
Α/Α Πόρου: 80 

Όνομα: I want to talk about …  

Σύνδεσμος: http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ 

Επίπεδο: B1 

 Δεξιότητα που θα αναπτυχθεί: Κατανόηση και ομιλία  

  

Διάρκεια   Απαραίτητες 
γνώσεις/δεξιοτητες 

 

Δραστηριότητα του 
εκπαιδευτή 

Δραστηριότητα του μαθητή   Απαιτούμενο 
υλικό/εξοπλισμός  

Διευθέτηση της τάξης (π.χ. 
ομάδες, ζευγάρια, ατομικά) 

Σχόλια 

5 – 10 
λεπτά 

  
  

- Ο εκπαιδευτής 
γράφει τον τίτλο της 
ενότητας και με 
καταιγισμό ιδεών με 
τους μαθητές 
αναζητά το νόημά 
του.   

 

 - Οι μαθητές μιλούν για τις 
προσδοκίες τους (π.χ. 
ενδιαφέροντα, χόμπι, 
οικογένεια κλπ) 

Πίνακας, 
μαρκαδόρος 

Όλοι Η δραστηριότητα αυτή 
χρησιμεύει ως άσκηση 
προθέρμανση.. Σε αυτό 
το σημείο δεν έχει 
σημασία αν οι μαθητές 
μαντέψουν σωστά. 

10 – 15 
λεπτά 
  
  

Συνηθισμένες 
φράσεις: I’d like to 
talk about…  
I used to [+ 
infinitive]… 
I prefer…  
My favorite... 
 

- Ε. Παίζει δύο 
ηχητικά (πχ  My Cats 
and Learning 
Languages)   

  
- Ε. Ρωτάει τους 
συμμετέχοντες τι 
κατάλαβαν 
  
- Ε. χωρίζει την τάξη 
σε ζευγάρια. Ακούνε 
τα ηχητικά και πάλι. 
Η ομάδα 1 σημειώνει 
τι συζητά ο πρώτος 
ομιλητής. Η ομάδα 2 
σημειώνει τι συζητά 
ο δεύτερος. 
Συγκρίνετε αυτό που 
άκουσατε με το 
συνεργάτη σας.. 
  

- Μ. Ακούν το ηχητικό 
  
 - Μ. Συνοψίζουν το ηχητικό 
  
  
- Μ. Ακούν το ηχητικό  και 
κρατούν σημειώσεις  
- οι μαθητές ακούν φράσεις 
για παρόν ή παρελθόν 
  
- οι μαθητές σχηματίζουν 
ερωτήσεις για να ρωτήσουν 
σχετικά με τα ενδιαφέροντα 
κάποιου συμμαθητή.  

Υπολογιστής με 
σύνδεση στη 
ιντερνετ, ηχεία, 
προβολέας. 
Εναλλακτική 
διαδραστικός 
πίνακας, μεγάλα 
φύλλα χαρτιού, 
στυλό 
 

Όλοι   

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


10 – 15 
λεπτά 

Ρήματα και φράσεις 
για να μιλήσουμε για 
τα ενδιαφέροντά 
μας [I like and I used 
to] 
 
 

- Ε. συλλέγει φράσεις 
για να μιλάμε για τα 
ενδιαφέροντά μας σε 
παρελθόν και παρόν 

  Πίνακας, 
μαρκαδόρος 

Όλοι   

5- 10 
λεπτά 

  
  
  
Οι μαθητές μιλούν 
για ένα χόμπι ή ένα 
ενδιαφέρον  

- Ε. χωρίζει την τάξη 
σε ομάδες και εξηγεί 
την άσκηση 
- Κάθε άτομο 
επιλέγει ένα χόμπι 
που απολαμβάνει 
σήμερα και ένα που 
απολάμβανε στο 
παρελθόν 
- Σημειώνει το χόμπι 
και το τι άλλαξε 

      
  
Ατομικά 

Προκειμένου να 
δημιουργηθούν 
μεγαλύτερες ομάδες, 
οι εκπαιδευτές 
μπορούν κάνουν 
ομάδες των 3 ή 4 

10 – 15 
λεπτά 

    - κάνουν ερωτήσεις για να 
μάθουν τα χόμπι:  

- where you do it 
- who you do it with 
- how often you do it // 
Past hobby:  
 - what it was 
- what was involved in this 
hobby 
- when did you stop enjoying 
it 

  Ομαδικά   

Περίπου. 
10 – 15 
λεπτά 

  - Ε. Ρωτάει τις 
ομάδες τι έμαθαν 
από τη συζήτησή 
τους. 

  
  
  
- Μ. Μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους στην τάξη, (τι 
απολαμβάνουν οι 
συμμαθητές τους) 

  Όλοι   

  


