
 
 
 

 1 

Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή 
ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση  
 

Κατανόηση  Γραπτού Λόγου 

Η ζωή έξω… 

 Με λένε Δημήτρη. Βγαίνω κάθε βράδυ. Δεν μου αρέσει να μένω στο σπίτι. Έχω πολλούς 

φίλους. Έτσι τις Δευτέρες βγαίνω με κάποιους και τις Πέμπτες με κάποιους άλλους. Φεύγω 

από το σπίτι στις εννιά και γυρίζω στις πέντε το πρωί. Πηγαίνω με τα πόδια στο κέντρο της 

πόλης. Τρώω το βραδινό μου και συναντώ τους φίλους μου. Πολλές φορές κάνω και 

καινούριους φίλους. Πίνουμε αρκετά, γελάμε και χορεύουμε. Η νύχτα είναι για μένα σαν 

μέρα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι έξω μέχρι το πρωί. Ακόμα κι αν δεν έχει κόσμο 

έξω, δεν έχω πρόβλημα. Κάθομαι και μόνος μου έξω.  

Βέβαια κοιμάμαι κάθε μέρα μέχρι τις πέντε το απόγευμα. Χάνω όλη τη μέρα στον ύπνο. 

Έτσι μπορώ να μένω έξω και να μην κουράζομαι. Όλα μου φαίνονται εύκολα.  Τι δουλειά 

λέτε να κάνω; Έχω ένα πολύ γνωστό μπαρ στο κέντρο της πόλης. Περνάω τέλεια. 

 

 

Σωστό Λάθος 

Παράδειγμα: Ο Δημήτρης βγαίνει έξω τις Τετάρτες         Χ  

1. Ο Δημήτρης βγαίνει πάντα με την ίδια παρέα.   

2. Ο Δημήτρης κοιμάται νωρίς το βράδυ.   

3. Ο Δημήτρης παίρνει το λεωφορείο για τη δουλειά του.   

4. Του Δημήτρη δεν του αρέσει ο χορός.   

5. Ο Δημήτρης κοιμάται πολύ.   

6. Ο Δημήτρης κουράζεται πολύ.   

7. Η δουλειά του Δημήτρη δεν είναι δύσκολη.    

 

Λύση 

Σωστό Λάθος 

Παράδειγμα: Ο Δημήτρης βγαίνει έξω τις Τετάρτες         Χ  

1. Ο Δημήτρης βγαίνει πάντα με την ίδια παρέα.  Χ 

2. Ο Δημήτρης κοιμάται νωρίς το βράδυ.  Χ 

3. Ο Δημήτρης παίρνει το λεωφορείο για τη δουλειά του.  Χ 

4. Του Δημήτρη δεν του αρέσει ο χορός.  Χ 

5. Ο Δημήτρης κοιμάται πολύ. Χ  

6. Ο Δημήτρης κουράζεται πολύ.  Χ 

7. Η δουλειά του Δημήτρη δεν είναι δύσκολη.  Χ  
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Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Ελεύθερος χρόνος, διασκέδαση , καθημερινή ζωή 

 Μάριος: Ωραία. Βαριέμαι πολύ! 

Κατερίνα: Μάριε, συνέχεια βαριέσαι… 

Ευτυχία: Συμφωνώ με την Κατερίνα. 

Μάριος: Έχετε κάποια πρόταση κορίτσια; 

Ευτυχία: Πάμε σινεμά; 

Μάριος: Τι λες; Έχω τόσες ταινίες σπίτι, γιατί να πάμε σινεμά; 

Κατερίνα: Μάριε, δεν είναι το ίδιο.Έχεις μηχανή για ποπ-κορν; Χωράει το σπίτι σου εκατό 

άτομα; Είναι δίπλα στο αγαπημένο μας καφέ; Πάμε σινεμά. 

Ευτυχία: Έλα… 

Μάριος: Εντάξει. Θα δω στο κινητό τι παίζει…Ώπα, έχει αυτό που θέλω να δω! 

Ευτυχία: Ποιο; 

Μάριος: Η μάχη των γιγάντων. 

Κατερίνα: Επίτηδες το κάνεις; Αφού δεν μας αρέσουν αυτά. 

Μάριος: Σινεμά δεν θέλατε; 

Κατερίνα: Ναι, αλλά άλλη ταινία. 

Ευτυχία: Παιδιά το βρήκα, πάμε να δούμε εκείνη την κωμωδία. 

Μάριος: Ποια; 

Ευτυχία: Που σας είχα πει; 

Μάριος: Έλα! Ποια; 

Κατερίνα: Ποια, εκείνη με τη γιαγιά που έχασε τον σκύλο της και έκανε τον γύρο της 

Ισπανίας; 
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Μάριος: Ισπανική είναι η ταινία;  

Ευτυχία: Ναι, λέγεται η δόνα Λίζα και το τεριέ! 

Μάριος: Ωχ! Βαρετή ακούγεται. Θα κοιμηθώ σίγουρα…πριν βρει η δόνα Λίζα τον σκύλο της. 

 

Άσκηση κατανόησης προφορικού λόγου  

Παράδειγμα: Ο Μάριος βαριέται  

Α. λίγο  
Β. μόνο τα βράδια  
Γ. πολύ συχνά Χ 
 

1. Της Κατερίνας της αρέσει  

Α. να πηγαίνει σινεμά.  
Β. να βλέπει ταινίες στην τηλεόραση.  
Γ. να είναι στο ίντερνετ.  
 

2. Η Ευτυχία θέλει να δει  

Α. μια ταινία από τη Γαλλία.  
Β. μια ταινία για την Ελλάδα.  
Γ. μια ταινία απότην Ισπανία.  
 

3. Η Κατερίνα  

Α. θέλει το ίδιο με τον Μάριο.  
Β. θέλει το ίδιο με την Ευτυχία.  
Γ. θέλει να γυρίσει σπίτι.  
 

4. Τελικά η παρέα  

Α. πηγαίνει στο σπίτι του Μάριου.  
Β. πηγαίνει για φαγητό.  
Γ. θα δει μια ταινία στο σινεμά.  
 

 

Λύσεις: 1.Α, 2.Γ, 3.Β, 4.Γ 
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Λεξιλόγιο 

Άσκηση 1 

Ελάτε να ξαναγράψουμε την ιστορία του Δημήτρη. Ας πούμε ότι είναι συγγραφέας και 

μένει όλη μέρα στο σπίτι. Δεν βγαίνει ποτέ έξω και γράφει τα βιβλία του!  Διαβάστε ξανά 

την ιστορία του Δημήτρη (κείμενο 1) και συμπληρώστε το κείμενο με τις λέξεις που 

λείπουν.  

Με λένε Δημήτρη. …….βγαίνω  ποτέ το 

βράδυ. Μου αρέσει να μένω στο σπίτι. 

Δεν έχω πολλούς φίλους. Μόνο τα 

Σαββατοκύριακα ……….με  κάποιους 

φίλους μου.  Δεν φεύγω από το σπίτι 

γιατί ………  εδώ. Όταν θέλω να βγω, 

πηγαίνω με τα πόδια στο κέντρο της 

πόλης. Μου αρέσει να πηγαίνω έξω τη 

μέρα γιατί το βράδυ γράφω! Η νύχτα 

είναι για μένα σαν μέρα. Δεν έχω κανένα 

πρόβλημα να γράφω ………. το πρωί.  

Συχνά κοιμάμαι μέχρι τις πέντε το ……... 

Όλα μου φαίνονται εύκολα.  Τι δουλειά 

λέτε να κάνω;  Είμαι συγγραφέας. 

 

(Λύσεις: δεν/βγαίνω/δουλεύω/ως/απόγευμα) 

 

 

 

Άσκηση 2 
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Ο φίλος σου ο Χουάν, από την Ισπανία, μαθαίνει κι αυτός ελληνικά. Σου 

έγραψε για το πώς διασκεδάζει και σε ρωτά:  

Κάθε πότε βγαίνεις έξω; Πες μου τι κάνεις και πόσο συχνά πηγαίνεις  

στο κάθε μέρος!  

 

 Απάντησε στον Χουάν! Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τις λέξεις: 

Κωμωδία, συχνά, καθημερινά, περιπέτεια, ποπ-κορν, περίπατος, εξοχή, πράσινο, 

ποταμάκι, παγκάκι. 

 

Άσκηση 3 

Τι κάνουμε στα μέρη που δείχνουν οι εικόνες; Γράψτε δύο προτάσεις για το κάθε μέρος. 

 

Στο σινεμά 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

 

Στο πάρκο 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

……………………………………………………… 
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Στο καφέ 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

 

Άσκηση λεξιλογίου 4 

Ελεύθερος χρόνος και 

έφηβοι. Πόσο χρόνο περνούν οι έφηβοι μπροστά από 

την οθόνη; Συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις που σας 

δίνονται παρακάτω. 

Καταναλώνουν/υπέρβαρος ή παχύσαρκος/ώρες/βρίσκεται /παρακολουθούν 

Σχεδόν 2 στους 5 μαθητές (38,3%) (1) ……………………. τηλεόραση/DVD τουλάχιστον 3 ώρες 

ημερησίως όλες τις ημέρες της εβδομάδας, πιο πολύ οι 13χρονοι (42,5%).  

• Περισσότερες (2) …………………… οι έφηβοι βλέπουν τηλεόραση/DVD τα Σαββατοκύριακα.  

• Σε ποσοστό 12% οι έφηβοι που βλέπουν τηλεόραση/DVD τουλάχιστον 3 ώρες κάθε μέρα 

έχουν ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες, δηλαδή(3) ………………………….. συχνά γλυκά ή 

αναψυκτικά, ενώ σπάνια τρώνε φρούτα ή λαχανικά.  

• Ένας στους 5 εφήβους που παρακολουθεί τηλεόραση ή DVD τουλάχιστον 3 ώρες κάθε 

μέρα είναι (4) ………………………………, κυρίως τα κορίτσια και οι 11χρονοι. 

Το 16,4% των εφήβων, κυρίως τα αγόρια και οι μαθητές ηλικίας 13-15 ετών, (5) 

………………………… τουλάχιστον 6 ώρες κάθε μέρα μπροστά από μία οθόνη τηλεόρασης, 

ηλεκτρονικού υπολογιστή ή ειδικής κονσόλας για ηλεκτρονικά παιχνίδια. 

Λύσεις 

1. παρακολουθούν, 2. ώρες, 3. καταναλώνουν, 4.  υπέρβαρος ή παχύσαρκος, 5. βρίσκεται 
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Γραμματική 

Άσκηση 1 

 

Ξαναβλέπουμε τα ρήματα των 

κειμένων 1 και 2. Κάποια ρήματα από 

αυτά που είδαμε είναι μέσα στο κουτί 

των ρημάτων στα αριστερά σας!  

 

Συμπληρώνουμε τις παρακάτω προτάσεις με τα ρήματα στη μορφή που ταιριάζει. 

1. Μάριε ………..τελικά χθες με τα κορίτσια; 

2. Το βράδυ του Σαββάτου θα ………………………. τη Μαίρη. Είχαμε καιρό να 

βρεθούμε. 

3. ………….. μικρέ! Έχω πονοκέφαλο. Θα σε πάω μετά στην παιδική χαρά. 

4. Δε……………….. φίλε μου! Ποτέ δεν θα νικήσει η ομάδα μας. Κάθε φορά γκολ 

τρώνε. Τα ίδια και τα ίδια! 

5. Κώστα μη φεύγεις ακόμα! ………….λίγο μαζί μας. Είπαμε μετά με τα παιδιά να 

πάμε για φαγητό.  

 

 

 

Άσκηση 2 

Προσωπικές αντωνυμίες.   

Ο συμμαθητής σας, ο Νίκος, θέλει τη βοήθειά σας! Πρέπει να συμπληρώσει το παρακάτω 

e-mail με τις προσωπικές αντωνυμίες σωστά. Δείτε αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε.  

 

 

 

Βγαίνω, φεύγω, κάθομαι, βαριέμαι, 

συναντώ 

Προς: georgeiliadis@yahoo.gr 

Γεια σου, Γιώργο. 

…….αρέσει η ιδέα να βρεθούμε αύριο. Μπορώ να 

……στείλω και το τηλέφωνο της Γιώτας. Μου είχε πει να 

……..πάρουμε μαζί μας για την ταινία αυτή.  Θα πεις 

….άλλους και τον Χρήστο; Μη ……στείλεις μήνυμα στο 

κινητό, έμεινα από μπαταρία. Πες μου και για τους 

υπόλοιπους και θα ……. πάρω εγώ εισιτήρια. ΒΒ, τα 

λέμε αύριο από κοντά. Α. 

 

mailto:georgeiliadis@yahoo.gr
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Λύσεις: Σου/σου/την/τους/μου/σας 

Άσκηση 3 

Συμπληρώστε τα κενά στις φράσεις του δεξιού πίνακα με το οριστικό ή το αόριστο 

άρθρο στο σωστό γένος και πτώση. Έπειτα, αντιστοιχίστε τις φράσεις του 

αριστερού πίνακα με τις φράσεις που τις συμπληρώνουν στο δεξιό. 

Μου αρέσουν  πάμε να δούμε …. ταινία που σου έλεγα; 

Όταν μένω σπίτι,  πάμε για …. καφέ; 

Αν έχεις χρόνο το Σάββατο, …. περίπατοι στην εξοχή. 

Σχολάω νωρίς σήμερα, γύρω στις 3, προτιμώ να διαβάσω …. βιβλίο. 

 

Λύση 

Μου αρέσουν  πάμε να δούμε την ταινία που σου 

έλεγα; 

Όταν μένω σπίτι,  πάμε για έναν καφέ; 

Αν έχεις χρόνο το Σάββατο, οι περίπατοι στην εξοχή. 

Σχολάω νωρίς σήμερα, γύρω στις 3, προτιμώ να διαβάσω ένα βιβλίο. 
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Άσκηση 4  

Συμπληρώστε τα κενά με το: πότε, κάθε, ποτέ, τώρα, συχνά, πάντα. 

ΠΡΟΣ: george.p@gmail.com 

ΘΕΜΑ: Τα χόμπι μου! 

Γεια σου, Γιώργο! 

Σ’ ευχαριστώ για το μέιλ σου. Λοιπόν, εγώ…………δεν κάνω ποδήλατο στην πόλη. Φοβάμαι μην 

πέσουν επάνω μου. …………. Σάββατο, παίρνω το ποδήλατο και πάω στην εξοχή. …………που σου 

μιλάω, ετοιμάζομαι για ένα ταξίδι. Τα χόμπι μου είναι τα ταξίδια, το διάβασμα, η μουσική και 

τρελαίνομαι για το σινεμά. ……… βλέπω τις καινούριες ταινίες, ειδικά αυτές που πάνε για Όσκαρ. 

Πολύ………..πηγαίνω σε μια μουσική σκηνή κοντά στο σπίτι μου και ακούω ζωντανά τα 

συγκροτήματα.  

Για πες μου………θα ήθελες να πάμε μαζί σινεμά; 

Τα λέμε.  Δανάη. 

 

Λύση  

ποτέ, Κάθε, Τώρα, Πάντα, συχνά, πότε 

 

 

  

mailto:george.p@gmail.com
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Δραστηριότητες για την παραγωγή προφορικού λόγου:  

Μιλάμε για τον ελεύθερο χρόνο μας. 

Ερωτήσεις: 

o Τι βλέπετε στην εικόνα; 

o Πού βρίσκονται οι άνθρωποι που βλέπετε; 

o Πώς νιώθουν;  

o Εσείς τρώτε συχνά έξω; 

o Ξέρετε να μαγειρεύετε; 

 

 

 

 

Ερωτήσεις 

 

Τι βλέπετε στην εικόνα; 

Πού βρίσκεται το κορίτσι; 

Εσείς κάνετε κάποιο άθλημα; 

Πώς περνάτε τον ελεύθερο χρόνο σας; 
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Παραγωγή γραπτού λόγου 

 

Η φίλη σας η Κάρλα, από την Ιταλία, μαθαίνει 

ελληνικά. Για να τη βοηθήσετε, της γράφετε 

γράμματα με τα νέα σας! Περάσατε ένα σούπερ 

σαββατοκύριακο έξω με την παρέα σας. 

Γράφετε στην Κάρλα πώς περάσατε, τι κάνατε 

και τι είδατε.  


