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
«Έχεις οδηγήσει ποτέ αεροπλάνο;»

Επίπεδο: Μέσοι.
Γνωστικό Πεδίο: Παρακείμενος Β1 και Β2 συζυγίας (δίνονται κάρτες ρημάτων
αυτού του τύπου) / παρακείμενος / αόριστος)
Δεξιότητες που ασκούνται: Παραγωγή προφορικού λόγου, παραγωγή γραπτού λόγου
Χρόνος:15-20΄
Υλικά:Κάρτες που δίνονται ή που θα ετοιμάσουν μόνοι τους οι μαθητές/ μολύβι και
χαρτί
Τρόπος δουλειάς: Όλη η τάξη

Περιγραφή:.Δίνονται κάρτες με ερωτήσεις. Κάθε μαθητής παίρνει μία κάρτα από το
σωρό, βρίσκει το ρήμα στον Παρακείμενο και αποφασίζει σε ποιον να απευθύνει την
ερώτηση με σκοπό να πάρει θετική απάντηση. Για κάθε ΝΑΙ παίρνει έναν πόντο.
Παραλλαγή:1) Οι μαθητές ετοιμάζουν και μόνοι τους κάρτες με ερωτήσεις, με
ρήματα που ο δάσκαλος γράφει στον πίνακα, έχοντας στο μυαλό τους ένα
συγκεκριμένο μαθητή ώστε να έχουν περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας (θετικής

απάντησης). Στην περίπτωση αυτή μπορούν (και) να κρατήσουν τις κάρτες που
ετοίμασαν, για να τις χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι, ή να τις βάλουν και αυτές στο σωρό.
2) Όλοι οι μαθητές ετοιμάζουν τέτοιες ερωτήσεις (βασισμένες σε ό,τι ξέρουν για τους
συμμαθητές τους) για έναν μόνο άλλον συμμαθητή (φτάνει να το θέλει) ή για τον
δάσκαλο. Έτσι του κάνουν μία μικρή ανάκριση. Οι απαντήσεις πρέπει να είναι μόνο
ΝΑΙ ή ΟΧΙ. Αν όμως θέλει ο ερωτώμενος, μπορεί μετά να δώσει λεπτομέρειες.
3) αν θέλετε, ετοιμάζετε κάρτες με ρήματα άλλων κατηγοριών.
4) οι ερωτήσεις μπορούν να γίνουν και στον Αόριστο, ενεργητική ή παθητικής
φωνής: « οδήγησες ποτέ αεροπλάνο;» ή « φιλήθηκες ποτέ με κάποιον για 10 λεπτά
συνέχεια;» . Προσοχή: οι κάρτες που δίνονται εδώ είναι για χρήση ενεργητικού
παρακειμένου Β1 και Β2 συζυγίας.

Κάρτες :«Έχεις οδηγήσει ποτέ αεροπλάνο;»

(αγαπάω)ποτέ έναν πολύ μεγαλύτερο
(οδηγώ) ποτέ αεροπλάνο;

σου άντρα / μία πολύ μεγαλύτερη
σου γυναίκα;

(μιλάω)ποτέ σε ένα πολύ γνωστό

(αργώ) ποτέ σου σε ραντεβού πάνω

πρόσωπο;

από 2 ώρες;

(περνάω) ποτέ ένα ολόκληρο μήνα
στο σπίτι, χωρίς να βγεις καθόλου
έξω;

(τηλεφωνώ) ποτέ σε φίλο στις 3 η
ώρα το πρωί;

(φιλάω) ποτέ κάποιον για 10 λεπτά

(γελάω) ποτέ δυνατά τη στιγμή που

συνέχεια;

δεν θα έπρεπε να γελάσεις;

(βοηθάω) ποτέ κάποιον να κάνει μία

(κολυμπάω) ποτέ σε πολύ επικίνδυνη

παράνομη πράξη;

θάλασσα;

(χρησιμοποιώ) ποτέ ξύδι ή άλλα

(ζητάω) ποτέ από κάποιον να σε

φυσικά προϊόντα για τα μαλλιά σου;

βοηθήσει στις 3 η ώρα το βράδυ;

