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ΜΜ ΑΑ ΘΘ ΗΗ ΜΜ ΑΑ   EE NN AA           

  

  

ΠΠΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

  

  

1 Ο πίνακας 

Φανταστείτε οτι η πλάτη του μπορστινού σας είνα ένας πίνακας. Σχηματίστε 

με το δάχτυλο ένα γράμμα για να το αναγνωρίζει ο μπροστινός. 

 

2 Να κάνετε έναν διάλογο με τον διπλανό σας 

Να χρησιμοποιήσετε και τον τύπο ευγενίας. Να ρωτήσετε το όνομα, το 

επώνυμο, την χώρα, την γλώσσα, το εππάγγελμα, τα γούστα  κτλ. 

  

  

ΓΓΡΡΑΑΠΠΤΤΕΕΣΣ  ΑΑΣΣΚΚΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ  

 

1 Γράψε το σωστό γράμμα 

 

1. Ελ _ άδα 

2. Καλ _ μέρα 

3. ε _ μαι 

4. Ισπαν _ α 

5. μ _ λάω ελληνικ_ 

6. δ_ σκαλος 

7. καθηγ _ τ _ ς 

8. δια _ ά _ ω 

9.   τ_ αγου _ άω 

10.   _ά λα _ σα 

11.   ‘Ελ_ ην _ ς 

12.   Ελ _ νη 

13.   _ ια τρό _  

14.   Καθηγή _  ρ _ α 

15.   κολ _ μπ _ ω 

16.  _ λογο 

 

2  Γράψε το σωστό ρήμα 

 

1. Εγώ μένω στο Λονδίνο. 

2. Η Μαρία __________ Ιταλίδα. 

3. Εμείς __________ φοιτητές στο Πανεπιστήμιο. 

4. Ο Κώστας  __________ από την Ελλάδα 

5. Ο Γιάννης κι εγώ  __________ από τη Θεσσαλονίκη 

6. Εσείς, απο πού ____________,  κυρίε Αντωνη; 

7. Τί ___________ , Γαβριήλ τα Σαββατοκύριακα; 

8. Τί γλώσσες  __________, Μαρία; 

9. Πού ____________, Γαβριήλ και Μαρία; 

10. Αυτός __________ ο Γεώργος, o δάσκαλος. 
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3 Συμπλήρωσε τους διαλόγους  

 

α. Γεια ______ ! Πώς σε ________ ; 

β. _______ λένε Γαβριήλ. Εσένα; 

α. _________ με λένε Μαρία. 

β. Από _______ είσαι, Μαρία; 

α. Είμαι από _____ Ελλάδα. 

β. Χαίρω  _______. 

α. Χαίρω κι _________. 

β. Εγώ  είμαι ___    ____ Ισπανία. 

 

 

- _________________________________ 

- Aπό την Ισπανία. 

- _________________________________ 

-  ‘Οχι, αγγλικά. 

- _________________________________ 

- Ναί, μου αρέσει πολύ. 

- _________________________________ 

- Στην Βαρκελόνη. 

- _________________________________ 

- Είμαι φωτογράφος. 

 

4  Προσωπικές αντωνυμίες 

Αντικατάστησε τις μαύρισμένες λέξεις με την προσωπική αντωνυμία, όπως στο 

παράδειγμα:   

 

Ο Μιχάλης είναι από την Ιρλανδία= Αυτός είναι από την Ιρλανδία. 

 

H Tατιάνα είναι από τη Γεωργία     _______________________________ 

Ο Σαμ και ο Μπιλ είναι από την Αμερική    _______________________________ 

Η Σάνδρα και η Κατερίνα είναι από το Βέλγιο _______________________________ 

Εγώ και ο Μανώλης είμαστε από την Ισπανία _______________________________ 

Η Δήμητρα και η Σοφία μένουν στην Ελλάδα  _______________________________ 

Eσύ και η Αγγελική μαθαίνεται αγγλικά;    _______________________________ 
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5 ‘Εκθεση:  “Εγώ” 

 

Γράψε μικρή έκθεση για σενα. Πες μας πώς σε λένε (όνομα και επώνυμο), απο 

πού είσαι (χώρα και πόλη), πού μένεις, τί κάνεις (δουλειά), τί σ’αρέσει 

(γούστα), τί γλώσσα μιλάς, τί θέλεις να μάθεις, τί θέλεις να κάνεις κτλ. 

 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


