
2. Μετά από λίγες μέρες, ο ∆ημήτρης απάντησε στον Αλέξανδρο. Να τι έγραψε 
στο γράμμα του για τον καιρό της Αθήνας. Κοιτάζω ξανά το κείμενο στην αρχή 
της ενότητας 2 (σελ. 19) Βρίσκω τι γράφει ο Αλέξανδρος για τον καιρό και το 
συγκρίνω με αυτά που γράφει ο ∆ημήτρης. Ποιες διαφορές υπάρχουν στον 
καιρό του Τορόντο και της Αθήνας;

[…] Όσο για τον καιρό εδώ, είναι καταπληκτικός, δηλαδή κάνει πολλή ζέστη και έχει λιακάδα 

κάθε μέρα! Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος και δεν έχει καθόλου συννεφιά.[…]

1. Βλέπω το χάρτη της Ελλάδας και μιλάω για το κλίμα της το ∆εκέμβριο και τον 
Ιούλιο 

Τι θυμάμαι;
(Aρχίζω! - 5)
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3. Ποια είναι τα αγγλικά ονόματα των πλανητών; Προσπαθώ να τα αντιστοιχίσω 
και να τα γράψω κάτω / δίπλα σε κάθε πλανήτη. Για ό,τι δεν ξέρω, ρωτάω τον 
καθηγητή / την καθηγήτριά μου...

1 Mercury

(1) Mercury – (2) Mars – (3) Venus – (4) Earth - (5) Neptune - 

(6) Ouranus -(7) Saturnus - (8) Jupiter - (9) Pluto(n)

O Δίας είναι ο πιο μεγάλος πλανήτης. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ο Ποσειδώνας δεν είναι τόσο μεγάλος όσο ο Δίας.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Ο Πλούτωνας βρίσκεται πολύ μακριά από τον Ήλιο.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Κοιτάζω την εικόνα με τους πλανήτες και λέω: 
Ποιος είναι ο πιο μεγάλος, ο πιο μικρός, ο πιο κοντινός 
στη Γη, ο πιο μακρινός από τη Γη, ο πιο παράξενος, 
ποιοι πλανήτες είναι περίπου ίσοι με τη Γη
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• Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων 

των εποχών;

Πιστεύω ότι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής όλων 

των εποχών είναι ο ________________, γιατί  

_________________

• Ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής 

φέτος;

• Ποια είναι η πιο όμορφη γυναίκα / ο πιο 

όμορφος άντρας που είδες ποτέ;

• Ποιος είναι ο πιο σπουδαίος συγγραφέας στη 

χώρα σου; Στον κόσμο; Όλων των εποχών;

• Ποιος είναι ο πιο αγαπημένος σου τραγουδιστής 

/ τραγουδίστρια; Το πιο αγαπημένο σου 

τραγούδι;

• Το πιο όμορφο μέρος στην Ελλάδα; Το πιο 

ιστορικό;

• Το πιο δύσκολο μάθημα; Το πιο ενδιαφέρον;

5. Απαντάω στις παρακάτω ερωτήσεις και  κουβεντιάζω την άποψή μου με 
τους συμμαθητές μου. Ξεκινάω όπως στο παράδειγμα
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6. Συμπληρώνω όπως στο παράδειγμα

1. Ο Δημήτρης σηκώθηκε (σηκώνομαι) και πρόκειται να  ετοιμαστεί (ετοιμάζομαι).

2. Η Ελένη _____________ (χτενίζομαι) και τώρα θέλει _____________  (βάφομαι).

3. Ο Τάσος _____________ (πλένομαι) και σε λίγο μπορεί να _____________  (ντύνομαι).

4. Ο Αντώνης _____________ (αρραβωνιάζομαι), αλλά δε θέλει _____________  (παντρεύομαι).

5. Ο Φίλιππος _____________  (βαριέμαι)  και προτιμά _____________  (κοιμάμαι).

6. Η Χριστίνα _____________  (στολίζομαι) και ετοιμάζεται _____________ (εμφανίζομαι)           

    στην παρέα.

7. ∆ιαβάζω το απόσπασμα και συμπληρώνω με τις λέξεις από την παρένθεση 
όπως στο παράδειγμα.

 … Ο Λούης πήγε (πηγαίνω) στον αρραβώνα με την αδερφή του. Ο πατέρας  του ήταν βέβαιος 

ότι ο γιος του δεν πρόκειται να _________________(παντρεύομαι) γι’ αυτό  _______________ 

(βαριέμαι) να πάει μαζί του.

    Οι γονείς της κοπέλας όταν γνώρισαν το Λούη _________________ (εντυπωσιάζομαι) μαζί 

του και __________________ (ενθουσιάζομαι). Δε ________________ (χρειάζομαι) πολλή ώρα 

να τους πείσει.

     Όταν όμως τον _______________ (γνωρίζω) από κοντά, τρελάθηκαν!

Μετά από ένα μήνα, το ζευγάρι πήγε στο πατρικό σπίτι της νύφης.

- Εγώ, κύριε Αντύπα μου, είπε ο Λούης στον πεθερό του, όταν με ζήτησε σε γάμο η κόρη σας, 

_____________ (δέχομαι) χωρίς όρους. Ούτε σπίτι _____________ (ζητώ) ούτε μετρητά.

Ο Αντύπας ________________ (αναστατώνομαι)…

- Σε ____________ (ζητώ) η κόρη μου; Έχεις το θράσος και λες τέτοια ψέματα;

- Ο Λούης, καλέ μπαμπά, θέλει να πει ότι δε με _______________ (παντρεύομαι) για τα λεφτά 

μου, _____________ (μπαίνω) στη μέση η Αλέκα.

-Α, είπα κι εγώ! Πού _______________ (ακούγομαι) να ζητάει γυναίκα σε γάμο τον άντρα;

        (Μουρσελάς Κ., Βαμμένα κόκκινα μαλλιά, Κέδρος 1989, σελ.188 [διασκευή])

• Το κείμενο αναφέρεται σε κάποια έθιμα  πριν το γάμο. Ποια είναι αυτά; 

• Τα ίδια ισχύουν και σήμερα;
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