
 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8  

ΣΟ ΡΘΜΑ «ΠΑΙΗΩ» - ΣΑ ΑΘΛΘΜΑΣΑ 

1. Αφοφ παρακολουκιςετε τθν παρουςίαςθ με τα 18 ακλιματα, προςπακιςτε να απαντιςετε 

ςτισ παρακάτω ερωτιςεισ: 

Α) Μπορείσ να βρεισ πόςεσ από αυτζσ τισ λζξεισ ζχουν ελλθνικι ρίηα; θμείωςε όςεσ βρεισ:  

l’athlétisme – la corde – la gymnastique 

Β) Παρατιρθςεσ ότι από τισ 18 λζξεισ, μόνο για τισ 6 (!) δίνεται θ μετάφραςθ, ενϊ για τισ 

υπόλοιπεσ 12 όχι; Γιατί νομίηεισ ότι ςυμβαίνει αυτό; Γράψε τθ γνϊμθ ςου ςε μια ςειρά: 

Επειδι οι υπόλοιπεσ είναι ακριβϊσ ίδιεσ και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, άρα τισ γνωρίηουμε ιδθ.  

Γ) Χρθςιμοποιϊ μια μθχανι αναηιτθςθσ (π.χ. Google, Pixabay) και βρίςκω εικόνεσ και 

φωτογραφίεσ για όςο το δυνατό περιςςότερα από αυτά τα ακλιματα μπορϊ. Δεν ξεχνϊ, αφοφ 

πλθκτρολογιςω τθ λζξθ του ακλιματοσ ςτο πλαίςιο αναηιτθςθσ και πατιςω ENTER, να επιλζξω 

από πάνω τθν καρτζλα ΕΙΚΟΝΕ. Εναλλακτικά, μπορείτε να κόψετε εικόνεσ που κα βρείτε ςε 

περιοδικά και εφθμερίδεσ ςχετικζσ με κάποια από αυτά τα ακλιματα. τθ ςυνζχεια, καλείςτε να 

φτιάξετε ζνα κολάη ςτθν επόμενθ ςελίδα. Αν τισ αναηθτιςετε ςτο διαδίκτυο: επιλζγω μια εικόνα, 

κάνω δεξί κλικ επάνω τθσ, αντιγραφι. Ζρχομαι ςτο φφλλο εργαςίασ, δεξί κλικ και επικόλλθςθ. ε 

κάποιεσ εικόνεσ βζβαια, δεν υπάρχει αυτι θ δυνατότθτα. Αν τισ κόψετε από περιοδικά, κα τισ 

κολλιςετε ςε ζνα φφλλο χαρτί και κα το βγάλετε φωτογραφία. τθ ςυνζχεια, μπορείτε να βάλετε 

εδϊ τθ φωτογραφία αυτι. Μπορείτε επίςθσ να γράψετε ςτο κολάη και τισ ονομαςίεσ των 

ακλθμάτων. Σθν επόμενθ φορά, κα επιλζξουμε το κολάη που κα μασ αρζςει περιςςότερο! 

2. Αφοφ ολοκλθρϊςετε το παιχνίδι ΩΣΟ ι ΛΑΘΟ, καλείςτε να γράψετε εδϊ όλεσ τισ προτάςεισ 

διορκωμζνεσ: 

- Il joue au volley 

- Elle joue au golf 

- Ils jouent au basket 

- Elle joue à la boxe 

- Il joue au ping pong 

- Elles jouent au football 

- Elles jouent à la corde 

- Elles jouent au tennis 

- Ils jouent au judo 

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 

 



 

 

ΚΟΛΑΖ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΣΩΝ ΜΕ  ΕΙΚΟΝΕ  ΚΑΙ  ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ  ΑΠΟ  ΑΘΛΗΜΑΣΑ 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


