
Παραγωγή προφορικού λόγου 
 
 

Πρώτο μέρος 

 

 Πώς σας λένε; 

 Από πού είστε; 

 Πού μένετε; 

 Τι δουλειά κάνετε; 

 Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σας; 

 Ξέρετε άλλες ξένες γλώσσες; 

 Γιατί τις μάθατε; 

 

Δεύτερο μέρος 

 

 Πού προτιμάτε να πηγαίνετε διακοπές, στο βουνό ή στη θάλασσα; Γιατί; 

 Ένας φίλος σας σας χαρίζει ένα σκυλάκι. Θα το δεχτείτε; Γιατί; 

 Είναι Σάββατο βράδυ και θέλετε να βγείτε βόλτα. Σας τηλεφωνούν δύο φίλοι σας. Ο 

ένας θέλει να πάτε κινηματογράφο. Ο άλλος θέλει να πάτε σε ένα μπαράκι. Πού θα 

διαλέξετε να πάτε; Γιατί; 

 Όταν πάτε διακοπές, προτιμάτε να μείνετε σε ένα ξενοδοχείο ή σε ένα κάμπιγκ; 

 Ποιο είδος μουσικής προτιμάτε; Γιατί;  

 Ποιες εκπομπές προτιμάτε να βλέπετε στην τηλεόραση; Γιατί; 

 Θέλετε να ψωνίσετε από τα μαγαζιά στο κέντρο της πόλης. Θα πάτε με το 

αυτοκίνητό σας ή με το λεωφορείο; Γιατί; 

 Προτιμάτε να τρώτε σε ταβέρνες ή σε φαστ φουντ; 

 

 

  



Τρίτο μέρος – Παιχνίδι ρόλων 

 

Α. Στην τράπεζα  

 

1ος ρόλος 

Πιστεύετε ότι λείπουν 550€ από το λογαριασμό σας στην τράπεζα. Ζητάτε, λοιπόν, από 

τον υπάλληλο να σας εξηγήσει τους λόγους. Εκείνος δεν μπορεί να σας βοηθήσει. Τον 

ρωτάτε τι μπορείτε να κάνετε για να πάρετε τα λεφτά σας. 

 

2ος ρόλος 

Είστε υπάλληλος σε μια τράπεζα. Μια μέρα έρχεται κάποιος πελάτης που πιστεύει ότι 

λείπουν 550€ από το λογαριασμό του. Του λέτε τι μπορεί να κάνει για να πάρει τα 

λεφτά του. 

 

Β. Διακοπές  

 

1ος ρόλος 

Αποφασίζετε να πάτε διακοπές με μία φίλη σας σε ένα νησί της Ελλάδας. Εκείνη 

πιστεύει ότι πρέπει να πάτε με το αεροπλάνο. Εσείς προσπαθείτε να την πείσετε πόσο 

πιο ωραία θα είναι να πάτε με το πλοίο. 

 

2ος ρόλος 

Αποφασίζετε να πάτε διακοπές με μία φίλη σας σε ένα νησί της Ελλάδας. Εκείνη 

πιστεύει ότι πρέπει να πάτε με το πλοίο και να κάνετε στάσεις σε διάφορα άλλα νησιά. 

Εσείς προσπαθείτε να την πείσετε πόσο πιο ωραία θα είναι να πάτε με το αεροπλάνο. 

  

Γ. Τουριστικό γραφείο 
 

1ος ρόλος 

Αποφασίζετε να πάτε διακοπές, αλλά δεν έχετε ακόμη αποφασίσει πού θα πάτε. 

Πηγαίνετε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και ζητάτε πληροφορίες από τον υπάλληλο. Τον 

ρωτάτε για τον τρόπο μετάβασης, τη διαμονή κτλ. 

 

 



2ος ρόλος 

Εργάζεστε σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο και έρχεται κάποιος που ενδιαφέρεται να πάει 

διακοπές. Προσπαθείτε να τον πείσετε να πάει στην Ελλάδα και του δίνετε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες. 

 

Δ. Στο ταχυδρομείο  

 

1ος ρόλος 

Θέλετε να στείλετε κάποια δέματα στην οικογένειά σας που ζει στο εξωτερικό. Μέσα 

στα δέματα υπάρχουν αντικείμενα αξίας. Ζητάτε λοιπόν από τον υπάλληλο του 

ταχυδρομείου πληροφορίες, για να τα στείλετε με ασφάλεια. 

 

2ος ρόλος 

Εργάζεστε στο ταχυδρομείο. Κάποιος κύριος θέλει να στείλει πράγματα αξίας στο 

εξωτερικό. Του δίνετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, για να φτάσουν τα 

αντικείμενα ασφαλή. 

 

Ε. Πρόσκληση σε ένα  συμφοιτητή  

 

1ος ρόλος 

Επιστρέφετε στο σπίτι σας και βρίσκετε στον τηλεφωνητή ένα μήνυμα από ένα 

συμφοιτητή σας. Πήρε το πτυχίο του και σας καλεί σε μια ταβέρνα. Του τηλεφωνείτε 

για να του πείτε ότι δεν μπορείτε. 

 

2ος ρόλος 

Περάσατε τις εξετάσεις του πτυχίου και τηλεφωνήσατε σε κάποιους συμφοιτητές σας, 

για να τους καλέσετε σε μια ταβέρνα. Ο ένας από αυτούς δεν έχει διάθεση να έρθει και 

προσπαθείτε να τον πείσετε. 


