Ταυτότητες.

Babel Language Centre®

Στόχος
Να κάνουν πρακτική σε
συγκεκριμένες ερωτήσεις και
να δίνουν απαντήσεις.
Γλώσσα
o Ατομικά στοιχεία τρίτων.
o Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
σε
τρίτο
πρόσωπο.
o Κτητικές αντωνυμίες (γ΄
πρόσωπο – θηλυκό και
αρσενικό).
o Αριθμοί 0-100.
o Γενική ενός, τριών και
τεσσάρων για την ηλικία.
o Τα ονόματα γραμμάτων
της αλφαβήτου.
Πώς τον / την λένε;
Από πού είναι;
Πού (ακριβώς) μένει;
Σε ποια διεύθυνση;
Είναι παντρεμένος / -η.
Έχει τηλέφωνο;
Ποιο είναι το τηλέφωνό
του / της.
• Τι δουλειά κάνει;
• Πόσων χρονών είναι;
• Πώς γράφεται;
•
•
•
•
•
•
•

Δεξιότητες
Ακουστική
κατανόηση, ομιλία, γραφή
και ορθογραφία.
Υλικά
Μία
κενή
(μεγεθυμένη).

καρτέλα

Ένα αντίγραφο του φύλλου
εργασίας
ανά
δύο
σπουδαστές.
Προέκταση
Να γράψουν στην τάξη ένα
μικρό κείμενο για ένα ή δύο
από τα τέσσερα πρόσωπα.
Μπορείτε επίσης να δείξετε
στην τάξη μια ή δύο
ταυτότητες της Ελληνικής
Δημοκρατίας
και
να
διαβάσουν το περιεχόμενό
τους.

Προεργασία (20΄)
• Διδάξτε (σε προηγούμενο μάθημα) τα γλωσσικά στοιχεία και
γραμματικά φαινόμενα που αναφέρονται στην κατηγορία
«Γλώσσα» στην αριστερή στήλη.
• Μοιράστε μια κενή καρτέλα στον κάθε σπουδαστή και
ζητήστε του να την συμπληρώσει για τον εαυτό του.
Όνομα
Επάγγελμα
Χώρα
Παντρεμένος / η
Ηλικία
Διεύθυνση
Τηλέφωνο
• Βάλτε στον πίνακα δύο φωτογραφίες γνωστών/δημοφιλών
εν ζωή ανθρώπων, ενός άντρα και μιας γυναίκας.
• Γράψτε στον πίνακα τις κατηγορίες: Όνομα, Χώρα,
Επάγγελμα, Διεύθυνση, Ηλικία, Τηλέφωνο, Παντρεμένος /
Παντρεμένη.
• Ζητήστε από τους σπουδαστές να σας πουν ή να
επινοήσουν τι αντιστοιχεί στην κάθε κατηγορία για τα
εικονιζόμενα πρόσωπα. Ρωτήστε: Πώς τον/την λένε; Τι
δουλειά κάνει; Πού μένει; Πού ακριβώς; Ξέρετε; Είναι
παντρεμένος / -η; Πόσων χρονών είναι; Γράψτε τις
απαντήσεις τους στον πίνακα ζητώντας τους να σας πουν
και πώς γράφονται οι λέξεις.
• Δείχνοντας τις απαντήσεις στον πίνακα, επαναλάβετε
αρκετές φορές τις ερωτήσεις διορθώνοντας την προφορά ή
άλλα τυχόν λάθη.
• Ζητήστε από τους σπουδαστές να κάνουν τις ερωτήσεις και
να δώσουν απαντήσεις. Διορθώστε την προφορά ή άλλα
τυχόν λάθη.
Διαδικασία (20΄)
• Εξηγήστε στους σπουδαστές ότι θα ανταλλάξουν
πληροφορίες και θα συμπληρώσουν καρτέλες / ταυτότητες
για τέσσερα άτομα (2 καρτέλες ο καθένας).
• Χωρίστε την τάξη σε ζευγάρια και μοιράστε σε κάθε ζευγάρι
ένα φύλλο εργασίας κομμένο στα δύο (Α για τον έναν
σπουδαστή και Β για τον άλλον σπουδαστή).
• Τώρα οι σπουδαστές κάθονται ο ένας απέναντι από τον
άλλον και ρωτούν ερωτήσεις για να συμπληρώσουν τις
καρτέλες τους χωρίς να κοιτάζουν ο ένας την καρτέλα του
άλλου. Πείτε τους να εστιάσουν σε ένα άτομο τη φορά και να
χρησιμοποιήσουν το όνομα στην καρτέλα για να είναι σαφές
για ποιον ρωτούν. Εσείς περιφέρεστε, ελέγχοντας και
διορθώνοντας αν χρειάζεται.
• Ελέγξτε τις απαντήσεις με όλη την τάξη. Γράψτε τις πλήρεις
ταυτότητες στον πίνακα για να διορθώσουν τις δικές τους οι
σπουδαστές.
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Ταυτότητες.
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A
Όνομα Ελένη Αλιφέρη

Όνομα Κάρεν Σμιθ

Επάγγελμα Γιατρός

Επάγγελμα Καθηγήτρια

Χώρα

Χώρα Αγγλία

Ελλάδα

Παντρεμένη Ναι

Παντρεμένη Όχι

Ηλικία

Ηλικία 45

33

Διεύθυνση Σαλαμίνας 15, Άλιμος

Διεύθυνση Ιάσωνος 58, Βουλιαγμένη

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο 210 89 71 469

210 99 35 618

Όνομα Πέντρο Αντράδε

Όνομα Σάκης Συμεωνίδης

Επάγγελμα

Επάγγελμα

Χώρα

Χώρα

Παντρεμένος

Παντρεμένος

Ηλικία

Ηλικία

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

………………………………………………………………………………………………..

B
Όνομα Ελένη Αλιφέρη

Όνομα Κάρεν Σμιθ

Επάγγελμα

Επάγγελμα

Χώρα

Χώρα

Παντρεμένη

Παντρεμένη

Ηλικία

Ηλικία

Διεύθυνση

Διεύθυνση

Τηλέφωνο

Τηλέφωνο

Όνομα Πέντρο Αντράδε

Όνομα Σάκης Συμεωνίδης

Επάγγελμα Φοιτητής

Επάγγελμα Ταξιτζής

Χώρα Πορτογαλία

Χώρα Ελλάδα

Παντρεμένος Όχι

Παντρεμένος Ναι

Ηλικία 24

Ηλικία 49

Διεύθυνση Ιονίου 37, Πάτρα

Διεύθυνση Εγνατίας 46, Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο 0743 23 45 62

Τηλέφωνο 6988 73 45 94
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