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Θεματική κατηγορία 
Χρώματα 
Γλωσσικές δομές 
Τι χρώμα είναι…; 
Συμφωνία ουσιαστικού επιθέτου (θηλυκά σε -α και ουδέτερα σε –ο στον ενικό / 
ουδέτερα σε –ο στον πληθυντικό). 
Βασικό λεξιλόγιο και γραμματική 
Διδάξτε το λεξιλόγιο και τη μορφολογία πριν παίξετε το παιχνίδι.  
Γραμματική: Ενικός –ο  Πληθυντικός –α [εξαίρεση «τα ταξί»] 
Λεξιλόγιο: Κόκκινο, μπλε, πράσινο, κίτρινο, καφέ, μαύρο, άσπρο, πορτοκαλί, μοβ, 
ροζ, γκρι και σημαία, ταξί, περιπολικό, διαβατήριο, λεωφορείο, ταχυδρομείο. Ίσως 
χρειαστούν και τα: χρυσός, ασημής και διόροφος. Για τις σημαίες θα πρέπει να 
γνωρίζουν και τα εθνικά επίθετα σε -ική [π.χ. Η γαλλική σημαία είναι μπλε, άσπρη και 
κόκκινη]. Δεν είναι απολύτως απαραίτητο να γνωρίζουν τη Γενική [π.χ. Η σημαία της 
Ιταλίας είναι κόκκινη, άσπρη και πράσινη]. 
Υλικό και προετοιμασία 
Εκτυπώστε ένα έγχρωμο αντίγραφο του «Ερωτηματολογίου» για κάθε μαθητή στην 
τάξη σας. 
Πώς να χρησιμοποιήσετε το παιχνίδι 

• Μοιράστε ένα «Ερωτηματολόγιο» στον κάθε μαθητή. 
• Βεβαιωθείτε ότι αναγνωρίζουν το λεξιλόγιο. Ρωτήστε τους τι χρώμα είναι τα 

εικονιζόμενα αντικείμενα / υπηρεσίες (στον ενικό).  
• Ρωτήστε την τάξη αν έχουν παρατηρήσει τι χρώμα είναι τα ταξί, τα 

λεωφορεία, τα τρόλλεϊ και τα ταχυδρομεία στην Αθήνα ή στην πόλη σας 
(στον πληθυντικό). 

• Ζητήστε τους να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο» ρωτώντας τους 
συμμαθητές τους. 

• Στόχος του παιχνιδιού είναι να συμπληρώσουν το «Ερωτηματολόγιο» 
αντλώντας πληροφορίες για τρεις χώρες. 

• Για να τα καταφέρουν πρέπει να σηκωθούν και να κινηθούν στο χώρο 
ρωτώντας τους συμμαθητές τους και να σημειώσουν στις τρεις στήλες τα 
χρώματα για κάθε πράγμα σε τρεις διαφορετικές χώρες. 

• Μετά το παιχνίδι ενθαρρύνετέ τους να σχηματίσουν ολοκληρωμένες 
προτάσεις για τις χώρες / πόλεις για τις οποίες πληροφορήθηκαν [π.χ. Στο 
Λονδίνο τα λεωφορεία είναι κόκκινα]. 

• Ζητήστε τους να ρωτήσουν εσάς αν γνωρίζετε τι χρώμα είναι τα διάφορα 
πράγματα που αναφέρονται στο παιχνίδι στην δική τους χώρα και πόλη 
προέλευσης. Να κάνουν πρακτική με την εξής δομή: Ξέρεις/Ξέρετε τι χρώμα 
είναι τα ταξί / τα λεωφορεία, κ.λπ. στο Παρίσι / στη Ρώμη / στη Σόφια κ.λπ.; 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

                       
 
 
Στην χώρα / πόλη σου τι χρώμα είναι… 
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τα περιπολικά; 
 

 
 
 

  

τα διαβατήρια; 
 

 
 
 

  

τα λεωφορεία; 
 

 
 
 

  

τα ταχυδρομεία; 
 

 
 
 

  

 
     

              
 
 
 
 
 



Babel Language Centre®  Τι χρώμα είναι; 

μτ/δπ Babel®/Grundtvig IDLI 2010 Σελίδα 3 

Image Credits and Sources – Πηγές φωτογραφικού υλικού 
 
Σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης/EU Flag: http://ojeutenders.files.wordpress.com/2009/03/eu-
flag.jpg (προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 
Ταξί/Taxi: 
http://1.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/SbDXKOyGHaI/AAAAAAAABX0/l3VrW-
6RAz8/s400/taxi.jpg (προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 
Λεωφορείο/Bus: http://farm2.static.flickr.com/1407/1313337965_59ba7b4539.jpg 
(προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 
Διαβατήρια/Passports: http://anamorfosis.net/blog/wp-
content/uploads/2009/06/passports.jpg (προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 
Περιπολικό/Police car: 
http://3.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/Sa5Dq9n3_uI/AAAAAAAAA4k/bJz9NEHt1MA/s
400/xsara.jpg (προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 
ΕΛΤΑ/Greek Post office: 
http://2.bp.blogspot.com/_0LNt7EPx06c/SGyc522EMDI/AAAAAAAAAe0/cTUaL4xLnJ8
/s400/elta2.jpg (προσπέλαση/access date: 12/5/2010) 

 

http://ojeutenders.files.wordpress.com/2009/03/eu-flag.jpg�
http://ojeutenders.files.wordpress.com/2009/03/eu-flag.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/SbDXKOyGHaI/AAAAAAAABX0/l3VrW-6RAz8/s400/taxi.jpg�
http://1.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/SbDXKOyGHaI/AAAAAAAABX0/l3VrW-6RAz8/s400/taxi.jpg�
http://farm2.static.flickr.com/1407/1313337965_59ba7b4539.jpg�
http://anamorfosis.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/passports.jpg�
http://anamorfosis.net/blog/wp-content/uploads/2009/06/passports.jpg�
http://3.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/Sa5Dq9n3_uI/AAAAAAAAA4k/bJz9NEHt1MA/s400/xsara.jpg�
http://3.bp.blogspot.com/_uI62JCLqc3g/Sa5Dq9n3_uI/AAAAAAAAA4k/bJz9NEHt1MA/s400/xsara.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/_0LNt7EPx06c/SGyc522EMDI/AAAAAAAAAe0/cTUaL4xLnJ8/s400/elta2.jpg�
http://2.bp.blogspot.com/_0LNt7EPx06c/SGyc522EMDI/AAAAAAAAAe0/cTUaL4xLnJ8/s400/elta2.jpg�

	ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
	Στην χώρα / πόλη σου τι χρώμα είναι…

