Είσαι το ταίρι μου!

Babel Language Centre®

Στόχος
Να κάνουν πρακτική για
συγκεκριμένες αρέσκειες και
να βρουν το ταίρι τους.
Γλώσσα
• Σου αρέσει ο…/η…/το…
• Σου αρέσουν οι… / τα…
• Σου αρέσει να + Οριστική
Ενεστώτα.

Προεργασία (10΄)
• Γράψτε τις εξής δηλώσεις στον πίνακα:
o


Μου αρέσει ο καφές.
Δεν μου αρέσει το γάλα.

o


Μου αρέσουν οι γαρίδες.
Δεν μου αρέσουν τα ψάρια.

o


Μου αρέσει να διαβάζω εφημερίδα.
Δεν μου αρέσει να βλέπω τηλεόραση.

• Του / Της αρέσει ο…/
η…/ το…
• Του / Της αρέσουν οι… /
τα…
• Του / Της αρέσει να +
Οριστική Ενεστώτα.

• Κάντε πρακτική τις δομές ρωτώντας τους σπουδαστές:
Σου αρέσει ο καφές; Ενθαρρύνετέ τους να δίνουν
ολοκληρωμένες απαντήσεις. Κάντε πρακτική και με άλλα
αντικείμενα και ενέργειες. Φροντίστε να ποικίλουν τα γένη,
και ο αριθμός.

• Μας αρέσει ο…/η…/το…
• Μας αρέσουν οι… / τα…
• Μας αρέσει να + Οριστική
Ενεστώτα.

Διαδικασία (20΄)
• Μοιράστε μια καρτέλα στον κάθε σπουδαστή και ζητήστε
του να την συμπληρώσει με τις δικές του αρέσκειες ή τις
δυσαρέσκειες γράφοντας «Ναι» ή «Όχι» στο αντίστοιχο
κενό κάτω από την κάθε εικόνα.

Δεξιότητα Ομιλία
Υλικά
Ένα έγχρωμο αντίγραφο του
φύλλου εργασίας 1 ανά
σπουδαστή και μία ή δύο
καρτέλες για να γράψουν τα
ονόματα της τάξης στην
πίσω όψη.
Σημείωση Η δραστηριότητα
προϋποθέτει
ότι
έχετε
διδάξει το «μου / σου /του /
της αρέσει / αρέσουν…».
Δεν είναι για να την διδάξετε.

• Εξηγήστε στους σπουδαστές σας ότι πρέπει να βρουν το
ταίρι τους στην τάξη. Θα πρέπει να ρωτήσουν τους
συσπουδαστές τους ερωτήσεις σαν αυτές που σας έκαναν
προηγουμένως.
• Ζητήστε τους να συμπληρώσουν τα ονόματα στην
καρτέλα της τάξης. Για ομάδες μεγαλύτερες των 7 ατόμων
μπορούν να συμπληρώσουν δύο καρτέλες.
• Οι σπουδαστές σηκώνονται από τις θέσεις τους και
αρχίζουν να κάνουν ερωτήσεις ο ένας στον άλλον
συμπληρώνοντας την καρτέλα της τάξης (Γράφουν «Ναι»
ή «Όχι» στο αντίστοιχο πεδίο).
• Εσείς περιφέρεστε, ακούγοντας και παρεμβαίνοντας με
διορθώσεις όταν είναι απαραίτητο.
• Όταν ολοκληρώσουν την έρευνά τους πείτε τους να
καθίσουν και να συγκρίνουν τις αρέσκειες και
δυσαρέσκειες της τάξης και να βρουν ποιο είναι το δικό
τους «ταίρι» (ή αδερφή ψυχή) και ποιοι άλλοι ταιριάζουν
απόλυτα.
• Στη συνέχεια θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί κάποιοι είναι
ταίρι και όχι άλλοι χρησιμοποιώντας τα: του / της / μας
αρέσει / αρέσουν…
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τα σουβλάκια

ο καφές

οι γάτες

να κάνεις γυμναστική
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το ποδόσφαιρο

η κόκα κόλα

οι σκύλοι

να διαβάζεις










το ούζο

η Αθήνα

να μαγειρεύεις

να βλέπεις τηλεόραση
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ONOMA 
τα σουβλάκια
το ποδόσφαιρο
το ούζο
ο καφές
η κόκα κόλα
η Αθήνα
οι γάτες
οι σκύλοι
να μαγειρεύει
να γυμνάζεται
να διαβάζει
να βλέπει TV
ONOMA 
τα σουβλάκια
το ποδόσφαιρο
το ούζο
ο καφές
η κόκα κόλα
η Αθήνα
οι γάτες
οι σκύλοι
να μαγειρεύει
να γυμνάζεται
να διαβάζει
να βλέπει TV
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IMAGE CREDITS & SOURCES – Πηγές εικονικού υλικού
Σουβλάκι/Pita Souvlaki: http://2mnka.files.wordpress.com/2009/10/greek_souvlaki_bg.gif (προσπ./accessed
22/1/2010)
Μπάλα ποδοσφαίρου / Soccerball: http://www.lssc.k12.in.us/highschool/English/Hayden/Creative%20Writing
/Nathan/Webpage/soccer%20ball.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
Ούζο/Ouzo: http://www.karonis.gr/images/karonis_ouzo.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
Καφές/Coffee: http://www.txberry.com/news/20090512/coffee.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
Coke/Κόκα κόλα: http://limcorp.net/images/2009/25-creative-coke-bottles-designs/coca-cola-main-design.jpg
(προσπ./accessed 22/1/2010)
Athens/Αθήνα: http://farm3.static.flickr.com/2035/2268949708_a47cb7be19_o.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
Cat/Γάτα: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Black_white_cat_on_fence.jpg (προσπ./accessed
22/1/2010)
Dog/Σκύλος:
http://www.compuskills.com.cy/websites/mathites/2008-09/antonis/dog-picture1.jpg
(προσπ./accessed 22/1/2010)
Man
Cooking/Άντρας
που
μαγειρεύει:
http://1.bp.blogspot.com/_C8zYFZJpZ4/Sw8jI9G822I/AAAAAAAAAqg/JxaAeFyvUMY/s400/cook.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
Man Exercising/Άντρας που γυμνάζεται: http://healthandfitness-secrets.com/images/man-exercising.jpg
(προσπ./accessed 22/1/2010)
Girl Reading/Κορίτσι που διαβάζει: http://www.lcsc.edu/library/ILI/Classes/j0289024.jpg (προσπ./accessed
22/1/2010)
Watching
TV/Νέα
γυναίκα
που
βλέπει
τηλεόραση:
http://babble.com/CS/blogs/strollerderby/woman_on_couch_TV_blue.jpg (προσπ./accessed 22/1/2010)
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