
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Απαντιςτε ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

1. Πώσ κα χαιρετιςω τθ δαςκάλα μου το πρωί ςτο ςχολείο; (Τπογραμμίηω τθ ςωςτι απάντθςθ) 

- Bonjour, Madame! 

- Salut, Madame! 

- Au revoir, Madame! 

 

2. Πώσ κα χαιρετιςω το φίλο μου όταν τον ςυναντιςω; (Τπογραμμίηω τθ ςωςτι απάντθςθ) 

- Au revoir, Arthur! 

- Bonne nuit, Arthur! 

- Salut, Arthur! 

 

3. Πώσ κα αποχαιρετιςω τθ φίλθ μου μετά το ςχολείο; (Τπογραμμίηω τθ ςωςτι απάντθςθ) 

- Bonsoir, Lilou! 

- Salut, Lilou! 

- Bonjour, Lilou! 

 

4. Comment tu t’appelles? Απαντώ με τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

(Μπορώ να χρθςιμοποιιςω και αυτοφσ που άκουςα ςτο βίντεο). ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

-  Je m’appelle ... 

-  Moi, c’est ... 

-  Moi, je m’appelle ... 

 

5. Γράφω το αρςενικό τθσ λζξθσ και, αν κζλω, βάηω μια φωτογραφία κάτω από τθν κάκε λζξθ: 

          La maîtresse       Le maître 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Αντιςτοιχίηω τθν ώρα με τον ανάλογο χαιρετιςμό, ςζρνοντασ το ζνα κάτω από το άλλο: 

                                                                                             

             20:00                                               10:00                               14:00  

       

7. Ça va? Απαντώ με τρεισ διαφορετικοφσ τρόπουσ. 

(Μπορώ να χρθςιμοποιιςω και αυτοφσ που άκουςα ςτο βίντεο).  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

- Ça va. 

- Très bien, merci. 

- Comme çi comme ça 

 

8. ζρνω τα πλαίςια για να κάνω τισ ςωςτζσ αντιςτοιχίςεισ: 

  

 

 

 

 

9. Γράφω τι ςθμαίνουν οι λζξεισ: 

- L’ école – το ςχολείο 

- La classe – θ  τάξθ 

- La rentrée – θ επιςτροφι ςτο ςχολείο 

 

Αν χρειαςτεί, αντιγράφω από εδώ τα γράμματα με τόνο: à á â Á À Â è é ê É È Ê æ Ç ç î ï Î ô Ô ù ú û 

10. Γράφω τα ςχόλιά μου ςχετικά με το βίντεο που παρακολοφκθςα και τθν παραπάνω 

δραςτθριότθτα. Σι μου άρεςε, τι δε μου άρεςε, αν με βοικθςαν να ξανακυμθκώ όςα είχα 

διδαχκεί, αν μου φάνθκαν δφςκολα, εφκολα, κατάλλθλα για το επίπεδό μου κι ό,τι άλλο ςκεφτώ. 

Δεν ξεχνώ, αφοφ ςυμπλθρώςω το  Φφλλο Εργαςίασ, να το μετονομάςω γράφοντασ το όνομά μου 

και να το ξαναβάλω ςτα ΑΡΧΕΙΑ, ζτςι ώςτε να είναι ζτοιμο για διόρκωςθ.  

Σζλοσ, ςυμπλθρώνω τθν πρώτθ μασ δθμοςκόπθςθ, που βρίςκεται ςτθ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ.  

Bonjour! Bon après-midi! Bonsoir! 

Merci! 

Bonne nuit! 

Bonjour! 

Αποχαιρετώ κάποιον 

Χαιρετώ κάποιον 

Ευχαριςτώ κάποιον 

 

 


