
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 

Σα πράγματα τησ τάξησ – Σα χρϊματα 

1. α) Αφοφ παρακολουκιςετε το βίντεο με τα 10 χρϊματα, καλείςτε να τα καταγράψετε 

παρακάτω, με τθ ςειρά που τα είδατε και τα ακοφςατε, ςτο αρςενικό και ςτο κθλυκό, γράφοντασ 

δίπλα τθ ςθμαςία τουσ, όπωσ ςτο παράδειγμα. Αν κζλετε, τα επαναλαμβάνετε κακϊσ τα γράφετε.  

- mauve – mauve – το μωβ (παράδειγμα) 

- bleu – bleue – το μπλε 

- vert – verte – το πράςινο 

- blanc – blanche – το άςπρο 

- gris – grise – το γκρι 

- noir – noire – το μαφρο 

- marron – marron – το καφζ 

- orange – orange – το πορτοκαλί 

- rouge – rouge – το κόκκινο 

- rose – rose – το ροη 

- jaune – jaune – το κίτρινο 

1. β) Τι διαπιςτϊνω; Μπορϊ να καταλάβω πϊσ ςχθματίηεται το κθλυκό των ονομάτων; Αν 

εξαιρζςουμε το άςπρο και το καφζ, ποιοσ μπορεί να βρει τον κανόνα αλλά και τθν εξαίρεςθ για 

τα υπόλοιπα χρϊματα; Καταγράφω τθν απάντθςι μου παρακάτω ςε δυο ςειρζσ:  

Για να γράψω το θηλυκό ενόσ ονόματοσ, αρκεί να προςθέςω ςτο τέλοσ το –e (π.χ. bleu – bleue). 

Σα ονόματα που τελειϊνουν ςε –e, τα αφήνω ωσ έχουν (π.χ. rouge – rouge)  

 

2. Διαλζγω το αγαπθμζνο μου χρϊμα και ςχεδιάηω κάτι ςτθν επόμενθ ςελίδα (με τθ ηωγραφικι, 

με το word art, με τα ςχιματα ι ειςάγω μια εικόνα). Οι καλφτερεσ εργαςίεσ κα αναρτθκοφν! 

 

Αν χρειαςτεί, αντιγράφω από εδϊ 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 

3. Γράφω τα ςχόλιά μου ςχετικά με το βίντεο που παρακολοφκθςα και τισ άλλεσ δραςτθριότθτεσ 

του μακιματοσ. Τι μου άρεςε, τι δε μου άρεςε, αν με βοικθςαν να ξανακυμθκϊ όςα είχα 

διδαχκεί και ό,τι άλλο ςκεφτϊ. Δεν ξεχνϊ, αφοφ ςυμπλθρϊςω το  Φφλλο Εργαςίασ 2 και το 

μετονομάςω με το όνομά μου να το ξαναβάλω ςτα ΑΡΧΕΙΑ για να είναι ζτοιμο για διόρκωςθ. 

 

 



2. Η  ΖΩΓΡΑΦΙΑ  ΜΟΤ 

    

ΕΤΑΓΓΕΛΙΔΟΤ ΕΤΜΟΡΦΙΑ 

 

 

 

ΣΙΣΟΤΡΙΔΟΤ ΑΝΑΣΑΙΑ 

 



 

ΖΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 

ΠΑΧΑΛΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ 



 

ΓΟΤΛΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟ 

 

ΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 

Τα αςτζρια 

είναι πολφ 

όμορφα!  

Ναι, ζχεισ δίκιο. 

Είναι πανζμορφα!   

 



ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ  ΣΩΝ  PUZΖLE 

 

ΖΑΡΑ ΕΤΑΓΓΕΛΟ 

 

ΠΑΧΑΛΙΔΗ ΠΑΧΑΛΗ 

 

ΠΟΛΙΣΟΤ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 


