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Χαμένες φυλές 
 
Θεματική κατηγορία 
Καθημερινή ζωή 
Γλωσσικές δομές 
- Πού μένεις; 
- Μένω σε έναν / μία / ένα… στον / στην / στο …. 
- Τρως (ψάρι)/ πίνεις (γάλα)/σου αρέσει να (χορεύεις); 
- Ναι, τρώω/ πίνω / μου αρέσει να… 
- Όχι, δεν τρώω / δεν πίνω / δε μου αρέσει να… 
Βασικό λεξιλόγιο 
Διδάξτε το λεξιλόγιο πριν παίξετε το παιχνίδι.  
Ουσιαστικά: ψάρι, ρύζι, τυρί, κρέας, τσάι, κρασί, μπύρα, γάλα, σπίτι. Επιρρηματικοί 
προσδιορισμοί: δίπλα στη θάλασσα, στο βουνό, στην εξοχή, στο ποτάμι. Επιθετικοί 
προσδιορισμοί: από ξύλο, από λάσπη, από πέτρα. Ρήματα: μένω, τρώω, πίνω, μου 
αρέσει να… κολυμπάω, περπατάω, χορεύω, ψαρεύω. 
Υλικό και προετοιμασία 
Διαιρέστε νοητά της τάξη σας σε τέσσερις ομάδες. 
Κάντε φωτοαντίγραφα και κόψτε τις «Κάρτες Φυλών» ώστε να αναλογεί μία σε κάθε 
μαθητή.  
Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι 

• Μοιράστε τις «Κάρτες Φυλών» κατά τυχαίο τρόπο ώστε κάθε μαθητής να έχει 
από μία. 

• Πείτε τους ότι υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές φυλές μέσα στην τάξη. 
• Οι κάρτες τους περιγράφουν τις συνήθειες της φυλής στην οποία ανήκουν. 
• Στόχος τους είναι να ανακαλύψουν τα υπόλοιπα μέλη της φυλής τους. 
• Για να τα καταφέρουν πρέπει να σηκωθούν και να κινηθούν στο χώρο 

ρωτώντας τους υπόλοιπους «Τρως ψάρι;» κ.λπ. μέχρι να βρουν και τα 
υπόλοιπα μέλη της φυλής τους.  

• Όταν πετύχουν το στόχο τους, θα πρέπει να ξανακαθίσουν ανά ομάδες-φυλές 
και να δώσουν ένα όνομα στη φυλή τους. 

• Στο τέλος η κάθε φυλή παρουσιάζεται στις υπόλοιπες (όνομα και συνήθειες: 
μένουμε / τρώμε, κ.λπ.) 
 

• Σημ. Το παιχνίδι αυτό παίζεται καλύτερα με ομάδες άνω των 8 μαθητών. Για 
ομάδες μέχρι 8 μαθητές χρησιμοποιήστε μόνο τέσσερις κάρτες. 
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ΚΑΡΤΕΣ ΦΥΛΩΝ 
 
 

Μένεις σε ένα σπίτι 
από ξύλο  

δίπλα στη θάλασσα 
 

Τρως ψάρι 
Πίνεις τσάι 

Σου αρέσει να κολυμπάς 
 

 
Μένεις σε ένα σπίτι  

από λάσπη 
στην εξοχή 

 
Τρως ρύζι 

Πίνεις κρασί 
Σου αρέσει να χορεύεις 

 
Μένεις σε ένα σπίτι  

από πέτρα 
στο βουνό 

 
Τρως κρέας 

Πίνεις μπύρα 
Σου αρέσει να περπατάς 

 

 
Μένεις σε μια σκηνή 

στο βουνό 
κοντά σε ένα ποτάμι 

 
Τρως τυρί 

Πίνεις γάλα 
Σου αρέσει να ψαρεύεις 

 
Μένεις σε ένα σπίτι 

από πέτρα 
δίπλα στη θάλασσα 

 
Τρως ψάρι 

Πίνεις κρασί 
Σου αρέσει να ψαρεύεις 

 

 
Μένεις σε ένα σπίτι 

από ξύλο 
στην εξοχή 

 
Τρως κρέας 
Πίνεις νερό 

Σου αρέσει να χορεύεις 
 

 
Μένεις σε ένα σπίτι 

από πέτρα  
δίπλα στο ποτάμι 

 
Τρως κρέας 
Πίνεις κρασί 

Σου αρέσει να περπατάς 
 

 
Μένεις σε ένα σπίτι  

από λάσπη 
δίπλα στο ποτάμι 

 
Τρως ρύζι 

Πίνεις μπύρα 
Σου αρέσει να κολυμπάς 
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