
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 

Κάνω τισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ: 

1. Καλείςτε να ψάξετε ςτο λεξικό https://infovisual.info/fr, ςτθν κατθγορία με τα ροφχα, τισ 

παρακάτω καρτζλεσ, αφοφ επιλζξετε από τισ τρεισ επάνω δεξιά καρτζλεσ τα γαλλικά (Français):  

- φόρεμα  

- μπότεσ 

- ανδρικό πουκάμιςο 

- παντελόνι 

- δαχτυλίδι  

 τθ ςυνζχεια, να βρείτε αντίςτοιχα πϊσ λζγονται ςτα γαλλικά οι παρακάτω λζξεισ:  

- τιράντεσ  bretelle 

- κοντά μποτάκια (μία από τισ διάφορεσ επιλογζσ)  bottine, botillon 

- μανίκι πουκάμιςου manche 

- ηϊνθ παντελονιοφ ceinture 

- βζρα alliance 

 

2. Καλείςτε να γράψετε μια πρόταςθ -ι και παραπάνω- ςχετικά με τα ροφχα που φοράτε τισ 

κακθμερινζσ θμζρεσ (ςτο ςχολείο και ςτο ςπίτι). Θα εμπλουτίςετε τθ φράςθ ςασ με τουλάχιςτον 

πζντε ενδφματα. Αν δε κυμάμαι το γζνοσ των λζξεων, ψάχνω ςτο λεξικό (m: αρςενικό, f: κθλυκό): 

https://www.dict.com/%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%

B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF. Πλθκτρολογϊ ςτο πάνω αριςτερά πλαίςιο τθ λζξθ και 

πατάω enter ςτο πλθκτρολόγιο:  

A l’école, je mets...  

 

 

3. Εντοπίηω ςτθν καρτζλα «Αξεςουάρ και εςϊρουχα» και καταγράφω δφο γυναικεία εςϊρουχα 

και τζςςερα γυναικεία αξεςουάρ. ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΕ ΑΠΑΝΣΗΕΙ: 

ΕΩΡΟΤΧΑ: 1.  un soutien-gorge   2.  un collant 

ΑΞΕΟΤΑΡ: 1. un collier 2. un bracelet  3. un chapeau  4. une boucle d’oreille 

 

 

https://infovisual.info/fr
https://www.dict.com/%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF
https://www.dict.com/%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF


4. Παρατθρϊ τθν ίδια καρτζλα και βρίςκω όςεσ περιςςότερεσ λζξεισ μπορϊ, τισ οποίεσ 

χρθςιμοποιοφν ςτθν κακθμερινι τουσ ομιλία και οι Ζλλθνεσ με την ίδια ακριβώσ προφορά, όπωσ 

και οι Γάλλοι και τισ καταγράφω. Σζλοσ, εντοπίηω ςτθν καρτζλα και καταγράφω τισ δύο λζξεισ 

που χρθςιμοποιοφν και οι δφο λαοί, αλλά ζχουν διαφορετικι ςθμαςία ςτα ελλθνικά από ό,τι ςτα 

γαλλικά.  

-  collier 

-  bracelet 

-  maillot 

- soutien 

- slip 

1θ λζξθ: collant    2θ λζξθ: caleçon 

 

5. Παρατθρϊντασ τθν ίδια καρτζλα, καταγράφω τισ λζξεισ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτον 

πλθκυντικό αρικμό: 

- gant/gants 

- boucle d’oreille/boucles d´oreille 

-  

 

6. Γράφω τα ςχόλιά μου ςχετικά με τισ παρουςιάςεισ, τα παιχνίδια, τισ αςκιςεισ και τισ 

δραςτθριότθτεσ με τα οποία αςχολικθκα. Σι 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 και το μετονομάςω γράφοντασ το όνομά μου, να το βάλω ςτα ΑΡΧΕΙΑ, ζτςι ϊςτε να 

είναι ζτοιμο για διόρκωςθ. Σζλοσ, ςυμπλθρϊνω τθ ΔΗΜΟΚΟΠΗΗ. 

 

 

 

 

 

 

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 

 


