Babel Language Centre®

Πού; Πώς; Τι;

Θεματική κατηγορία
Διατύπωση ερωτήσεων
Γλωσσικές δομές
Τι…; Πότε…; Πού…; Ποιος…; Πώς…; Μιλάς…; Είσαι…; Έχει…; Παίζουν…;
Βασικό λεξιλόγιο
Τι, πού, πώς, πότε, ποιος, πώς, τρώω, πίνω, μαγειρεύω, ακούω, μιλάω, πάω, παίζω,
είμαι, βλέπω, μένω, μιλάω, είμαι, ελεύθερος/ η, παντρεμένος/ η, κουζίνα, καφέ, με το
αυτοκίνητο, με το αεροπλάνο, το πρωί, το βράδυ, κανείς.
Υλικό και προετοιμασία
Χωρίστε τους μαθητές σας σε ζευγάρια.
Κάντε φωτοαντίγραφα και κόψτε τις «Κάρτες Απαντήσεων» ανάλογα με τον αριθμό
των ζευγαριών. Αν θέλετε να βάλετε χρονικό όριο στη δραστηριότητα, θα χρειαστείτε
μία κλεψύδρα 3΄.
Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι
•

Μοιράστε σε κάθε ζευγάρι τις «Κάρτες Απαντήσεων» που έχετε κόψει
γυρισμένες ανάποδα (να μην φαίνεται τι γράφουν).

•

Ζητήστε από τους μαθητές σας να σηκώνουν και να διαβάζουν εναλλάξ τις
κάρτες χωρίς ο άλλος να τις βλέπει.

•

Στόχος τους είναι δ,ιατυπώνοντας την κατάλληλη ερώτηση, να κάνουν το
συμμαθητή τους να πει την λέξη ή φράση που αναγράφεται στην κάρτα.

•

Πείτε τους ότι έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν μόνο ΜΙΑ ερώτηση για
κάθε μία από τις κάρτες και ο χρόνος που έχουν στη διάθεσή τους είναι
περιορισμένος (τον ορίζετε ανάλογα με τη ευχέρεια των μαθητών).

•

Συγκεντρώνουν ξεχωριστά τις κάρτες στις οποίες πέτυχαν τον στόχο τους.

•

Μετά τη λήξη του παιχνιδιού μετράνε τις κάρτες που συγκέντρωσαν.

•

Νικήτρια είναι η ομάδα που κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες
κάρτες στον προβλεπόμενο χρόνο.

•

Στη συνέχεια ζητήστε τους να συνεργαστούν σε ζευγάρια και να γράψουν
ερωτήσεις για 8 από τις κάρτες στο τετράδιό τους.

•

Τέλος μπορούν να διαβάσουν τις ερωτήσεις/απαντήσεις τους σε ζευγάρια
στην τάξη.
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στην κουζίνα

καφέ

με το αυτοκίνητο

το βράδυ

ναι, έχει

κανείς

το πρωί

όχι, δεν παίζουν

παντρεμένος / η

στην Αθήνα

ναι, μιλάω πολύ καλά

με το αεροπλάνο

ποτέ

λίγο
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