε, τι σφυράς εκεί; Τυφλός είσαι;
Δε βλέπεις το πέναλτι;
4. Πο πο πο! Τι ομαδάρα είν’ αυτή!
Κεντάει στο γήπεδο!
5. Κοίτα, κοίτα πώς παίζουν!
Σέρνεται η ομάδα.
6. Εεε, αλήτες… σταθείτε.
Πιάστε τους!
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Αν / Εάν / Άμα (θα) παίξουμε καλά, θα κερδίσουμε σίγουρα
Αν / Εάν / Άμα (θα) βρεις εισιτήρια (αύριο), αγόρασέ τα
Αν / Εάν / Άμα (θα) παίζουμε (συνέχεια / κάθε φορά / πάντα) τόσο χάλια
(θα) χάνουμε

5.

Τι σκέφτεται ο ποδοσφαιριστής πριν τον αγώνα; Συμπληρώνω τις
προτάσεις όπως στο παράδειγμα
1. Αν ο διαιτητής μάς δώσει πέναλτι, θα το χτυπήσω (χτυπάω) εγώ.
2. Αν χάσουμε αυτό το ματς, ________________ (χάνομαι) και το
πρωτάθλημα.
3. Αν κερδίσουμε, ________________ (παίρνω) καλό πριμ.
4. Αν δεν παίξω καλά, ________________ (γίνομαι) αλλαγή.
5. Αν δέσω γερά τα κορδόνια των παπουτσιών μου, δε
________________ (τραυματίζομαι) πάλι.

6.

Συμπληρώνω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα και λέω ποια από τις
δύο περιπτώσεις προτιμάω
1α. Αν δεν ξοδέψω πολλά χρήματα φέτος, θα βάλω αρκετά στην τράπεζα. (+)
1β. Αν δεν ξοδέψω πολλά χρήματα φέτος, δε θα αγοράσω δωράκια στους φίλους μου και δε
θα βγω έξω πολλές φορές. (-)
2α. Αν δεν τρώμε καθόλου ζάχαρη για ένα χρόνο, __________________________________. (+)
2β. Αν δεν τρώμε καθόλου ζάχαρη για ένα χρόνο, __________________________________. (-)
3α. Αν χτενίζω τα μαλλιά μου όπως ο Μπέκαμ, ____________________________________. (+)
3β. Αν χτενίζω τα μαλλιά μου όπως ο Μπέκαμ, _____________________________________. (-)
4α. Αν χτυπήσω το πόδι μου στη γυμναστική, _____________________________________. (+)
4β. Αν χτυπήσω το πόδι μου στη γυμναστική, _______________________________________. (-)
5α. Αν χαλάσει ο υπολογιστής μου, _______________________________________________. (+)
5β. Αν χαλάσει ο υπολογιστής μου, _______________________________________________. (-)
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7.

Λείπει κάτι από τις υπογραμμισμένες προτάσεις; Προσπαθώ να τις
συμπληρώσω όπως στο παράδειγμα

Το πρωτάθλημα θα είναι δικό μας,
αν επιστρέψει δυνατός ο Τζόρτζεβιτς.
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Συμβουλές από ένα γυμναστή…
8.

Συμπληρώνω το διάλογο όπως στο παράδειγμα

-Καλημέρα, κύριε Αλεξίου.
-Καλημέρα, Δημήτρη. Θέλεις να με ρωτήσεις κάτι;
-Ναι, δώστε (δίνω) μου μερικές πληροφορίες,
αν μπορείτε. Μου αρέσει ο αθλητισμός,
αλλά όχι το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ. Τι
άλλο μπορώ να κάνω;
-Ααα, μάλιστα, δε σ’ αρέσουν τα ομαδικά
σπορ. Λοιπόν, αν ______ (τρέχω) γρήγορα,
θα πρέπει να ασχοληθείς με το στίβο και
ίσως να κάνεις σπριντ. Αν _______ (έχω)
καλό άλμα, θα είσαι καλός στο άλμα εις
μήκος ή στο τριπλούν. Αν πάλι _______
(είμαι) πολύ δυνατός, θα σου αρέσει η
πάλη ή η άρση βαρών. Γυμνάζεσαι καθόλου
μόνος σου;
-Να πω την αλήθεια, μου αρέσει να κολυμπάω…
-Πολύ ωραία. Αν σου αρέσει λοιπόν η κολύμβηση, ______ (ρωτάω) πού είναι το κολυμβητήριο
και _________ (μαθαίνω) ποιες ώρες είναι ανοιχτό. Αν βέβαια θέλεις να μπεις σε ομάδα,
_______ (λέω) το στον προπονητή εκεί. Αυτά ξέρω να σου πω…
-Ευχαριστώ, με βοηθήσατε πολύ.

9. Ποια από τα παρακάτω αθλήματα ανήκουν στο στίβο; Τα υπογραμμίζω
σφαιροβολία

πινγκ- πονγκ
μαραθώνιος δρόμος

ρυθμική γυμναστική

δρόμος 100 μέτρων

ιππασία

ακοντισμός
δισκοβολία
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Αν βάζαμε το πέναλτι, θα κερδίζαμε…
Φίλιππος: Να πάρει! 0-0… Μακάρι να κερδίζαμε!
Δημήτρης: Μα τι λες; Είσαι με τα καλά σου, παιδάκι
μου; Εμείς έπρεπε να κερδίσουμε. Ο
Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος!
Φίλιππος: Ναι, σιγά! Αν βάζαμε γκολ στο 45΄,
θα κερδίζαμε από το πρώτο ημίχρονο.
Δημήτρης: Είσαι με τα καλά σου; Ξέχασες ότι
εμείς είχαμε κι εκείνο το πέναλτι; Αν
έμπαινε, θα σου ’λεγα εγώ ποιος θα
κέρδιζε…
Φίλιππος: Αν ήσουνα λιγότερο φανατικός, δεν
θα ξεχνούσες ότι εμείς είχαμε τέσσερις
κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Αν
εκμεταλλευόμασταν μία απ’ αυτές, θα
καθαρίζαμε από νωρίς το παιχνίδι.
Δημήτρης: Ναι, ναι, καλάαα! Και αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, θα ήταν πατίνι! Για το διαιτητή
τι έχεις να πεις, ε; Αν σφύριζε 50-50, θα χάνατε 3-0!
Φίλιππος: Εντάξει, μπορεί να είναι κι έτσι… Στην πραγματικότητα και οι δύο ομάδες ήταν
μέτριες και το ματς ψιλοχάλια. Δε βοήθησε κι ο καιρός. Αν δεν έβρεχε, το ματς
θα ήταν πολύ καλύτερο…
Δημήτρης: Ε, εδώ που τα λέμε, δεν έχεις κι άδικο… Πάμε τώρα για κανά καφέ;

Πότε συμφωνούν (+) και πότε διαφωνούν (-) ο ∆ημήτρης και ο Φίλιππος;
Συμπληρώνω όπως στο παράδειγμα
Ναι, σιγά! ( - )
Είσαι με τα καλά σου; ( )

Ναι, ναι, καλά! ( )
Μα τι λες; ( )

Εντάξει, μπορεί να είναι κι έτσι… ( )
Ε, εδώ που τα λέμε, δεν έχεις κι άδικο… ( )
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αν / άμα
αν / άμα

+ Παρατατικός ,
βάζαμε το πέναλτι,

θα + Παρατατικός
θα κερδίζαμε

10.

Τι θα μπορούσε να γίνει και δεν έγινε; Ξαναδιαβάζω το διάλογο και
συμπληρώνω τις προτάσεις
1. Αν ο Παναθηναϊκός έβαζε γκολ στο 45΄, θα κέρδιζε από το
πρώτο ημίχρονο.
2. Αν ο Ολυμπιακός ευστοχούσε στο πέναλτι, _________________
________________________________________________________.
3. Αν ο Δημήτρης ήταν λιγότερο φανατικός, ___________________
________________________________________________________.
4. Αν ο Παναθηναϊκός εκμεταλλευόταν μία από τις τέσσερις
ευκαιρίες που είχε, _______________________________________.
5. _____________________________________________________
ο Παναθηναϊκός θα έχανε 3-0!
6. _____________________________________________________,
το ματς θα ήταν πολύ καλύτερο…
7. Και βέβαια, αν η γιαγιά μου είχε ρόδες, _____________________
________________________________________________________.

11.

Τι θα έκανα αν… Συμπληρώνω τις προτάσεις όπως στο παράδειγμα

1. Αν ήμουν προπονητής στη σχολική ομάδα μπάσκετ, θα έβαζα στη βασική πεντάδα όλους
τους φίλους μου.
2. Αν είχα ύψος 2.10, ___________________________________.
3. Αν έτρεχα πολύ γρήγορα, ___________________________________.
4. Αν δεν είχα λεφτά για να πάω στο γήπεδο, _______________________.
5. Αν υπήρχε κοντά στο σπίτι μου κολυμβητήριο, _________________.
6. Αν μου άρεσε ο χορός, ___________________________________.
7. Αν δε φοβόμουν τα ύψη, ___________________________________.
8. Αν συναντούσα το Μαραντόνα, ___________________________________.
9. Αν ήμουν διευθυντής του σχολείου για μια βδομάδα, ________________________________.
10. Αν μισούσα τον αθλητισμό, ____________________________________.
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12.

∆ιαβάζω το κείμενο και λέω τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο
κύριος Βασιλάκης

Φίλιππος:

Κύριε Βασιλάκη, όταν ήσασταν μικρός ασχολιόσασταν με τον αθλητισμό;

Κος Βασιλάκης: Όχι, δυστυχώς δε γυμναζόμουν πολύ και έτσι τώρα έχω προβλήματα με την
καρδιά μου. Ξεκίνησα και νωρίς το κάπνισμα και δεν έχω καθόλου καλή φυσική
κατάσταση. Τώρα όμως το μετάνιωσα… Πρέπει να πάω στο γυμναστήριο,
αλλά δεν έχω πολύ ελεύθερο χρόνο.
Φίλιππος:

Δε σας άρεσε, τουλάχιστον, κανένα σπορ;

Κος Βασιλάκης: Όχι, δε μου άρεσαν τα ομαδικά αθλήματα και γι’ αυτό δεν πήγαινα στο
γήπεδο.
Φίλιππος:

Μα, γιατί;

Κος Βασιλάκης: Τι να σου πω, παιδί μου…Ίσως γιατί όταν ήμουν πολύ μικρός έσπασα το
πόδι μου μια φορά που παίζαμε ποδόσφαιρο και από τότε φοβάμαι πολύ
τα παιγνίδια με σπρωξίματα, τρεξίματα και γενικά αυτά που είναι λίγο
επικίνδυνα…
1. Αν γυμναζόμουν περισσότερο όταν ήμουν νέος, τώρα δεν θα είχα προβλήματα με
την καρδιά μου.
2. Αν δεν κάπνιζα, ________________________________.
3. Αν είχα περισσότερο ελεύθερο χρόνο, ________________________________.
4. ________________________________, θα πήγαινα στο γήπεδο.
5. ________________________________, δε θα φοβόμουν τα επικίνδυνα σπορ.

πριν το παιχνίδι μπορώ να πω

μετά το παιχνίδι μπορώ να πω

Μακάρι να κερδίσει ο Παναθηναϊκός!

Μακάρι να κερδίζαμε!

Εύχομαι να νικήσει ο Ολυμπιακός!

Αχ, και να κερδίζαμε!

Ας κερδίσει ο καλύτερος!

Ας κερδίζαμε!

13. Τι μπορεί να πει…
1. ένας αθλητής πριν τον αγώνα / μετά τον αγώνα;
2. ένα παιδί όταν είναι πέντε χρονών / όταν είναι δεκαεφτά χρονών;
3. ένα παιδί πριν αγοράσει ποδήλατο / όταν αγοράσει ποδήλατο;
4. ένα παιδί πριν μάθει να διαβάζει / αφού έμαθε να διαβάζει;
5. ένας μαθητής πριν τις εξετάσεις / μετά τις εξετάσεις;
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14.

∆ιαβάζω το τραγούδι και απαντάω στις ερωτήσεις

Αρχίζει το ματς...
Αρχίζει το ματς, αδειάσαν οι δρόμοι

Αρχίζει το ματς, παράτα με τώρα

η ώρα ζυγώνει, αρχίζει το ματς.

πλησίασ’ η ώρα, αρχίζει το ματς.

Αρχίζει το ματς, ερήμωσ’ η πόλη

Αρχίζει το ματς, κανείς μην κουνιέται

τρεχάτε κι αρχίζει το ματς.

σωπάστε κι αρχίζει το ματς.

Ποπό, γουστάρω να βλέπω κασκόλ

Ποπό...

να βλέπω σημαίες, να μπαίνουνε γκολ,
πώς μας ενώνει και πώς μας δονεί

Κι όποιος γνωρίζει τι φταίει

του Διακογιάννη η φωνή!

για όλα αυτά ας μου εξηγήσει μετά...

(μουσική, στίχοι: Λουκιανός Κηλαηδόνης, δίσκος: Ψυχραιμία, παιδιά!, 1982)

1. Τι γίνεται σε μια πόλη όταν «αρχίζει το ματς»;
2. Ποιος μπορεί να είναι ο ∆ιακογιάννης;
3. Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι, όταν περιμένουν «να αρχίσει το ματς»;
4. Συμβαίνει κάτι τέτοιο στην πόλη σου;
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