
Α/Α Πόρου: 43 

Όνομα: Πηγαίνοντας στη Ταβέρνα 

Σύνδεσμος : http://www.xanthi.ilsp.gr/filog/sitemap.htm 

Επίπεδο: A1 

 Δεξιότητα που θα αναπτυχθεί: Ακουστική κατανόηση  

 

Διάρκεια   Απαραίτητες 

γνώσεις/δεξιοτη

τες 

 

Δραστηριότητα του 

εκπαιδευτή 
Δραστηριότητα του 

μαθητή   
Απαιτούμενο 

υλικό/εξοπλισ

μός  

Διευθέτηση της 

τάξης (π.χ. 

ομάδες, 

ζευγάρια, 

ατομικά) 

Σχόλια 

5 – 10 

λεπτά 
  

  

- Ο εκπαιδευτής γράφει τον 

τίτλο του μαθήματος και 

ρωτάει τους μαθητές τι 

κατάλαβαν 

χρησιμοποιώντας 

καταιγισμό ιδεών   

 

  
- Οι μαθητές μιλούν για 

τις εντυπώσεις τους από 

το βίντεο (πχ 

παραγγέλνω ποτά, 

πληρωμή   λογαριασμού, 

κουβεντούλα) 

 

Πίνακας, 

μαρκαδόρος 
Όλοι Η δραστηριότητα αυτή χρησιμεύει 

ως προθέρμανση. Σε αυτό το 

σημείο δεν έχει σημασία αν οι 

μαθητές έχουν μαντέψει σωστά. 

 

10 – 15 

λεπτά 

  

  

Συνηθισμένες 

φράσεις: Θα 

ήθελα, τι θα 

θέλατε, δεν θα 

ήθελα, κλπ.  

 

- Δ. παίζει την ηχογράφηση 

  
- Δ. Ρωτάει τους μαθητές τι 

κατάλαβαν 

  
- Δ. χωρίζει τους μαθητές 

σε ζευγάρια . Παίζει το 

ηχητικό και η ομάδα 1 

σημειώνει τι παράγγειλε η 

Άννα ενώ η ομάδα 2 τι 

παράγγειλε ο Κώστας. Τα 

ζεύγη συγκρίνουν τις 

καταγραφές τους.  

 

  
- Μ. ακούν το ηχητικό 

  

  
- Μ. Σύνοψη του 

ηχητικού 

  

  

  

  
- Μ. ακούν το ηχητικό 

ξανά και κρατούν 

σημειώσεις 
- Γράφουν καταφατικές 

και αρνητικές προτάσεις 

με χρήση του «Θα 

Υπολογιστή με 

σύνδεση στο 

internet, 

ηχεία, οθόνη, 

εναλλακτικά: 

διαδραστικό 

πίνακα, 

μεγάλα φύλλα 

χαρτιού, 

στυλό 

Όλοι   
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ήθελα». 

  
- Κάθε ομάδα 

παρουσιάζει στην τάξη. 

10 – 15 

λεπτά 
Ρήματα και 

φράσεις για την 

παραγγελία 

φαγητού, 

ευγενικά 

ζητώντας 

φαγητό και 

ποτά. ΘΑ ΉΘΕΛΑ 

 

- Ε. συλλέγει φράσεις 

σχετικά με την παραγγελία 

τροφίμων, και πως ζητάμε 

το λογαριασμό 

 

 

  Πίνακας, 

μαρκαδόρος 
Όλοι   

5- 10 

λεπτά 
  

  

  
Παιχνίδι ρόλων 

στην ταβέρνα.  

- Ε. χωρίζει την τάξη σε 

ομάδες και εξηγεί το 

σενάριο 

- Ομάδα 1 παίζει το ρόλο 

του πελάτη 

- Ομάδα 2 παίζει το ρόλο 

του σερβιτόρου 

- Οι μαθητές αλλάζουν 

ρόλους 

      

  
Ατομικά 

Προκειμένου να δημιουργηθούν 

μεγαλύτερες ομάδες, οι 

εκπαιδευτικοί μπορούν να εφεύρει 

περισσότερα πρόσωπα (για 

παράδειγμα: περισσότερους 

πελάτες σε ένα τραπέζι 

10 – 15 

λεπτά 
    -όλες οι ομάδες 

συμμετέχουν στη 

συζήτηση 

  Ομαδική 

εργασία 
  

Περίπου 

10 – 15 

λεπτά 

  - Ε. ρωτάει τις ομάδες για 

τις συζητήσεις τους. Τι 

έμαθαν. 

 Μ. μοιράζονται την 

εμπειρία τους στην τάξη 

(οι μαθητές μοιράζονται 

τι παράγγειλαν οι  

"πελάτες" τους) 

  

  Όλοι   

 
 


