Ενότητα 2 - Σελίδα 1

Διάλογος 1: Στο μπάνιο
Διάλογος 2: Ραντεβού στο κομμωτήριο
Διάλογος 3: Μεσημεριανό
Διάλογος 4: Ψυχαγωγία – διασκέδαση
Διάλογος 5: Ένας ένοικος έχει παράπονο

B1
A2
A2
B1
B2

Διάλογος 4: Διασκέδαση

Συνομιλία μεταξύ της Ελισάβετ (φροντίστριας) και του κου Μάριου (ηλικιωμένου)
Κατάσταση: Ο κύριος Μάριος είναι ένοικος σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Συνομιλεί με
την Ελισάβετ, τη φροντίστριά του, η οποία τον ρωτάει πώς του αρέσει να διασκεδάζει.
Πρόσωπα:
- Κυρία Ελισάβετ (34 ετών):
φροντίστρια ηλικιωμένων από τη
Βουλγαρία
- Κύριος Μάριος (83 ετών):
ηλικιωμένος
Τοποθεσία: Στη μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων

Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:

Καλησπέρα κύριε Μάριε. Είστε καλά;
Καλά είμαι, απλά έχω βαρεθεί λίγο ...
Αυτό δεν είναι καλό. Τι θα κάνουμε σήμερα; Θέλετε να πάμε στο σαλόνι;
Θα προτιμούσα να μείνω στο δωμάτιό μου.

Ελισάβετ:
Μάριος:

Βλέπω ότι είστε αφοσιωμένος στις ειδήσεις, συνέβη κάτι το ιδιαίτερο;
Όχι τίποτα το σημαντικό… απλά περιμένω να ακούσω τον καιρό.

Λίγο αργότερα …
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος :

Ο κος Παπαδόπουλος είναι πολύ καλός μετεωρολόγος!
Προτιμώ την κα Στάη, έχει πιο ευχάριστη φωνή.
Ναι, συμφωνώ.
Ο καιρός είναι χάλια…
Ναι, κάθομαι όλη την ημέρα μέσα
Παρακολουθείτε συχνά ειδήσεις ή προτιμάτε το διάβασμα;
Όχι… πραγματικά δεν έχει σημασία τι συμβαίνει στη χώρα μας… Εγώ είμαι
εδώ …
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Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:
Μάριος:
Ελισάβετ:

Τι είδους προγράμματα σας αρέσει να παρακολουθείτε στην τηλεόραση;
Μου αρέσει να παρακολουθώ μπάσκετ και στίβο...
Ποια ομάδα υποστηρίζετε;
Α, είμαι περισσότερο φίλαθλος και λιγότερο οπαδός.
Ναι, συμφωνώ απόλυτα... Τι άλλα προγράμματα σας αρέσει να
παρακολουθείτε;
Μου αρέσει να παρακολουθώ ποδόσφαιρο το βράδυ, καθώς και μαγειρική…
Τι μουσική σας αρέσει να ακούτε;
Παλιά κλασική μουσική…
Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό σας αρέσει να ακούτε;
Το ραδιόφωνο Νοσταλγία μερικές φορές…
Θα δούμε και πάλι… Ξέρετε σε ποια συχνότητα μπορούμε να το βρούμε;
104.5
Ωραία! Καλή ακρόαση και διασκέδαση!
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4.1 Ασκήσεις για το διάλογο 4

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου
Ποιος το λέει αυτό;
Τι θα κάνουμε σήμερα; - Συνέβη κάτι ιδιαίτερο; - Βλέπετε συχνά ειδήσεις; - Ποια ομάδα σας αρέσει;Δεν είναι πραγματικά δύσκολο – Τι μουσική σας αρέσει να ακούτε;
Φροντιστής (Ελισάβετ)

Ένοικος (κος Μάριος)

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Κατανόηση γραπτού κειμένου
Βάλτε ένα Χ στην κατάλληλη στήλη.
Σωστό Λάθος
1) Ο κος Μάριος βαριέται.
2) Αύριο θα έχει βροχές.
3) Ο κος Παπαδόπουλος είναι ο αγαπημένος παρουσιαστής της Ελισάβετ.
4) Ο κος Μάριος ήταν παλιά οπαδός του Κυριαζή.
5) Ο κος Μάριος γνωρίζει πώς παίζονται τα χαρτιά.
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ΑΣΚΗΣΗ 3 – Λεξιλόγιο
Αντιστοιχίστε τα συνώνυμα.
1) Με τα δάχτυλά του

Α. Μπορεί να τραβήξει μία κάρτα

2) ειδήσεις

Β. τα νέα της ημέρας

3) κατά τη διάρκεια του
απογεύματος

Γ. δεν θέλω να κάνω τίποτα, βαριέμαι

4) θέλω να κάνω κάτι

Δ. μου αρέσει να κάνω κάτι

5) είμαι κουρασμένος

Ε. μεταξύ 14:00 και 17:00

ΑΣΚΗΣΗ 4 – Γραμματική
Συμπληρώστε τα κενά με την λέξη που βρίσκεται στην παρένθεση.
εξαιρετικός, σκούρα ενδιαφέρον, ευχάριστη
1) Τα ……………… σύννεφα δεν είναι πολύ καλός οιωνός.
2) Είναι ………………………. μετεωρολόγος.
3) Έχει μία πολύ …………………. Φωνή.
4) Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ……………… βιβλίο.

ΑΣΚΗΣΗ 5 – Γραμματική
Προστακτική. Συμπληρώστε τις προτάσεις.
Εξηγήστε, Δείξτε, Σκεφτείτε, Αναφέρατε, Αποφασίστε
1) ………. τις κάρτες σας.
2) ………. μου τι σημαίνει κάθε κάρτα.
3) ………. καλά, εάν θέλετε να παίξετε με μία κάρτα ή όχι.
4) ………. εάν θέλετε να παίξετε με περισσότερες κάρτες.
5) ………. ανά γύρο, πόσους πόντους σκοράρατε σε κάθε γύρο.
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ΑΣΚΗΣΗ 6 – Γράψιμο
Γράψτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μία συνάδελφο σας.
Θέλετε να προγραμματίσετε μία συνάντηση για να συζητήσετε ιδέες για την ομαδικότητα και να
ορίσετε ημερομηνία.
Αγαπητή Ελισάβετ,
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ΑΣΚΗΣΗ 7 – Ομιλία
Πληροφορίες σχετικά με τα χόμπι σας. Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις (αριστερή στήλη) με
τις εκφράσεις στη δεξιά στήλη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες λέξεις – κλειδιά:
επιτραπέζια παιχνίδια, ποδόσφαιρο, ποδηλασία, βλέπω τηλεόραση, διαβάζω, εκπομπές μαγειρικής,
ακούω μουσική.
Ερωτήσεις
Έχετε χόμπι;

Απαντήσεις
Μου αρέσει/ λατρεύω να …………………. .

Ποια είναι τα χόμπι σας;

…………………. (ρήμα στον ενεστώτα)

Ποιο είναι το αγαπημένο σας χόμπι;

Τα χόμπι μου είναι ……………….. .

Τι άλλο κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας;

Με ενδιαφέρει πολύ …………………….. .
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4.2 Λεξιλόγιο διαλόγου 4

Άρθρο
Η

Λέξη
τράπουλα

Πληθυντικός αριθμός
Οι τράπουλες

Σημασία / συνώνυμα
παιχνίδι με κάρτες

Ο

βαθμός

Οι βαθμοί

Οι

κανόνες

Το

επιτραπέζιο παιχνίδι

μία εικόνα του πόσο
καλά ή άσχημα έχετε
κάνει κάτι
πληροφορίες που σας
λένε πώς να παίξετε ένα
παιχνίδι/ άθλημα
ένα παιχνίδι που
παίζεται για διασκέδαση
με τους φίλους ή την
οικογένεια
είμαι ο καλύτερος σε ένα
παιχνίδι
ο επόμενος που θα
πρέπει να κάνει κάτι
κάνω μία δραστηριότητα
που μου δίνει
ευχαρίστηση
προσπαθώ να κάνω
κάποιον να καταλάβει
κάτι
όταν κάποιος δεν είναι
ειλικρινής, παραβιάζει
τους κανόνες του
παιχνιδιού

Τα επιτραπέζια παιχνίδια

κερδίζω
Η

σειρά σου
παίζω

εξηγώ

Η

απάτη

Οι απάτες

Επιπλέον πληροφορίες
Η Μαρία απολαμβάνει να παίζει με την τράπουλα.
Αγαπημένο της παιχνίδι είναι η αγωνία.
Αν διάβαζες πολύ, θα πάρεις καλούς βαθμούς.

Θα πρέπει πρώτα να μάθετε τους κανόνες για να μπορέσετε
να παίξετε το παιχνίδι.
Τα Χριστούγεννα συνηθίζουμε να παίζουμε επιτραπέζια
παιχνίδια με την οικογένεια, όπως το Trivial Pursuit.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του Βελγίου κέρδισε 2-1 εναντίον των
Αμερικανών.
Ήρθε η σειρά της Μαρίας να παίξει, αλλά μιλάει στο
τηλέφωνο
Όταν ήμουν μικρό παιδί έπαιζα πολλά παιχνίδια, όπως μήλα
και κρυφτό.
Δεν μπόρεσα να καταλάβω την άσκηση και ζήτησα από το
δάσκαλο να μου την εξηγήσει ξανά.
Ο Πέτρος έκανε μία απάτη, καθώς έπαιζε στα χαρτιά. Κοίταζε
κρυφά τα χαρτιά της Μαρίας
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Ο

καιρός

μέγιστος

η θερμοκρασία, η βροχή,
τα σύννεφα, η
κατάσταση των ανέμων
ένας αριθμός που
εκφράζει πόσο ζεστός ή
κρύος είναι ο καιρός
το υψηλότερο ποσοστό

Ο

βαθμός

ελάχιστος

το χαμηλότερο ποσοστό

Οι βαθμοί

Η

βροχή

Οι βροχές

Η

πρόγνωση του
καιρού

Η

ομίχλη

Οι ομίχλες

Η

καταιγίδα

Οι καταιγίδες

Τα

πυκνά σύννεφα

Ο

μετεωρολόγος

οι σταγόνες του νερού
που πέφτουν από τα
σύννεφα
πληροφορίες στην
τηλεόραση ή στην
εφημερίδα για τις
καιρικές συνθήκες
γκρίζος καπνός μέσα από
τα σύννεφα που
βρίσκεται χαμηλά πάνω
από το έδαφος
ένας συνδυασμός από
σκοτεινά σύννεφα,
βροχή, βροντές και
κεραυνούς
πολλά σύννεφα στον
ουρανό που δείχνει ότι
θα βρέξει
κάποιος που λέει την
πρόγνωση του καιρού

Τι καιρό κάνει σήμερα; Είναι ηλιόλουστος και ζεστός!

Αυτό το χειμώνα είχε πολύ κρύο, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν
Ο βαθμοί!
Ο καιρός είναι πολύ άσχημος: βρέχει και η μέγιστη
θερμοκρασία είναι 10 βαθμοί!
Εάν η ελάχιστη θερμοκρασία είναι 25 βαθμοί, θα πάω στην
παραλία!
Είναι πολύ υγρά όλα έξω από τη βροχή.

Έχετε ακούσει την πρόγνωση του καιρού για αύριο;

Υπάρχει μία ομίχλη πάνω από το χωράφι και ο αγρότης δεν
βλέπει σχεδόν τίποτα.

Φοβάμαι τις καταιγίδες και περισσότερο τους κεραυνούς.

Αν ο καιρός είναι ζεστός, δημιουργούνται μερικές φορές
πυκνά σύννεφα. Τότε ξέρεις ότι πρόκειται να βρέξει.
Ο κος Παπαδόπουλος είναι πολύ διάσημος μετεωρολόγος.
Εδώ και 20 χρόνια λέει την πρόγνωση του καιρού.
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Τα

σύννεφα

ευμετάβλητος
κυμαίνομαι
προβλέπω
Το

ποδόσφαιρο

Η

ομάδα

Το

ντοπάρισμα

Ο

οπαδός

Η

ποδηλασία

Ο

ποδηλάτης

Οι ομάδες

Οι οπαδοί

Οι ποδηλάτες

στο ραδιόφωνο ή την
τηλεόραση
το πέρασμα των νεφών
που κάνουν τον ουρανό
σκοτεινό και θολό
όταν ο καιρός αλλάζει
ξαφνικά
βρίσκομαι ανάμεσα
λέω εκ των προτέρων ότι
κάτι θα συμβεί
ένα ομαδικό άθλημα
όπου προσπαθείτε να
κλωτσήσετε μία μπάλα
στο στόχο του αντιπάλου
άνθρωποι που
μαζεύονται για να
κάνουν κάτι
ένα είδος φαρμάκου που
παίρνει ένας αθλητής για
να έχει καλύτερα
αποτελέσματα
ο υποστηρικτής (κάποιος
που ενθαρρύνει έναν
αθλητή ή θαυμάζει
κάποιον
το να κάνω ποδήλατο
(ένα άθλημα που
χρειάζεται ποδήλατο)
κάποιος που κάνει
ποδήλατο

Παρόλο που έχει αρκετά σύννεφα στον ουρανό, ο ήλιος
λάμπει και μας ζεσταίνει
Σε ευμετάβλητο καιρό σας συμβουλεύουμε να μεταφέρετε
μία ομπρέλα
Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται μεταξύ 5 και 10 βαθμών.
Ο μετεωρολόγος προβλέπει τον αυριανό καιρό.
Στον Μάριο αρέσει πολύ να παίζει ποδόσφαιρο. Το όνειρό
του είναι να γίνει τόσο καλός όσο ο Lionel Messi.

Στο ποδόσφαιρο παίζουν πάντα δύο ομάδες, ο ένας εναντίον
του άλλου.
Στην ποδηλασία έχει παρατηρηθεί το ντοπάρισμα για να
κινούνται οι αθλητές πιο γρήγορα.

Στον αγώνα με την Μαδρίτη, εγώ ήμουν οπαδός του
Ολυμπιακού.

Η ποδηλασία είναι ένα επικίνδυνο άθλημα, επειδή πολλοί
ποδηλάτες πέφτουν.
Σε έναν ποδηλατικό αγώνα λαμβάνουν μέρος διαφορετικές
ομάδες με ποδηλάτες που αγωνίζονται.
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αγαπημένος
Η

τηλεόραση

Οι τηλεοράσεις

Η

επανάληψη

Οι επαναλήψεις

Η

είδηση

Οι ειδήσεις

μεταδίδω

Η

διασκέδαση

Η

συντροφικότητα

Η

ευχαρίστηση
μοναχικός
δεν με πειράζει
βαριέμαι

κουράζομαι
Η

πολιτική

αυτό που αγαπάμε
περισσότερο
μία οθόνη στην οποία
μπορείτε να δείτε
κινούμενες εικόνες και
ήχο
κάτι που λέγεται ή
εμφανίζεται ξανά
ένα μήνυμα για το τι
συμβαίνει στον κόσμο
δείχνω μία εκπομπή στην
τηλεόραση ή ακούω κάτι
στο ραδιόφωνο
ευχάριστη, φιλική
ατμόσφαιρα
να είμαι μαζί με κάποιον
τι μου αρέσει/
αισθάνομαι ευτυχής
μόνος/ χωρίς άλλους
ανθρώπους
δεν έχει καμία διαφορά
για εμένα
δεν ξέρω τι θέλω να
κάνω και έτσι δεν κάνω
τίποτα
τίποτα μετά από λίγο δεν
το βρίσκω κουραστικό
όλοι οι κανόνες και άλλα
πράγματα που έχουν να

Το αγαπημένο μου φαγητό είναι το παστίτσιο
Η Μαρία παρακολουθεί κάθε μέρα το αγαπημένο της
πρόγραμμα στην τηλεόραση.

Το καλοκαίρι υπάρχουν επαναλήψεις στην τηλεόραση.
Στις ειδήσεις μιλούσαν για πόλεμο στην Αφρική.
Τι ώρα μεταδίδεται ο ποδοσφαιρικός αγώνας;

Μου αρέσει να παίζω επιτραπέζια παιχνίδια για διασκέδαση.
Δεν μου αρέσει να είμαι μόνος, έχω πραγματικά ανάγκη τη
συντροφικότητα.
Τα κορίτσια γελούσαν από ευχαρίστηση όταν έπαιζαν.
Πολλοί άνθρωποι χωρίς οικογένεια είναι μοναχικοί.
Δεν με πειράζει αν θα πάμε στον κινηματογράφο αύριο αντί
για σήμερα. Και οι δύο ημέρες είναι καλές για εμένα.
Κατά τη διάρκεια των διακοπών τα παιδιά βαριούνται συχνά
γιατί δεν έχουν τίποτα να κάνουν.
Η αγωνία είναι το αγαπημένο μου παιχνίδι, ποτέ δεν
κουράζομαι να παίζω.
Εάν σας ενδιαφέρει η πολιτική, θα πρέπει σίγουρα να πάτε να
ψηφίσετε.
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με ενδιαφέρει
Ο

δίσκος

Οι δίσκοι

Το

σαλόνι

Τα σαλόνια

Η

πάρα πολύ
κατά τη διάρκεια
Κυριακή

κάνουν με τη διαχείριση
της χώρας
μου προκαλεί
ενδιαφέρον/ περιέργεια
μία στρογγυλή πλάκα
βινυλίου που μπορείτε
να ακούσετε μουσική/
πρόδρομος του CD
το καθιστικό

καθ'όλο το χρόνο
η τελευταία ημέρα της
εβδομάδας

Η πολιτική δεν με ενδιαφέρει, δεν με νοιάζει ποιος διοικεί τη
χώρα.
Ο Βασίλης έχει ένα πικάπ, γιατί του αρέσει να ακούει παλιούς
δίσκους του Τσιτσάνη.

Στο σαλόνι μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεόραση μαζί με
όλους τους ενοίκους.
Μου αρέσεις πάρα πολύ!
Κατά τη διάρκεια του απογεύματος θα βρέξει.
Τις Κυριακές επισκέπτομαι τον παππού μου.
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Σωστές Απαντήσεις
4.1 Ασκήσεις για το διάλογο 4

ΑΣΚΗΣΗ 1 – Κατανόηση διαλόγου
Ποιος το λέει αυτό;
Τι θα κάνουμε σήμερα; - Συνέβη κάτι ιδιαίτερο; - Βλέπετε συχνά ειδήσεις; - Ποια ομάδα σας αρέσει;Δεν είναι πραγματικά δύσκολο – Τι μουσική σας αρέσει να ακούτε;
Φροντιστής (Ελισάβετ)

Ένοικος (κος Μάριος)

Συνέβη κάτι ιδιαίτερο;

Τι θα κάνουμε σήμερα;

Βλέπετε συχνά ειδήσεις;

Δεν είναι πραγματικά
δύσκολο;

Ποια ομάδα σας αρέσει;
Τι μουσική σας αρέσει να
ακούτε;

ΑΣΚΗΣΗ 2 – Κατανόηση γραπτού κειμένου
Βάλτε ένα Χ στην κατάλληλη στήλη.
Σωστό Λάθος
1) Ο κος Μάριος βαριέται.

X

2) Αύριο θα έχει βροχές.

X

3) Ο κος Παπαδόπουλος είναι ο αγαπημένος παρουσιαστής της Ελισάβετ.

X

4) Ο κος Μάριος ήταν παλιά οπαδός του Κυριαζή.

X

5) Ο κος Μάριος γνωρίζει πώς παίζονται τα χαρτιά.

X

Ενότητα 2 - Σελίδα 12
ΑΣΚΗΣΗ 3 – Λεξιλόγιο
Αντιστοιχίστε τα συνώνυμα.
1) Με τα δάχτυλά του

Α. Μπορεί να τραβήξει μία κάρτα

2) ειδήσεις

Β. τα νέα της ημέρας

3) κατά τη διάρκεια του
απογεύματος

Γ. δεν θέλω να κάνω τίποτα, βαριέμαι

4) θέλω να κάνω κάτι

Δ. μου αρέσει να κάνω κάτι

5) είμαι κουρασμένος

Ε. μεταξύ 14:00 και 17:00

ΑΣΚΗΣΗ 4 – Γραμματική
Συμπληρώστε τα κενά με την λέξη που βρίσκεται στην παρένθεση.
εξαιρετικός, σκούρα ενδιαφέρον, ευχάριστη
1) Τα σκούρα σύννεφα δεν είναι πολύ καλός οιωνός.
2) Είναι εξαιρετικός μετεωρολόγος.
3) Έχει μία πολύ ευχάριστη Φωνή.
4) Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο.

ΑΣΚΗΣΗ 5 – Γραμματική
Προστακτική. Συμπληρώστε τις προτάσεις.
Εξηγήστε, Δείξτε, Σκεφτείτε, Αναφέρατε, Αποφασίστε
1) Δείξτε τις κάρτες σας.
2) Εξήγησέ μου τι σημαίνει κάθε κάρτα.
3) Σκεφτείτε καλά, εάν θέλετε να παίξετε με μία κάρτα ή όχι.
4) Αποφασίστε εάν θέλετε να παίξετε με περισσότερες κάρτες.
5) Αναφέρατε ανά γύρο, πόσους πόντους σκοράρατε σε κάθε γύρο.

