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Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή 

ΕΠΙΠΕΔΟ Α1 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΓΟΡΑ 
 

Κατανόηση προφορικού λόγου  

Αγορά 

Μαρία:Κατερίνα! Γεια! 

Κατερίνα: Γεια σου Μαρία. Τι κάνεις; 

Μαρία: Καλά! Κι εσύ για ψώνια; Τι αγόρασες; 

Κατερίνα: Αγόρασα μία φόρμα γυμναστικής. Πήρα ακόμα μία φούστα. Α…και ένα ζευγάρι 

παπούτσια. Εσύ; 

Μαρία: Εγώ αγόρασα πράγματα για το σχολείο. Πήρα δύο τετράδια, μολύβια, και μία 

τσάντα. 

Κατερίνα:  Είδα εδώ και τον Γιώργο με τον Κώστα. Αγόρασαν παιχνίδια για τον υπολογιστή. 

Αγόρασα κι εγώ ένα προχθές. 

Μαρία: Τέλεια! Να έρθω για παιχνίδι; 

Κατερίνα: Ναι, φυσικά! Το Σάββατο, αν μπορείς. Σήμερα, έχω χορό στις 4. Κάθε Πέμπτη στις 

4. Εσύ δεν έχεις χορό; 

Μαρία: Ναι, αλλά μόνο τις Δευτέρες. Φεύγω τώρα. Θα δω την Ισμήνη στη βιβλιοθήκη. 

Κατερίνα: Αντίο, θα τα πούμε σύντομα! 

Μαρία: Θα τα πούμε, αντίο! 

 

Άσκηση Κατανόησης  

Σωστό – Λάθος 

Παράδειγμα: Η Κατερίνα αγόρασε ένα φόρεμα.   Σ  Λ 

1. Η Μαρία αγόρασε τρία τετράδια.    Σ Λ 

2. Η Μαρία συνάντησε το Γιώργο και τον Κώστα.  Σ Λ 

3. Η Κατερίνα αγόρασε ένα παιχνίδι για τον υπολογιστή. Σ Λ 

4. Η Κατερίνα και η Μαρία θα βρεθούνε στις  4.   Σ Λ 
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5. Η Μαρία θα βρει την Ισμήνη στη βιβλιοθήκη.   Σ Λ 

6. Η Κατερίνα έχει χορό το απόγευμα της Πέμπτης.  Σ Λ 

Λύσεις: 1Λ, 2 Λ, 3Σ, 4Λ, 5Σ, 6Σ 
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Κατανόηση γραπτού λόγου  

Αγαπημένο μου ημερολόγιο, 

Σήμερα ήταν μία πολύ καλή μέρα! Πήγαμε με το φίλο 

μου τον Δημήτρη στη θάλασσα και περάσαμε πολύ 

ωραία. Μας πήγε η μαμά του με το αυτοκίνητο. Είχε 

ζέστη και στην παραλία είχε πολύ κόσμο. 

Κολυμπήσαμε πολλές ώρες και μετά παίξαμε 

ποδόσφαιρο στην άμμο. Φάγαμε μπισκότα και 

κρουασάν και ήπιαμε χυμό. Το απόγευμα 

περπατήσαμε στα βράχια και είδαμε διάφορα ψάρια. 

Μετά νοικιάσαμε ποδήλατα και κάναμε βόλτα. Η μαμά του μας αγόρασε και παγωτά. Εγώ 

πήρα βανίλια κι ο Δημήτρης σοκολάτα. Το βράδυ γυρίσαμε στο σπίτι. Είμαι πολύ 

χαρούμενος. Ήταν μια τέλεια μέρα! 

Νίκος 

 

 Άσκηση Κατανόησης  

Παράδειγμα: Ο Νίκος πήγε βόλτα στη θάλασσα με το φίλο του τον 

Α.Δημήτρη. 

Β. Γιώργο. 

Γ. Γιάννη. 

 

1. Ο Νίκος και ο Δημήτρης πήγαν στη θάλασσα με 

Α. το τρένο. 

Β. το αυτοκίνητο. 

Γ. το ποδήλατο. 

 

2. Μαζί με το Νίκο και το Δημήτρη ήταν 

Α. οι μαμάδες τους. 

Β. η μαμά του Νίκου. 

Γ. η μαμά του Δημήτρη. 
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3. Τι καιρό είχε στην παραλία; 

Α. Είχε κρύο. 

Β.Έβρεχε. 

Γ. Είχε ζέστη. 

 

4. Το απόγευμα 

Α. έπαιξαν ποδόσφαιρο. 

Β. έφαγαν μπισκότα και κρουασάν 

Γ. έκαναν βόλτα με ποδήλατα. 

 

5. Ο Δημήτρης έφαγε παγωτό 

Α. βανίλια. 

Β. σοκολάτα. 

Γ. φράουλα. 

 

Λύσεις: 1Β, 2Γ, 3Γ, 4Γ, 5Β. 
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Λεξιλόγιο 

Άσκηση 1 

Κάνουμε τη λίστα με τα ψώνια! Βοήθησε μας να τη γράψουμε και να αγοράσουμε τα 

σωστά τρόφιμα. Γράψε δίπλα στη σωστή εικόνα τη λέξη με τη γραμμούλα, όπως στο 

παράδειγμα. Προσοχή: υπάρχουν δύο εικόνες που δεν χρειαζόμαστε. 

Παράδειγμα: Να πάρω φρούτα 

φρούτα 

 

Λίστα: 

 Να αγοράσω αυγά. 

 Να πάρω χυμό πορτοκάλι. 

 Να πάρω ψωμί για τοστ. 

  Να πάρω κοτόπουλο. 

 Ντομάτες . 
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Λεξιλόγιο Άσκηση 2 

Βοήθησέ μας να βάλουμε τις παρακάτω λέξεις στις προτάσεις που ταιριάζουν.  

Αγοράζω  Ψώνια  Αγορά  Παίρνω  Χορεύω   Βόλτα 

Δείτε το παράδειγμα:  

Πήγα χθες στην ____αγορά___ και πήρα πολλά, πολλά πράγματα! Τζην, πουκάμισα και 

βιβλία. 

Μου αρέσουν πολύ τα πάρτι! Κάθε φορά ________πολλές ώρες και πονάνε τα πόδια μου 

μετά. 

Πήγα με την Χριστίνα ________ με το ποδήλατο στην παραλία. Ήταν τέλεια. 

Θέλω να πάω για ___________. Το ψυγείο είναι άδειο. 

Κάθε φορά που πάω στη λαϊκή ________πολλά φρέσκα φρούτα. 

Κάνω λίστα με ψώνια. Δεν __________πράγματα που δεν χρειάζομαι. 

 

Λεξιλόγιο Άσκηση 3 

Με την τάξη σας θα πάτε εκδρομή στο βουνό την Παρασκευή. Θέλετε να αγοράσετε 

μερικά σνακ και άλλα πράγματα για να περάσετε ωραία. Χωριστείτε σε ομάδες των 

τριών και συμπληρώστε τη λίστα με τα ψώνια για την εκδρομή! Χρειάζεστε τουλάχιστον 

πέντε πράγματα μαζί σας. 
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Λεξιλόγιο Άσκηση 4 

Όταν θέλω να αγοράσω τα παρακάτω πράγματα, πού πάω; 

- Θέλω να πάρω πολλά πράγματα, τρόφιμα, απορρυπαντικά, χαρτικά και ποτά. Πρέπει να 

πάω στο ………………………………………… 

-Έχω πάρτι! Θέλω να πάρω πολλά ποτά και φθηνά! Πηγαίνω στην ………………. 

- Θέλω να αγοράσω δύο βιβλία που μου είπαν ότι είναι πολύ καλά. Θα πάω στο 

…………………………. 

- Ξέμεινα από χαρτί για να εκτυπώσω. Μπορώ να πάω στο ……………………………………………. 

- Η μαμά  μου είπε να πάω στο ……………………………………………… για να αγοράσω κοτόπουλο. 

Λύση 

1. σούπερ-μάρκετ, 2. κάβα, 3. βιβλιοπωλείο, 4. χαρτοπωλείο, 5. κρεοπωλείο 

 

 

Γραμματική 

Ο Χουάν γράφει στο φίλο του τον  Σταμάτη, ένα e-mail για το τι του αρέσει να κάνει. 

Βοήθησε να συμπληρώσουμε το μήνυμά του! Tα ρήματα που χρειαζόμαστε είναι τα:  
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Πηγαίνω, κάνω, παίζω, περπατώ, αγοράζω. 

¡Hola! 

Σταμάτη, πώς είσαι; Τι κάνει η 

Καστοριά;________πάλι κάθε μέρα βόλτα στη λίμνη; 

Φίλε, άσε…__________ ένα σούπερ παιχνίδι. Η 

μαμά φωνάζει πολύ. Χθες ___________ για έξι ώρες 

και τρελάθηκε! Μου το πήρε. Δεν μου το δίνει πίσω.  

Επίσης, με τη μαμά και το μπέμπη ___________ 

συχνά στο πάρκο. Ο μπέμπης είναι τέλειος. Θα του 

μάθω _________σκέητ μπορντ. Όχι ακόμα, όταν 

μεγαλώσει. Εγώ __________ σκέητ πολύ. Είμαι εγώ και άλλοι τρεις φίλοι. 

Το καλοκαίρι θα έρθουμε ξανά. Χαίρομαι που ο μπαμπάς είναι από την Καστοριά. 

Περνάμε σούπερ μαζί. Θα σου μάθω σκέητ και σένα.  

Γεια σου!  

 

 

Μπορούμε να παίξουμε κρεμάλα! Δείτε την ερώτηση και συμπληρώστε τα ρήματα με 

τη σωστή κατάληξη!!! (τα ρήματά μας είναι: πίνω, τρώω, πεινάω, διψώ) 

 

Α. Τι  ήπιατε το μεσημέρι με το φαγητό; 

Ή_ _ _ _ _  χυμό ροδάκινο. 

Β. Τι σου αρέσει να τρως πιο πολύ; 
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Μου αρέσει να τρ_ _  παστίτσιο. 

Γ. Να σου φέρω κάτι να φας; 

Ναι, πει_ _ω πάρα πολύ. Σα λύκος! 

Δ. Χθες  έφ_ _ _ πολύ στο εστιατόριο. Δεν κοιμήθηκα όλο το βράδυ από το πολύ φαγητό. 

Ε. Νάνσυ, έλα! Δ ί _ _ _πάρα πολύ. Φέρε μου μια γκαζόζα παγωμένη!  

 

 

Αντιστοιχίστε τις φράσεις στα αριστερά του πίνακα με τη συνέχειά τους στα 

δεξιά. Προσοχή! Υπάρχουν δύο προτάσεις στα δεξιά που περισσεύουν.  
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Μερικές φορές τα βράδια,  αλλά βάλε καστανή ζάχαρη! Δεν μου 
αρέσει η άσπρη ζάχαρη. 

Αν πεινάς πολύ, μπορεί  έφαγα πάστα σοκολατίνα. 

Κάνε μου ένα γλυκό καφέ,  παραγγέλνω φαγητό από έξω και βλέπω 
ταινία. 

Από επιδόρπια, προτιμώ να φάγαμε, αλλά με πείραξε. 

Χθες, δεν θυμάμαι τι να σου λείπει νερό, δηλαδή να διψάς! 

 θα φάμε, αλλά θα με πειράξει. 

 φάω κέικ σοκολάτας. 

 
 

Λύσεις 

Μερικές φορές τα βράδια,  αλλά βάλε καστανή ζάχαρη! Δεν μου 
αρέσει η άσπρη ζάχαρη. 

Αν πεινάς πολύ, μπορεί  έφαγα πάστα σοκολατίνα. 

Κάνε μου ένα γλυκό καφέ,  παραγγέλνω φαγητό από έξω και βλέπω 
ταινία. 

Από επιδόρπια, προτιμώ να φάγαμε, αλλά με πείραξε. 

Χθες, δεν θυμάμαι τι να σου λείπει νερό, δηλαδή να διψάς! 

 θα φάμε, αλλά θα με πειράξει. 

 φάω κέικ σοκολάτας. 

 

 

Συμπληρώστε τα κενά με τα: 

τον/την/το,στον/στην/στο 

Δεν κάθομαι πολλή ώρα ………. παραλία. Δεν 

μπορώ πολύ …… ήλιο. Με καίει και κοκκινίζω. 

Συνήθως κάνω βουτιές και πάω ……. καφέ της 

παραλίας. Κάθομαι ……. ίσκιο και πίνω ………. 

καφεδάκι μου. Βλέπω ……. θάλασσα και …. κόσμο, 

χωρίς να τσουρουφλίζομαι. Καμιά φορά διαβάζω και 

…… εφημερίδα μου. Αν ζεσταθώ πολύ, πάω για ……… επόμενη βουτιά μου. 

Λύσεις 

στην/τον/στο/στον/το/τη/τον/την/την 
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Παραγωγή προφορικού λόγου 

 

Τι κάνουν οι δύο κοπέλες στην εικόνα; 

Είναι χαρούμενες; Γιατί; 

Εσείς τι αγοράζεις όταν πάτε για ψώνια; 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου δώρο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τι αγοράζετε με την οικογένειά σου από το 

σούπερ μάρκετ; 

Πάτε μόνο στο σούπερ μάρκετ ή και στη λαϊκή 

αγορά; 

Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό; 
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Παραγωγή γραπτού λόγου 

Ξαναδείτε το γράμμα του Χουάν στο Νίκο! Εσείς έχετε μια φίλη, την Ελβίρα, που ζει στην 

Ισπανία, κοντά στον Χουάν. Γράψτε της ένα μικρό γράμμα για να της πείτε πώς περνάτε τη 

μέρα σας και τι κάνετε όταν έχετε χρόνο. 

Αρχίστε με: 

Αγαπημένη μου φίλη, Ελβίρα! 

Τι κάνεις;__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

….. 


