Απόσπασμα από το βιβλίο
Παίξε-Γέλασε/ γλωσσικά παιχνίδια για τη διδασκαλία της ελληνικής
ως ξένης γλώσσας
Της Ιφιγένειας Γεωργιάδου, 2004, εκδ. Κέντρο Ελληνικού
Πολιτισμού
Extract from the book
Play and Laugh- Language games for teaching Greek as a foreign
language
by Ifigenia Georgiadou, 2004, Hellenic Culture Centre
40. «Είναι ένας άντρας, ο οποίος ….»

Επίπεδο: ανώτεροι Μέσοι, Προχωρημένοι
Γνωστικό Πεδίο: Χρήση της αντωνυμίας ο οποίος, η οποία, το οποίο
Δεξιότητες που ασκούνται: Παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου
Χρόνος: 10 – 15΄
Υλικά:Κάρτες σκίτσων / μολύβι και χαρτί
Τρόπος δουλειάς:Όλη η τάξη

Περιγραφή:.Δίνονται οι «κάρτες γενικού λεξιλογίου» (αντικείµενα-ουσιαστικά).
Κάθε µαθητής τραβάει µία κάρτα και προσπαθεί να περιγράψει το αντικείµενο, το
επάγγελµα ή το µέρος που βλέπει, χρησιµοποιώντας την αντωνυµία «ο οποίος» στο
σωστό τύπο. Προσπαθεί να κάνει την περιγραφή σαν αίνιγµα π.χ. είναι ένας άντρας, ο
οποίος µας κάνει να πονάµε, αλλά πηγαίνουµε µόνοι µας σ’ αυτόν» Απάντηση: Ο
οδοντίατρος. Ή «Είναι ένα µέρος από το οποίο θέλουµε να φύγουµε όταν είµαστε
παιδιά, αλλά στο οποίο ξαναγυρίζουµε όταν είµαστε µεγάλοι» Απάντηση: το
σχολείο.
Στον πίνακα πρέπει/ µπορεί να είναι γραµµένα: Ο πίνακας κλίσης της αντωνυµίας σε
όλες τις πτώσεις, φράσεις = Από τον οποίο
Χωρίς τον οποίο
Χωρίς τη βοήθεια του οποίου
Για τον οποίο
Με τον οποίο
Στον οποίο
Αντί του οποίου
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Εναντίον του οποίου
Επίσης θα έπρεπε να εξηγηθεί στους µαθητές η χρήση της λέξης όπου.
Όποιος µαθητής βρίσκει τη σωστή απάντηση, παίρνει την κάρτα και το σκίτσο.
Κερδίζει αυτός που έχει περισσότερες κάρτες.
Παραλλαγή 1: «Το αίνιγµα»
Οι μαθητές γράφουν σε κάρτες το όνοµα ενός αντικειµένου, επαγγέλµατος, κτηρίου
κ.λ.π. Ανακατεύουν τις κάρτες και προσπαθούν να περιγράψουν αυτό που λέει η
κάρτα, χρησιµοποιώντας την αντωνυµία «ο οποίος». Οι άλλοι µαντεύουν.
Παραλλαγή 2: Οι µαθητές έχουν ειδοποιηθεί από το προηγούµενο µάθηµα να
ετοιµάσουν γραπτώς ένα αίνιγµα της χώρας τους, χρησιµοποιώντας την αντωνυµία
«ο οποίος». Διαβάζουν το αίνιγμά τους και οι άλλοι μαντεύουν.
Παραλλαγή 3: (Για ανώτερους µέσους και προχωρηµένους)
Η τάξη χωρίζεται σε ζευγάρια. Κάθε µαθητής (Α) παίρνει 2 κάρτες. Μία µε λίστα
λέξεων και µία µε λίστα φράσεων. Ο µαθητής (Β) παίρνει το αντίστοιχο ζευγάρι
καρτών. Διαβάζει πρώτα ο µαθητής (Β) µία από τις φράση του βάζοντας την
αντωνυµία «ο οποίος» στο σωστό τύπο. Ο µαθητής (Α) βρίσκει τη λέξη στη λίστα
των λέξεων του και τη λέει. Στο τέλος συγκρίνουν .
(Άσκηση προσαρμοσμένη από το βιβλίο Vocabulary No 1, Games and Activities,
Watcyn- Jones, P. 2001:109).
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Κάρτες : « Είναι ένας άντρας, ο οποίος...»

Κάρτα μαθητή (Α) – Λίστα
λέξεων

Κάρτα μαθητή (Β) – λίστα
φράσεων

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

α. είναι πρόσωπο (ο οποίος) δουλεύουμε μαζί
(απάντηση: συνάδελφος)
β. κάποιος (ο οποίος) ανήκει το διαμέρισμα που
νοικιάζω (απάντηση: ιδιοκτήτης)
γ. κάποια (ο οποίος) πληρώνουμε για να
δουλέψει για εμάς (απάντηση: υπάλληλος)
δ. κάποιον (ο οποίος) ξέρουμε, αλλά δεν είναι
φίλος (απάντηση: γνωστός)
ε. Ο άντρας (ο οποίος) παντρεύεται (απάντηση:
γαμπρός)
στ. ποια είναι αυτή (ο οποίος) πηγαίνει με τα
πόδια (απάντηση: πεζός)
ζ. στον άντρα (ο οποίος) δεν άρεσε καθόλου ο
γάμος και δεν παντρεύτηκε. (απάντηση: εργένης)
η. είναι συνήθως η ηθοποιός (ο οποίος) όλοι
λατρεύουν (απάντηση: δημοφιλής)

πεζή
δημοφιλής
ιδιοκτήτης
γαμπρός
γνωστός
υπάλληλος
συνάδελφος
εργένης

Κάρτα μαθητή (Α)-Λίστα
φράσεων
Α. είναι ένα κτήριο (ο οποίος) πηγαίνουν όσοι
θέλουν να μάθουν (απάντηση: σχολείο)
Β. Κάποιος (ο οποίος) δεν αρέσουν οι άνθρωποι.
(απάντηση: μισάνθρωπος)
Γ. Κάποιος (ο οποίος) αποφασίζουμε να
παντρευτούμε (απάντηση: σύζυγος)
Δ. Κτήριο (ο οποίος) κανείς δεν θέλει να πάει
(απάντηση: φυλακή)
Ε. Κάποιος (ο οποίος) ζητάμε ένα λεμόνι όταν δεν
έχουμε (απάντηση: γείτονας)
ΣΤ. Κάποιος (ο οποίος) αναγκάζεται να φύγει από
τη χώρα του λόγω πολέμου (απάντηση:
πρόσφυγας)
Ζ. Κάποιος (ο οποίος) ο αδελφός είναι ίδιος με
αυτόν (απάντηση δίδυμος)
Η. γυναίκα (ο οποίος) ο άντρας πέθανε.
(απάντηση: χήρα)

Κάρτα μαθητή (Β)- Λίστα
λέξεων
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Μισάνθρωπος
Φυλακή
Πρόσφυγας
Σχολείο
Σύζυγος
Γείτονας
Χήρα
Δίδυμος
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