
Παραγωγή προφορικού λόγου 
 
 

Πρώτο μέρος 

 
 Πώς λέγεστε; 

 Από πού είστε; 

 Ποια είναι τα χόμπι σας; 

 Μιλήστε μου για την οικογένειά σας; 

 Ποιος/Ποια είναι ο/η αγαπημένος/η σας ηθοποιός; 

 Σας αρέσει να βλέπετε τηλεόραση; 

 Σας αρέσουν τα ελληνικά; 

 

Δεύτερο μέρος 

 

 Πώς είναι το σπίτι σας; Σας αρέσει; Γιατί; 

 Ποιος/Ποια είναι ο/η πιο καλός/καλή σας φίλος/φίλη. Περιγράψτε τον/την. 

 Τι σας αρέσει να κάνετε τον ελεύθερό σας χρόνο; Γιατί; 

 Ποια εποχή του χρόνου σας αρέσει; Γιατί; 

 Με ποιο τρόπο σας αρέσει να γιορτάζετε τα γενέθλιά σας; Γιατί;  

 Με ποιο μεταφορικό μέσο σας αρέσει να ταξιδεύετε; 

 Σας αρέσει να ψωνίζετε από μεγάλα πολυκαταστήματα ή από μικρά μαγαζιά; 

 

  



Τρίτο μέρος – Παιχνίδι ρόλων 

 

Α. Στην είσοδο του θεάτρου  

 

1ος ρόλος 

Ετοιμάζεστε για το θέατρο, αλλά έχετε μόνο προβλήματα, καθώς το αυτοκίνητό σας 

χάλασε, τα λεωφορεία έχουν απεργία, μαλώσατε με έναν οδηγό ταξί. Τελικά φτάνετε. 

Η παράσταση άρχισε πριν από 20 λεπτά και η υπάλληλος δε σας αφήνει να μπείτε. 

Εσείς προσπαθείτε να την πείσετε να σας αφήσει.  

 

2ος ρόλος 

Εργάζεστε σε ένα θέατρο. Ένα βράδυ έρχεται ένας κύριος/μία κυρία 20 λεπτά μετά την 

αρχή της παράστασης και θέλει να μπει στην αίθουσα. Εσείς δεν του/της το 

επιτρέπετε. 

 

Β. Γνωριμία  στο δρόμο  

 

1ος ρόλος 

Συναντάτε στο δρόμο κάποιον που νομίζετε ότι τον γνωρίζετε από το σχολείο. Τον 

χαιρετάτε και προσπαθείτε να του εξηγήσετε ποιος είστε. Μάλλον όμως κάνετε λάθος.  

 

2ος ρόλος 

Περπατάτε με τη γυναίκα σας στο δρόμο και σας σταματά κάποια κυρία που επιμένει 

ότι σας γνωρίζει. Προσπαθείτε να της εξηγήσετε ότι κάνει λάθος. 

 

Γ. Δώρο για ένα φίλο  

 

1ος ρόλος 

Ο καλύτερός σας φίλος γιορτάζει τον ένα χρόνο του στην ίδια δουλειά. Πηγαίνετε σε 

ένα κατάστημα με είδη δώρων και προσπαθείτε να βρείτε κάποιο δώρο να του πάρετε. 

 

2ος ρόλος 



Δουλεύετε σε ένα κατάστημα με δώρα. Έρχεται κάποιος νεαρός που θέλει να αγοράσει 

ένα δώρο για ένα φίλο, αλλά δεν μπορεί να αποφασίσει. Προσπαθείτε να τον 

βοηθήσετε. 

 

Δ. Για μια θέση στο λεωφορείο  

 

1ος ρόλος 

Ανεβαίνετε στο λεωφορείο, κόβετε το εισιτήριό σας και κάθεστε σε μια θέση δίπλα στο 

παράθυρο, για να κοιτάτε τη θέα. Στην επόμενη στάση ανεβαίνει μία κυρία και απαιτεί 

να σηκωθείτε, για να καθίσει εκείνη. Εσείς αρνείστε και της εξηγείτε γιατί. 

 

2ος ρόλος 

Χτυπήσατε το πόδι σας και πήγατε στο γιατρό. Δεν υπάρχει, όμως, κανένα ταξί άδειο, 

γιατί είναι δύο το μεσημέρι. Παίρνετε το λεωφορείο, αλλά δε βρίσκετε θέση να 

καθίσετε. Ζητάτε ευγενικά από μια κυρία να σηκωθεί, για να καθίσετε. Αυτή αρνείται.  

 

Ε.  Μια μέρα σε δημόσια υπηρεσία  

 

1ος ρόλος 

Πηγαίνετε σ’ ένα γραφείο για να τελειώσετε μία δουλειά σας. Η/Ο υπάλληλος μιλάει στο 

τηλέφωνο με μια φίλη/έναν φίλο της/του. Η ώρα περνά, εσείς κουραστήκατε από την 

αναμονή και έχετε εκνευριστεί πάρα πολύ και μιλάτε θυμωμένα στην/στον υπάλληλο. 

 

2ος ρόλος 

Εργάζεστε σ’ ένα γραφείο. Σας αρέσει να μιλάτε στο τηλέφωνο με φίλες/ους σας την 

ώρα της δουλειά σας. Σήμερα μια κυρία/ένας κύριος περιμένει αρκετή ώρα να 

τελειώσετε το τηλεφώνημά σας και σας μιλά θυμωμένα. Εσείς αντιδράτε. 

 

 


