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Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών 
που περιέχονται σε αυτήν.  

. 

PLEASE : Parental support for learning English 

Οδηγίες για Γονείς, Γιαγιάδες και Παππούδες 
 
Περιεχόμενα:                                                                                                                              Σελίδα 
 

Οδηγίες  2 
Οι Χρυσοί Κανόνες για Χαρούμενα Αγγλικά: 
 

3 

ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 5 
 Κυνήγι λέξεων στο σπίτι 5 
 Ψάξε βρες! 6 
 Χρωμοπαγίδα 6 
 Από πού είναι αυτό; 7 
 Παιχνίδι μνήμης στο μπάνιο 8 
ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ 10 
 You have eyes - Έχεις μάτια 10 
 Head, shoulders, knees and toes - Κεφάλι, ώμοι, γόνατα και δάκτυλα 10 
 Το οικογενειακό μου δέντρο 11 
 Liar, liar, pants on fire! - Ψεύτης, ψεύτης! 12 
 Μυστικοί κώδικες 13 
ΠΕΙΝΑΜΕ!! 14 
 Τρώμε την … άλφα-βήτα! 14 
 Do you like broccoli ice cream? - Σου αρέσει το παγωτό μπρόκολο; 15 
 Μία γεύση αγγλικών 16 

 Τυπικό γεύμα στη χώρα μου 18 
 Χρήσιμη φόρμα (αντιγράψτε, συμπληρώστε και στείλτε) 19 
 Αστεία σάντουιτς 20 
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 21 
 Λουλούδια του κόσμου 21 
 Κυνήγι θησαυρού στον κήπο 22 
 Ψωνίζοντας στο σούπερ-μάρκετ 23 
 Πικ-νικ στην εξοχή 24 
 Η γειτονιά μου 24 
 Κυκλοφορώ με ασφάλεια 25 
Χρήσιμες ιστοσελίδες 26 
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Εισαγωγή 
 
Αυτό το φυλλάδιο σχεδιάστηκε για ενηλίκους, που έχουν παιδιά ή εγγόνια και θέλουν να 
χρησιμοποιήσουν την ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ για να παίξουν με αυτά και να τα 
βοηθήσουν παράλληλα με τα αγγλικά τους. Υπάρχει λόγος που χρησιμοποιείται το ρήμα «να 
παίξουν». Οι γονείς και οι παππούδες δεν είναι δάσκαλοι και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
τους δασκάλους. Κατ’ αρχήν, δεν είναι εκπαιδευμένοι για να διδάξουν αγγλικά. Επίσης, μπορεί να 
μην μιλούν καλά αγγλικά ή και καθόλου. Ελπίζουμε ωστόσο ότι θα έχουν πολλά οφέλη παίζοντας 
στα αγγλικά. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι ο καλύτερος τρόπος για να κρατήσουμε 
μακριά την τρομακτική απειλή του Αλτσχάιμερ. Επίσης, είναι ευκαιρία να ζήσουμε ανεκτίμητες 
στιγμές με τα παιδιά ή τα εγγόνια μας. Έχουμε δηλαδή πολλά να κερδίσουμε και τίποτα να 
χάσουμε.  
Η ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΓΛΙΚΑ είναι βασισμένη στην πολωνική μέθοδο deDomo του 
αναγνωρισμένου Πολωνού γλωσσολόγου Δρ. Grzegorz Śpiewak, ο οποίος είναι ο ίδιος 
ενθουσιώδης δάσκαλος και δραστήριος πατέρας. Ακολουθώντας τις συμβουλές του, οι δάσκαλοι 
ξένων γλωσσών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα PLEASE ετοίμασαν περισσότερες από 100 
διδακτικές παρεμβάσεις. Κάποιες από αυτές εφαρμόστηκαν πιλοτικά στα SUMMER CAMP που 
πραγματοποιήθηκαν το καλοκαίρι του 2015 σε όλες τις χώρες των εταίρων: Ελλάδα, Πολωνία, 
Πορτογαλία και Ισπανία. Τότε διαπιστώσαμε ότι οι ενήλικοι χρειάζονταν κάποιες οδηγίες ώστε να 
έχουν τις γνώσεις αλλά και να βρουν το κουράγιο να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους τις ιδέες μας. 
Πολλές ασκήσεις είναι σχεδιασμένες για ομάδες, όπως οι περισσότερες ασκήσεις γνωριμίας, 
άλλες πρέπει να εφαρμόζονται από έμπειρους δασκάλους και κάποιες είναι ιδανικές για ένα 
παιδί και έναν ενήλικο. Από τις 100 ιδέες λοιπόν του PLEASE, έχουμε επιλέξει για σας 20 που 
ελπίζουμε ότι θα σας εμπνεύσουν! 
 
Για τη διευκόλυνση των ενηλίκων που δεν μιλούν αγγλικά χρησιμοποιήσαμε μία συγκεκριμένη 
φόρμα για την προφορά των λέξεων, όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο. Για παράδειγμα, ένας ήχος 
με την ένδειξη « : » όπως στη λέξη [sli:p] πρέπει να έχει τη διπλάσια διάρκεια από τη λέξη [slip]. 
Κάθε δραστηριότητα απευθύνεται σε κάποια ηλικία, αλλά μη σας περιορίζει αυτό, και στα 
μεγαλύτερα παιδιά αρέσει να παίζουν και να διασκεδάζουν! Γι’ αυτό το λόγο αναφέρουμε συχνά 
ότι απευθύνεται: Σε όλους! 
 

 
 
Η Εργαλειοθήκη για Χαρούμενα Αγγλικά έχει συνταχθεί από τις: 

Μαρκέλλα Σπορίδη, Τζίνα Μάνου, Τσέλση Λαζαρίδου * Ελλάδα *  
Maria Margońska, Katarzyna Palarz-Plewińska, Hanna Karkos, Magdalena Tokarczyk * Πολωνία * Ana Sofia 

Coelho, Carla Silva * Πορτογαλία *  
MaLuisa Madrid Moreno, Alicia Faloon,Maria Luisa Alcaide German * Ισπανία * 
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Οι Χρυσοί Κανόνες για Χαρούμενα Αγγλικά: 
 
1. ΧΡΟΝΟΣ 
Οι γονείς και οι παππούδες περνούν με τα παιδιά πολύ περισσότερο χρόνο από το δάσκαλο των 
αγγλικών στο σχολείο ή το φροντιστήριο. Μπορούν να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο και 
προσοχή στα παιδιά από τον εκπαιδευτικό που έχει 30 μαθητές στην τάξη.  
 
2. ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Όσο πιο συχνά επαναλαμβάνεται μία λέξη ή μία φράση, τόσο πιο γρήγορα σχηματίζεται μία 
γλωσσική συνήθεια. Η ανθρώπινη μνήμη χρειάζεται πολλές επαναλήψεις. Όσο περισσότερες 
είναι, τόσο το καλύτερο. Θυμάστε όταν το παιδί μάθαινε τη μητρική του γλώσσα; Όταν άκουγε 
μία καινούργια λέξη, την επαναλάμβανε ξανά και ξανά. Έτσι πρέπει να μαθαίνουμε μία ξένη 
γλώσσα.   
 
3. ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ, ΣΠΙΤΑΚΙ ΜΟΥ 
Οι περισσότερες σκηνές από την πραγματική καθημερινότητα συμβαίνουν στο σπίτι, όταν 
ψωνίζουμε ή όταν πάμε διακοπές και όχι στο σχολείο, κι ας υπάρχουν και εκεί δραστηριότητες 
προσομοίωσης, όπως τα παιχνίδια ρόλων, όπου το παιδί για παράδειγμα παίρνει το ρόλο ενός 
πωλητή και ένα άλλο το ρόλο του πελάτη. Και πάλι όμως δεν πρόκειται για πραγματική σκηνή. 
Όταν όμως η μητέρα φιλάει το παιδί της για καληνύχτα και λέει: “Good-night. Sleep tight” [ gud 
najt – sli:p tajt] «Καληνύχτα, όνειρα γλυκά» 
7 μέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο, παιδί και μητέρα θα το θυμούνται για πάντα. 
 
4. ΚΙΝΗΤΡΟ  
Το κλειδί στη επιτυχία είναι το κίνητρο και δεν υπάρχει ισχυρότερο κίνητρο από το παιχνίδι. Για 
παράδειγμα, ένα παιχνίδι μνήμης είναι καλό τόσο για τους ενηλίκους (ιδίως για τις γιαγιάδες και 
τους παππούδες που πρέπει να ασκούν τη μνήμη τους!) όσο και για τα παιδιά.  
 
5. ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ 
Να επαινείτε το παιδί όσο πιο συχνά μπορείτε. Αυτό θα τα ενθαρρύνει περισσότερο από το να 
ασκείτε κριτική. 
Όλοι κάνουμε λάθη και πρέπει να μάθουμε να μην τα φοβόμαστε. Όταν μαθαίνει κανείς μία ξένη 
γλώσσα, τα λάθη είναι ο φυσικός δρόμος προς την επιτυχία. Αυτό που έχει σημασία είναι η 
επικοινωνία!  
 
6. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ 
Μη φοβάστε ότι θα προφέρετε κάτι λάθος. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακούσετε τέλεια αγγλικά: 
τραγούδια, ταινίες, βίντεο στο YouTube. Να ακούτε όσο το δυνατόν πιο συχνά. Ακόμα κι ένα 
τραγούδι που ακούτε ασυναίσθητα, αφήνει ίχνη στη μνήμη σας. 
 
7.  ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ 
«Η Ρώμη δε χτίστηκε σε μία μέρα». Και η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας είναι μία χρονοβόρα 
διαδικασία που απαιτεί μικρά βηματάκια. Βοηθήστε το παιδί σας στα αγγλικά και θα 
επωφεληθείτε και εσείς. Πολύ συχνά, θα σας δείχνουν τα παιδιά τι μαθαίνουν στο σχολείο. Άλλες 
φορές θα ανακαλύπτετε νέες λέξεις μαζί. Έτσι, θα επωφελούνται όλοι! 
 
8. ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ… 
Ενώ χρησιμοποιείτε τις ιδέες για ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ, θα σας δίνεται πολλές φορές η ευκαιρία 
να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή, ταμπλέτα ή το διαδίκτυο. Και ποιος θα σας βοηθήσει σε αυτό; 
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Το εγγόνι σας φυσικά! Είναι πολύ καλύτερα τα παιδιά σε αυτά τα πράγματα και θα νιώσουν πολύ 
περήφανα να σας βοηθήσουν. Έτσι θα περάσετε όμορφες στιγμές μαζί και θα εξασκηθείτε στις 
Νέες Τεχνολογίες. 
 
 
ΠΑΙΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΘΕΤΕ!! 
 
 
Στη συνέχεια θα βρείτε τις δραστηριότητες που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί του  PLEASE στο 
πλαίσιο του προγράμματος. Μερικές δοκιμάστηκαν στα SUMMER CAMPS σε 4 χώρες, άλλες όχι. 
Οι δραστηριότητες παρουσιάζονται απλοποιημένες και μεταφρασμένες στη γλώσσα σας για να 
εξασκηθείτε στα αγγλικά με τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας. Θα δείτε ότι μπορείτε να 
εξασκηθείτε στη χρήση των αγγλικών με έναν διασκεδαστικό τρόπο και με ελάχιστο κόπο για να 
το οργανώσετε. Η ανατροφοδότηση που λάβαμε από τους συμμετέχοντες στα SUMMER CAMPS 
μας έπεισαν ότι αρέσει πολύ στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας να μαθαίνουν αγγλικά μέσα από 
παιχνίδια, τραγούδια και βίντεο. Ανέφεραν χαρακτηριστικά «Γιατί δε μας δίδαξαν αγγλικά με 
αυτόν τον τρόπο; Δε θα είχαμε πρόβλημα να μιλήσουμε τώρα». Ελπίζουμε τα παραδείγματα που 
παραθέτουμε να είναι μόνο η αρχή, μπορείτε να τα τροποποιήσετε ανάλογα την ηλικία των 
παιδιών, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, τον τόπο που θα πραγματοποιήσετε τη 
δραστηριότητα και φυσικά την εποχή και τον καιρό. Χαρείτε τα Χαρούμενα Αγγλικά με φαντασία 
και δημιουργικότητα.  
 

 
Είναι ευχάριστο να δουλεύουμε μαζί:  SUMMER CAMP του προγράμματοςPLEASE στο Calzada de Calatrava, 
Ισπανία. 

 
 
Δε θέλουμε τα μέλη μας να είναι έτσι… 
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                                        Τι «πατάτα του καναπέ»!!! 

 
ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ 
 
Κυνήγι λέξεων στο σπίτι 
 

Σε ποιους 
απευθύνεται 

Παιδιά ηλικίας 8 -12 ετών και ενηλίκος 
 

Πώς παίζεται 
 

1. Οι παίκτες κρατώντας χαρτί και στυλό ξεκινούν το κυνήγι 
θησαυρού και ψάχνουν για αγγλικές λέξεις μέσα στο σπίτι. Από 
μπλουζάκια μέχρι είδη τροφίμων και ηλεκτρικές συσκευές, οι λέξεις 
είναι παντού!  
2. Φτιάχνουν μία λίστα με λέξεις που βρήκαν. 
3. Αναζητούν στο λεξικό τις άγνωστες λέξεις  
(έντυπο ή διαδικτυακό, όπως το: https://translate.google 
4. Τα παιδιά συγκεντρώνουν αντικείμενα που φέρουν αγγλικές 
λέξεις και ως ξεναγοί δείχνουν τα εκθέματα στην υπόλοιποι 
οικογένεια και τους διδάσκουν τις νέες λέξεις. 
 

Γιατί; 
 

- Για να αντιληφθούν παιδιά, γονείς, παππούδες και γιαγιάδες 
πόσες αγγλικές λέξεις υπάρχουν γύρω μας 

- Για να μάθουν την έννοια των λέξεων 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Οι παίκτες μπορούν να τραβήξουν φωτογραφίες των λέξεων που 
βρήκαν και να φτιάξουν μία έκθεση με τις φωτογραφίες τους.  
 

Τι θα χρειαστείτε 
 

Χαρτί, στυλό, ένα λεξικό ή τον υπολογιστή σας με σύνδεση στο 
διαδίκτυο, μία φωτογραφική μηχανή ή το κινητό σας τηλέφωνο (αν 
θέλετε να βγάλετε φωτογραφίες) . 
 

 
 

https://translate.google/
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Ψάξε, βρες! 
 

Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 8-12 ετών και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

 1. Οι παίκτες αναζητούν διαφορετικά αντικείμενα στην κουζίνα (π.χ. 
φούρνο, ταψί, κατσαρόλα, βαζάκι) 

 2. Βρίσκουν πώς μεταφράζονται οι λέξεις στα αγγλικά 

 3. Γράφουν τις λέξεις στα αγγλικά σε ετικέτες και τις κολλούν στο 
αντίστοιχο αντικείμενο 

 4. Όποτε περνούν δίπλα από το αντικείμενο με την ετικέτα, λένε τη λέξη 
φωναχτά 

 
Γιατί; 
 

 - Για να εξοικειωθούν με αντικείμενα καθημερινής χρήσης στα αγγλικά 

 - Για να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους με καθημερινή εξάσκηση 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και σε άλλα δωμάτια του σπιτιού. 
Μετά από μερικές μέρες, όταν θα έχουν μάθει καλά τις λέξεις μπορείτε 
να τοποθετήσετε καινούργιες  και να βάλετε τις παλιές σε ένα τετράδιο 
για να φτιάξετε το δικό σας λεξικό  για το σπίτι 

Τι θα χρειαστείτε 
 

Μικρά κομματάκια χαρτί και σελοτέιπ ή post-it    
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Χρωμοπαγίδα 
Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 6 - 9 + ενηλίκους 

 
Πώς παίζεται 
 

1. Το παιδί και ο ενήλικος αποφασίζουν πρώτα ποιο χρώμα θα 
«κυνηγήσουν» (κόκκινο, μπλε, κίτρινο, πράσινο, μωβ, μαύρο, 
λευκό, καφέ ή ροζ). 

2. Στη συνέχεια αναζητούν αντικείμενα στο σπίτι με αυτό το 
χρώμα. Με τη βοήθεια χρονομέτρου, η αναζήτηση ορίζεται στα 
πέντε λεπτά. Με τη λήξη, συναντιούνται σε ένα ορισμένο σημείο 
του σπιτιού. 

3. Τότε μοιράζονται τα αντικείμενα που βρήκαν και λένε το όνομά 
τους στα αγγλικά (εδώ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεξικό).   

4. Επαναλάβετε τη δραστηριότητα με ένα νέο χρώμα.  
 

Γιατί; - Με αυτή τη δραστηριότητα αντιλαμβανόμαστε πόσο εύκολο είναι να 
εντάξουμε τα αγγλικά στην καθημερινότητά μας. Μπορεί να 
πραγματοποιείται κάθε μέρα και με άλλο χρώμα.  
- Μαθαίνουμε τα χρώματα.  
- εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό μας. 

Περισσότερες ιδέες Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί στον κήπο για εξάσκηση στα ονόματα 
των λουλουδιών, φυτών ή και εργαλείων κήπου. 

Τι χρειάζεστε Λεξικό, σημειωματάριο, στυλό 

 
Από πού είναι αυτό; 
 

Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 6 - 9 και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

1.Οι παίκτες για 20 λεπτά αναζητούν αντικείμενα στο σπίτι με ετικέτες, 
όπως από:  

 Ρούχα  

 Τρόφιμα  

 Παιχνίδια  
2. Στη συνέχεια με ψαλίδι κόβουν τις ετικέτες και διαβάζουν τη χώρα 
προέλευσης του προϊόντος: π.χ.: made in China, made in Israel κλπ. 
3. Μετά φτιάχνουν σε χαρτί ένα κολάζ με τις ετικέτες.  
4. Δίπλα σε κάθε ετικέτα το παιδί πρέπει να γράψει στα αγγλικά: η 
μπλούζα μου φτιάχτηκε στην Ιταλία ή ο ανανάς μου είναι από το 
Μεξικό.  
5.Χρησιμοποιήστε λεξικό για τις άγνωστες λέξεις.  

Γιατί; - Βελτιώνουμε την ανάγνωση στα αγγλικά  
- Τα παιδιά μαθαίνουν ότι τα προϊόντα που χρησιμοποιούν καθημερινά 
προέρχονται από διάφορες χώρες 
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- Αποκτούμε γνώσεις γεωγραφίας  

Περισσότερες ιδέες 
 

Μπορείτε επίσης να φωτογραφίσετε τις ετικέτες και να φτιάξετε μία 
στον υπολογιστή μία παρουσίαση των προϊόντων με πληροφορίες για 
τη χώρα προέλευσης.  

Τι χρειάζεστε 
 

Προϊόντα στο σπίτι με ετικέτες, κόλλα, ψαλίδι, χαρτί, στυλό ή μολύβι, 
λεξικό.  

 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παιχνίδι μνήμης στο μπάνιο  
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 
 

Πώς παίζεται 
 

Χρειάζεστε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο  
1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
 http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-memory-
game/. 
2.  
                        

http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-memory-game/
http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-memory-game/
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Κάντε «κλικ» σε κάθε χαμογελάκι και εμφανιστεί στην οθόνη η λέξη που 
κρύβεται πίσω του. 
3.Επαναλάβετε τη λέξη και θυμηθείτε τη θέση της 
4.Όταν βρείτε μία εικόνα που να αντιστοιχεί στη λέξη, κάντε ξανά «κλικ» 
στη λέξη. Τώρα έχετε ένα ζευγάρι και επομένως έναν πόντο. Συνεχίστε 
μέχρι να αντιστοιχίσετε όλες τις λέξεις με τις εικόνες. 
 

 
5. Παίξτε το παιχνίδι μερικές φορές, μέχρι να μάθετε όλες τις λέξεις. 
6. Μπορείτε να κρατήσετε χρόνο για να δείτε ποιος είναι πιο 

γρήγορος. 
 

Γιατί; 
 

- Για να μάθουμε λέξεις στα αγγλικά και να εξασκηθούμε σε αυτές. 
- Για να ασκήσουμε τη μνήμη μας. 
- Για να εξοικειωθούμε με τις Νέες Τεχνολογίες  

Περισσότερες ιδέες 
 

Υπάρχουν πολλά παιχνίδια μνήμης στο διαδίκτυο. Επιλέξτε απλώς την 
ομάδα που προτιμάτε: ΣΠΟΡ, ΡΟΥΧΑ, ΤΡΟΦΙΜΑ κλπ.  

Τι χρειάζεστε 
 

Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο 
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Γονείς και παιδιά έπαιξαν μαζί παιχνίδια μνήμης στο SUMMER CAMP στο Calzada de Calatrava, 
Ισπανία τον Ιούλιο 2015.  
Μπορείτε να παίξετε οποιαδήποτε στιγμή με το παιδί σας στο σπίτι.  
 

 
SUMMER CAMP στην Αθήνα, Ελλάδα 
Σε ζευγάρια, η δραστηριότητα PT/07 (Χώρες και Εθνικότητες).  
Εδώ βλέπουμε μία γιαγιά με την εγγονή της να βοηθούν η μία την άλλη.  
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ΕΣΥ ΚΙ ΕΓΩ 
 
You have eyes - Έχεις μάτια 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 
 

Πώς παίζεται Η δραστηριότητα αυτή βασίζεται στο βίντεο από το YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=X_6Ai8NdkkY   
1. Δείτε το βίντεο δύο ή τρεις φορές. 
2. Στη γλώσσα σας ρωτήστε το παιδί πώς λέμε στα αγγλικά: μάτια, 
αυτιά, χέρια κλπ =  eyes, ears, hands … 
3. Δείτε ξανά το βίντεο και σημειώστε τα ρήματα. 
4. Δείτε το επόμενο βίντεο: 
https://www.youtube.com/watch?v=pjdOF5bLEBE 
5. Τραγουδήστε και χορέψτε μαζί. Διασκεδάστε! 

 

Γιατί; 
 

- Για να τραγουδήσετε μαζί.  
- Για να μάθετε τα μέλη του σώματος και τα ρήματα που συνδέονται με 
αυτά. 
  

Περισσότερες ιδέες 
 

Στο YouTube θα βρείτε πολλά εύκολα τραγούδια στα αγγλικά. 
Χρησιμοποιήστε τα για να μάθετε νέες λέξεις και να επαναλάβετε αυτές 
που ήδη γνωρίζετε.  
Το τραγούδι είναι ένας υπέροχος τρόπος να μάθουμε μια γλώσσα! 

Τι χρειάζεστε 
 

Έναν υπολογιστή με πρόσβαση στον διαδίκτυο. 

 
Head, shoulders, knees and toes 

 
Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 5 – 8 και ενηλίκους 

 

Πώς παίζεται 
 

1. Τα παιδιά με τη βοήθεια των ενηλίκων «σερφάρουν» στο διαδίκτυο. 
Αναζητήστε στο YouTube το τραγούδι “Head, shoulders, knees and 
toes”. Μπορείτε να ακολουθήσετε αυτόν τον σύνδεσμο, αλλά υπάρχουν 
πολλοί διαφορετικοί: 
           https://www.youtube.com/watch?v=gFuZ6LPDYQc  
2.Ακούστε το τραγούδι μία φορά και τη δεύτερη προσπαθήστε να 
τραγουδήσετε μαζί. 
3.Μην ξεχάσετε να χρησιμοποιήσετε και τα μέλη του σώματός σας όσο 
τραγουδάτε, είναι πολύ πιο διασκεδαστικό και ασκείστε!  
4.Στο τέλος για να ηρεμήσετε παίξτε εναλλάξ τον «Βασιλιά» δίνοντας 
«διαταγές» στα αγγλικά : Touch your nose (Πιάσε τη μύτη σου), Touch 
your head (Πιάσε το κεφάλι σου) Touch your shoulders (Πιάσε τους 
ώμους σου) Τouch your toes (Πιάσε τα δάκτυλα των ποδιών σου)... 

Γιατί; 
 

- Για να τραγουδήσετε μαζί. 
- Για να μάθετε τα μέλη του σώματος και τα ρήματα που συνδέοντα με 
αυτά. 
- Για να διασκεδάσετε. 
- Για να ασκηθείτε. 

https://www.youtube.com/watch?v=X_6Ai8NdkkY
https://www.youtube.com/watch?v=pjdOF5bLEBE
https://www.youtube.com/watch?v=gFuZ6LPDYQc
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Περισσότερες ιδέες 
 

Στο YouTube θα βρείτε πολλά εύκολα τραγούδια στα αγγλικά. 
Χρησιμοποιήστε τα για να μάθετε νέες λέξεις και να επαναλάβετε αυτές 
που ήδη γνωρίζετε.  
Το τραγούδι είναι ένας υπέροχος τρόπος να μάθουμε μια γλώσσα! 

Τι χρειάζεστε 
 

Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο 

 
 
Το οικογενειακό μου δέντρο 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 
 

Πώς παίζεται 
 

1. Κάντε μία λίστα με κοντινά και μακρινά μέλη της οικογένειάς σας. 
Μεταφράστε τις λέξεις στα αγγλικά (χρησιμοποιήστε ένα λεξικό ή 
διαδικτυακά το https://translate.google). 
Σημειώστε και πώς προφέρονται οι λέξεις. 
Ανάλογα με την ηλικία των παιδιών και το επίπεδό τους στα αγγλικά, 
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις βασικές λέξεις μαμά, μπαμπάς, 
αδελφή, αδελφός, γιαγιά παππούς  
Ή 
Πιο δύσκολες όπως: θείος, θεία, ξάδελφος, προ-γιαγιά, κουνιάδα, 
πεθερός κλπ.  
2. Βλέποντας οικογενειακές φωτογραφίες (παλιές ή καινούργιες) 
απαντήστε στις ερωτήσεις των παιδιών old ones or more contemporary) 
answer the child questions: 
Παιδί: Who is that man/woman? (Ποιος είναι αυτός/αυτή;) 
Ενήλικος: He is my cousin Mike. / She is my mother’s cousin Mary. (Είναι 
ο ξάδελφός μου Μάικ. / Είναι η ξαδέλφη της μητέρας μου Μαίρη)  
 

Γιατί; 
 

- Για εμπλουτισμό του λεξιλογίου μας: τα μέλη της οικογένειας. 
- Για να ανταλλάξουμε πληροφορίες για την ιστορία της 

οικογένειας. 
- Για να περάσουμε χρόνο μαζί κάνοντας εξάσκηση στα αγγλικά.  

  

Περισσότερες ιδέες 1.Μπορείτε να κάνετε επιπλέον ερωτήσεις σχετικά με την ηλικία των 
προσώπων: Πόσων χρονών είναι σε αυτή τη φωτογραφία; 
2.Μπορείτε να φτιάξετε ένα πόστερ όπως αυτό που ακολουθεί και να 
φτιάξετε το δικό σας οικογενειακό δέντρο. 

Τι χρειάζεστε 
 

Λεξικό ή υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. 
Οικογενειακές φωτογραφίες 

 
 
 

https://translate.google/
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Ψεύτης, ψεύτης! (Liar, liar, pants on fire)  

 
Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 5 -8 και ενηλίκους που μιλούν λίγα αγγλικά 

 

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1  
1.Κατεβάστε από την ιστοσελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου κάρτες με 
μέλη του σώματος: 
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/human-body-
flashcards 
ή  αναζητήστε εικόνες μελών του σώματος στο διαδίκτυο ή σε 
περιοδικά. Μπορείτε να φτιάξετε τις δικές σας κάρτες κολλώντας τες σε 
χρωματιστά χαρτιά 10 x 15 cm. 
2. Κάντε εξάσκηση στην αγγλική ορολογία των μελών του σώματος.  
ΒΗΜΑ 2  
2.Το παιχνίδι: Ο ενήλικος είναι ο «ψεύτης» που λέει ένα μέλος του 
σώματος αλλά δείχνει την κάρτα που απεικονίζει ένα άλλο.  
3.Το παιδί πρέπει να αγγίξει το μέρος του σώματος που αναφέρθηκε 
και όχι αυτό στην κάρτα. Αυτό γίνεται με αυξανόμενη ταχύτητα. 
4.Αν κάνει λάθος το παιδί, ο ενήλικος λέει  
“Liar, liar, pants on fire”  
[ laiǝ, laiǝ pants on faiǝ] 
«Ψεύτης, ψεύτης, καίγεται το παντελόνι σου» 
Και το παιδί παίρνει τη θέση του ψεύτη και εναλλάσσονται οι ρόλοι.  
 

Γιατί; 
 

- Για να εξασκηθείτε στα μέλη του σώματος στα αγγλικά.  
- Για να δημιουργήσετε κάρτες. 
- Για  να βελτιώσετε τα αντανακλαστικά σας (χρόνο αντίδρασης) 
- Για να διασκεδάσετε! 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/human-body-flashcards
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/worksheets/human-body-flashcards
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Τι θα χρειαστείτε 
 

Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και εκτυπωτή ή παλιά περιοδικά, 
χαρτί, κόλλα, ψαλίδι.  

 

                                            
 
 
Μυστικοί κώδικες 
 
Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 9 – 12 και ενηλίκους 

 
Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
Ετοιμάστε δύο αντίγραφα του παρακάτω αποκωδικοποιητή: 

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C D 

 
Κάθε κόκκινο γράμμα αντιστοιχεί στο από κάτω μπλε. Κάθε παίκτης έχει από ένα 
αποκωδικοποιητή. 
ΒΗΜΑ 2 
1.Κωδικοποιήστε ένα μήνυμα για το παιδί σας, όπως για παράδειγμα:   
                     I LOVE YOU  τώρα θα γίνει : MPKRI  CSY 
2. Ανταλλάξτε μηνύματα και διαβάστε το μήνυμα αποκωδικοποιημένο.   
 

Γιατί; 
 

- Για να εξασκηθείτε στη γραφή στα αγγλικά. 
- Για να φτιάξετε αστεία γράμματα. 
 

Περισσότερες ιδέες Αντί για μπλε γράμματα μπορείτε να έχετε αριθμούς. 

Τι χρειάζεστε 
 

Ένα κομμάτι χαρτί και στυλό.  
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Τρεις γενιές δουλεύουν μαζί στο SUMMER CAMP στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2015 

 
 

ΠΕΙΝΑΜΕ!! 
 
Τρώμε την άλφα-βήτα! 

                                                                          

 
Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 

 

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1. Παιδιά και ενήλικοι ετοιμάζουν την «άλφα- βήτα που τρώγεται»  
χρησιμοποιώντας λεξικό και αναζητώντας φωτογραφίες τροφίμων στο 
διαδίκτυο. Μπορούν να έχουν περισσότερες λέξεις για κάθε γράμμα. 
Για παράδειγμα: 
A: apple, avocado, apricot 
B: butter, bread, broccoli 
C: cheese, cherry 
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Μπορείτε να αποφύγετε «δύσκολα» γράμματα, όπως: Q, Z, X 
Όταν είστε έτοιμοι μπορείτε να παίξετε με τις λέξεις. Στη συνέχεια 
μπορείτε να προσθέσετε περισσότερα φαγητά και να φτιάξετε το δικό 
σας λεξικό τροφίμων.  
2. Στο σπίτι μπορείτε να φτιάξετε 23 καρτελάκια 3 x 3 cm και να 
γράψετε από ένα γράμμα της αλφαβήτου. 
 
ΒΗΜΑ 2 
1.Το παιδί ζωγραφίζει ένα τετράγωνο με ένα γράμμα, για παράδειγμα B 
και λέει: “I’m HUNGRY! I’m going to eat a BANANA”. (Πεινάω! Θα φάω 
μία μπανάνα). Αν θυμηθεί τη λέξη που αρχίζει με αυτό το γράμμα, 
κρατάει το καρτελάκι, διαφορετικά το γράμμα ξαναμπαίνει με τα 
υπόλοιπα.   
2. Παιδιά και ενήλικοι παίρνουν εναλλάξ γράμματα μέχρι να 
τελειώσουν. 
3. Όποιος έχει τα περισσότερα γράμματα κερδίζει. 

Γιατί; 
 

- Για να εξοικειωθείτε με τη σειρά των γραμμάτων στην αλφάβητο. 
- Για να ασκήσετε το λεξιλόγιό σας και την ομιλία σας. 
- Για να ασκήσετε τη μνήμη σας (καμία λέξη δεν μπορεί να 
επαναληφθεί! ) 
- Για να εξοικειωθείτε με τις Νέες Τεχνολογίες. 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να έχει λέξεις και άλλων κατηγοριών, όπως 
ρούχων, ζώων, αθλημάτων κλπ.  

Τι χρειάζεστε 
 

Ένα λεξικό, χαρτί A4, στυλό, χάρακα και ψαλίδι. 

 
Do you like broccoli ice-cream?  - Σου αρέσει το παγωτό μπρόκολο; 
 
Εμπνευσμένο από ένα απλό τραγούδι στο YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk 
 

Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 6 - 9 και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

1.Ακούστε δυο φορές το τραγούδι και τραγουδήστε κι εσείς μαζί. 
2. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να φτιάξουν τους δικούς τους συνδυασμούς 
τροφίμων: π.χ. Carrots / sandwiches (καρότα/ σάντουιτς).  
Χρησιμοποιήστε λεξικό όπου το χρειαστείτε.  
3. Ασκηθείτε κάνοντας ερωτήσεις όπως στο τραγούδι: Do you like ice-
cream? Yes, I do.  

 
Γιατί; 
 

- Για να τραγουδήσετε μαζί. 
- Για να φτιάξετε αστείους συνδυασμούς. 
- Για εξάσκηση σε εκφράσεις όπως: delicious / yummy/ yucky  
- Για να ασκηθείτε σε εύκολες ερωτήσεις/ απαντήσεις: Do you like …? / 
Yes, I do./ No, I don’t. 
  

Περισσότερες ιδέες 
 

Στο YouTube θα βρείτε πολλά εύκολα τραγούδια στα αγγλικά. 
Χρησιμοποιήστε τα για να μάθετε νέες λέξεις και να επαναλάβετε αυτές 
που ήδη γνωρίζετε.  

https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk
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Το τραγούδι είναι ένας υπέροχος τρόπος να μάθουμε μια γλώσσα! 

Τι χρειάζεστε Υπολογιστή ή τάμπλετ με πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 
Μια γεύση αγγλικών 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 
 

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1. Ενήλικοι και παιδιά μαθαίνουν τις αγγλικές λέξεις για διάφορες 
γεύσεις: 
SWEET– ΓΛΥΚΟ, SOUR /sauǝ/ – ΞΙΝΟ,  
BITTER /bitǝ/ – ΠΙΚΡΟ, SALTY /so:lti/ – ΑΛΜΥΡΟ,  
SPICY /spaisi/ – ΚΑΥΤΕΡΟ, ΠΙΚΑΝΤΙΚΟ 
2. Προετοιμάστε κάρτες με οδοντογλυφίδες (με μικρά κομμάτια χαρτί 
κολλημένα σε οδοντογλυφίδα). Οι κάρτες γράφουν “spicy”, “sweet”, 
“very sweet”, “sour”, “salty”… 
ΒΗΜΑ 2 
Στη διάρκεια γεύματος που θα προετοιμάσετε ειδικά για αυτή τη 
δραστηριότητα ή και σε οποιοδήποτε άλλο γεύμα, τοποθετήστε τα 
καρτελάκια  στα φαγητά ανάλογα με τη γεύση τους.  
Μοιραστείτε τις απόψεις σας για τις γεύσεις. Για παράδειγμα: 
It is very spicy. – Είναι πολύ καυτερό. 
It is too sweet for me. – Είναι πολύ γλυκό για μένα. 
It is very salty. – Είναι πολύ αρμυρό. 
 

Γιατί; 
 

- Για να χρησιμοποιήσετε αγγλικά σε συνθήκες καθημερινότητας. 
-  Για να αναγνωρίζετε λέξεις χρησιμοποιώντας την αίσθηση της γεύσης 
- Για να μάθετε λεξιλόγιο σχετικά με το φαγητό. 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Χρησιμοποιήστε τα καρτελάκια για όσο καιρό χρειαστεί για να μάθετε 
τις λέξεις 

Τι χρειάζεστε Οδοντογλυφίδες, κομματάκια χαρτί, σελοτέιπ ή κόλλα  
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Summer Camp στο Sines, Πορτογαλία 
Γιαγιάδες, παιδιά και η Μαρκέλλα, η δασκάλα μας από την Ελλάδα 
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Ένα τυπικό γεύμα στη χώρα μου 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους 

Πώς παίζεται Αυτή η δραστηριότητα είναι πρόσκληση για να συνεισφέρετε στον 
ΟΔΗΓΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ PLEASE. Εσείς και τα παιδιά σας μπορείτε να 
ετοιμάσετε ένα πιάτο για το βιβλίο που θα μοιραστούν όλοι οι εταίροι 
του προγράμματος PLEASE. 
1. Επιλέξτε ένα τυπικό γεύμα από της πόλης σας ή της οικογένειάς σας.  
2. Φτιάξτε μία λίστα των υλικών στα αγγλικά. Αν χρειαστεί, 
χρησιμοποιήστε λεξικό ή το https://translate.google 
3. Ετοιμάστε τις οδηγίες. 
4. Συμπληρώστε τη φόρμα (ακολουθεί παράδειγμα). 
5. Βρείτε μία ωραία φωτογραφία στο διαδίκτυο και επικολλήστε τη στη 
συνταγή σας. 
6. Στείλτε ηλεκτρονικά τη συνταγή σας στη διεύθυνση: 
mariamargonska@gmail.com 
 

Γιατί; 
 

- Για να ασκηθείτε σε λεξιλόγιο στα αγγλικά. 
- Για να εξοικειωθείτε με τις Νέες Τεχνολογίες. 
- Για να μοιραστείτε τα αγαπημένα σας φαγητά.  
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Μπορείτε να προτείνετε περισσότερα από ένα πάτο, όπως και ένα 
ορεκτικό ή ένα γλυκό. 

Τι χρειάζεστε 
 

Υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Λεξικό.  

 
Παράδειγμα στη γλώσσα σας: 
 
Όνομα πιάτου ΣΑΛΑΤΑ ΚΑΡΟΤΟ 

Χώρα προέλευσης Πολωνία 

Υλικά 
 

1. 3 πορτοκάλια. 
2. 600 γρ καρότα 
3. 100 γρ σταφίδες 
4. πράσινα φύλλα για διακόσμηση. 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΛΤΣΑ: στο χυμό δύο πορτοκαλιών προσθέστε 3 κουταλιές της 
σούπας ελαιόλαδο, 1 κομμάτι τζίντζερ σε μέγεθος καρυδιού τριμμένο, 1 
κουταλιά της σούπας μέλι, αλάτι και πιπέρι 

Οδηγίες 
 

1. Καθαρίστε και τρίψτε τα σε ένα μπολ. 
2. Κόψτε τα πορτοκάλια σε μικρούς κύβους. 
3. Προσθέστε τις σταφίδες. 
4. Ετοιμάστε τη σάλτσα και ρίξτε τη στη σαλάτα. 
5. Βάλτε τη στο ψυγείο μέχρι να τη σερβίρετε. 

https://translate.google/
mailto:mariamargonska@gmail.com
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Εικόνα 
 

 
 
Παράδειγμα στα αγγλικά: 
 

Name of the dish CARROT SALAD 
Country of origin Poland 

Ingredients 
 

1. 3 oranges. 
2. 60 dkg carrots 
3. 100 g raisins 
4. Green leaves for decoration. 
 
DRESSING: juice of two oranges, 3 table spoonfuls of olive oil, grate on a 
grater 1 piece of fresh ginger ( the size of a walnut) ,  
1 tablespoonful of honey, salt & pepper to season. 
 

Instructions 
 

1. Peel the carrots and shred them into a bowl. 
2. Cut the oranges into small cubes. 
3. Add the raisins. 
4. Prepare the dressing and pour onto the carrots. 
5. Refrigerate before serving. 

Picture 
 

 
 
 
Φόρμα για τη συνταγή σας (αντιγράψτε τη, συμπληρώστε τη και στείλτε την ηλεκτρονικά) 
 

Name of the dish  

Country of origin  

Ingredients 
 

 

Instructions 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

Picture  
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Αστεία  σάντουιτς 
 
 
Σε ποιον απευθύνεται Σε παιδιά ηλικίας 6 - 9 και ενηλίκους 

 
Πώς παίζεται 
 

1. Τα παιδιά με τους ενηλίκους σκέφτονται ιδέες για υγιεινά σάντουιτς. 
2. Πρώτα ετοιμάζουν μία λίστα για ψώνια (αν δεν μπορούν να γράψουν 
τα παιδιά, μπορούν να ζωγραφίσουν τα προϊόντα) και βρίσκουν τις 
αντίστοιχες λέξεις στα αγγλικά με τη βοήθεια λεξικού ή του 
https://translate.google 
3.Στη συνέχεα παιδιά και ενήλικοι πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ και 
ψωνίζουν προϊόντα λέγοντας “Let's buy peppers”, “Let's buy 
cucumbers”, “Let's buy bread”. 
4. Στο σπίτι φτιάχνουν σάντουιτς και ενώ τα φτιάχνουν 
επαναλαμβάνουν το λεξιλόγιο. 
5. Τα παιδιά και οι μεγάλοι ζωγραφίζουν αστεία πρόσωπα με κέτσαπ σε 
κάθε σάντουιτς και τα τρώνε μαζί.  

Γιατί; 
 

- Για να μάθετε βασικές λέξεις για φαγητά στα αγγλικά 
- Για να μάθετε τη φράση: Let's buy[ bai] …/ Να αγοράσουμε… 
- Για να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σχετικά με την υγιεινή διατροφή 
- Για ανάπτυξη της δημιουργικότητας 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Όταν υπάρχουν περισσότερα μέλη στην οικογένεια, μπορείτε να 
οργανώσετε ένα διαγωνισμό για τα πιο χρωματιστά: όσα περισσότερα 
χρώματα έχουν, τόσο το καλύτερο! Ή έναν διαγωνισμό για τα σάντουιτς 
με τη μεγαλύτερη φαντασία.  

Τι χρειάζεστε 
 

Ένα λεξικό ή υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο. Υλικά για 
σάντουιτς. 

 
 

https://translate.google/
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΥΡΩ ΜΑΣ 

Λουλούδια του κόσμου 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε παιδιά ηλικίας 5-6 και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται ΒΗΜΑ 1 
1. Παιδιά και μεγάλοι κόβουν χάρτινα λουλούδια σε διάφορα χρώματα 
με 6-8 πέταλα.  Στο κέντρο του λουλουδιού γράφουν μία κατηγορία 
λέξεων, π.χ. ζώα, φαγητά, ποτά, ρούχα κλπ.  
2. Παιδιά και ενήλικοι γράφουν από μία λέξη σε κάθε πέταλο (τα 
μικρότερα παιδιά μπορούν να ζωγραφίσουν  μία εικόνα σε κάθε 
πέταλο), σύμφωνα με την κατηγορία. Πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη 
λέξη στην άλλη πλευρά κάθε πετάλου. Κολλούν τα λουλούδια σε ξύλα 
και τα βάζουν σε ένα βάζο. 
ΒΗΜΑ 2 
1. Παιδιά και μεγάλοι λένε: “Choose a flower” (διάλεξε ένα λουλούδι).   
2. Στη συνέχεια κάθονται ο ένας απέναντι από τον άλλο ώστε ο ένας να 
βλέπει τις εικόνες/ λέξεις  και ο άλλος τη λέξη στα αγγλικά. Εναλλάξ 
μεταφράζουν τις λέξεις. 

Γιατί; - Για εξάσκηση λεξιλογίου σε κατηγορίες 
- Για ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 

Περισσότερες ιδέες  
 

Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί με οποιαδήποτε κατηγορία λέξεων. 

Τι χρειάζεστε 
 

Χαρτί, ψαλίδι, μπογιές, μαρκαδόρους, ξυλάκια ή καλαμάκια 
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Τα λουλούδια όπως τα έφτιαξαν συμμετέχοντες στο Summer Camp 
Calzada de Calatrava, Ισπανία 

 
 
Κυνήγι θησαυρού στον κήπο 
 

Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 6 – 9 ετών και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1.Οι γονείς ή οι παππούδες ετοιμάζουν κάρτες μαζί με τα παιδιά με 
σύμβολα όπως «πήγαινε ευθεία», «στροφή δεξιά», «στροφή 
αριστερά». Τα σύμβολα μπορούν να είναι τυπωμένα ή ζωγραφισμένα. 
2. Οι μεγάλοι βάζουν τα σύμβολα στο πάτωμα και παίζουν το παιχνίδι 
«Τι λείπει;». Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους και οι μεγάλοι κρύβουν 
μία κάρτα. Τα παιδιά μαντεύουν ποιο σύμβολο λείπει. Μετά αλλάζουν 
ρόλους και τα παιδιά ορίζουν το παιχνίδι. 
   
ΒΗΜΑ 2 
3. Αφού έχουν μάθει το λεξιλόγιο που συνδέεται με το να δίνουν 
οδηγίες, οι μεγάλοι πηγαίνουν στον κήπο και κρύβουν μερικά 
πράγματα (παιχνίδια, διάφορα αντικείμενα) για τα παιδιά.   
4.Στη συνέχεια τα παιδιά πηγαίνουν στον κήπο και οι γονείς δίνουν 
απλές οδηγίες στα αγγλικά και τα παιδιά ψάχνουν για τα κρυμμένα 
αντικείμενα. Μετά αλλάζουν ρόλους και τα παιδιά κρύβουν τα 
αντικείμενα και οι μεγάλοι ψάχνουν να τα βρουν.  
 

Γιατί; 
 

- Για να μάθετε να δίνετε απλές οδηγίες στα αγγλικά 
- Για να μάθετε να ρωτάτε απλές  ερωτήσεις  
- Για να περάσετε χρόνο μαζί σε δραστηριότητες έξω από το σπίτι 

Περισσότερες ιδέες 
 

Το ίδιο παιχνίδι μπορεί να παιχτεί και μέσα στο σπίτι.  

Τι χρειάζεστε Υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
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Ψωνίζοντας στο σούπερ μάρκετ 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε όλους. Η εύκολη εκδοχή μπορεί να παιχτεί από μικρά παιδιά, η πιο 
δύσκολη από παιδιά ηλικίας 12 ετών και άνω.  

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1. Μεγάλοι και παιδιά ετοιμάζουν μία λίστα για ψώνια πριν πάνε στο 
σούπερ μάρκετ. 
2. Με τη βοήθεια λεξικού μεταφράζουν τα πράγματα στα αγγλικά. 
 
ΒΗΜΑ 2 
1. Καθώς ψωνίζουν τα πράγματα από τη λίστα τους, εξασκούν λεξιλόγιο 
και γραμματική, βλ. παρακάτω την εκδοχή για προχωρημένους. 
2. Κάθε φορά που βάζουν κάτι στο καλάθι επαναλαμβάνουν τη λέξη. 
 

Γιατί; 
 

- Για να μάθετε χρήσιμο λεξιλόγιο και να ασκηθείτε σε αυτό σε 
καθημερινή βάση. 
- Για να ευαισθητοποιηθείτε σχετικά με την υγιεινή διατροφή. 
- Για να ασκήσετε τη μνήμη σας. 

Περισσότερες ιδέες  Εκδοχή για προχωρημένους: 
Τα παιδιά ηλικίας 12+ σίγουρα θα γνωρίζουν από το σχολείο τη 
διαφορά ανάμεσα σε: 
HOW MUCH milk/sugar/ flour ?/ HOW MANY bottles of milk/ kgs of 
sugar/ packages of flour?  
Μπορούν να διδάξουν τους μεγάλους και να κάνουν μαζί εξάσκηση. 
Μπορούν επίσης να ρωτήσουν:  
Do we need washing powder? Χρειαζόμαστε απορρυπαντικό; κλπ.  
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ΑΚΟΜΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΙΔΕΕΣ: 
Στο σπίτι όλοι μαζί μπορούν να παίξουν το παιχνίδι μνήμης όπου κάθε 
παίκτης με τη σειρά του πρέπει να θυμηθεί από ένα αντικείμενο τη 
φορά που αγόρασαν στο σούπερ μάρκετ. 
1.  I went to the Supermarket and bought a dozen eggs.                             
2.  I went to the Supermarket and bought a dozen eggs and       
     a  bar of soap                                                                                                 
3. I went to the Supermarket and bought a dozen eggs, a 
    bar of soap and a packet of rice  ΚΛΠ. 
 

Τι χρειάζεστε 
 

Χαρτί και στυλό και ένα λεξικό. 

 

                                 
 
 
Πικ-νικ στην εξοχή 
 
Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 6 – 9 ετών και ενηλίκους 

 
Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1. Στο σπίτι τα παιδιά και οι μεγάλοι αποφασίζουν τι να πάρουν μαζί 
τους στο πικ-νικ.  
2. Φτιάχνουν μία λίστα στα αγγλικά με τη βοήθεια λεξικού. 
3. Καθώς ετοιμάζουν τα πράγματα επαναλαμβάνουν τα ονόματά τους. 
Παίρνουν και μερικά παιχνίδια μαζί τους για να παίξουν. 
 
ΒΗΜΑ 2 
4.Στη διάρκεια του πικ-νικ, επαναλαμβάνουν τις λέξεις στα αγγλικά 
κάθε φορά που βγάζουν κάτι από το καλάθι. 
5. Όταν όλα τα φαγητά και τα παιχνίδια είναι στην κουβερτούλα, 
μπορούν να παίξουν το παιχνίδι “What is missing?” / «Τι λείπει;» 
Οι μεγάλοι ζητούν από τα παιδιά να κλείσουν τα μάτια και κρύβουν 
κάτι. Κάνουν την ερώτηση: “What is missing?”. Στη συνέχεια 
εναλλάσσουν ρόλους. 
 

Γιατί; 
 

- Για εξάσκηση λεξιλογίου 
- Για εξάσκηση της μνήμης 
- Για να περάσετε το χρόνο σας δημιουργικά έξω από το σπίτι 
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Περισσότερες ιδέες 
 

Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι  “What is missing?” / «Τι λείπει;»  Με 
οποιεσδήποτε λέξεις γραμμένες σε χαρτάκια ή με παιχνίδια ή με 
αντικείμενα από το σπίτι. 

Τι χρειάζεστε 
 

Τρόφιμα για πικ-νικ, μία κουβερτούλα, μία μπάλα, ένα φρίσμπυ ή άλλα 
αγαπημένα παιχνίδια. 
 

 
Η γειτονιά μου 
 

Σε ποιον απευθύνεται Παιδιά ηλικίας 10 -12 ετών και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

ΒΗΜΑ 1 
1. Μεγάλοι και παιδιά πηγαίνετε για μία βόλτα στην περιοχή και βγάλτε 
φωτογραφίες κτιρίων, καταστημάτων , όπως για παράδειγμα το 
μανάβικο, το κρεοπωλείο, το σούπερ μάρκετ, σπίτια, πολυκατοικίες 
κλπ.   
ΒΗΜΑ 2 
2. Στο σπίτι βρείτε τη μετάφραση για τα μέρη που φωτογραφίσατε. 
Χρησιμοποιήστε επίθετα όπως για παράδειγμα: μεγάλο, μικρό, ψηλό, 
όμορφο. 
3. Μετά περάστε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή. 
4. Φτιάξτε ένα αρχείο με το όνομα «Η γειτονιά μου» όπου μπορείτε να 
κρατήσετε τις φωτογραφίες σας και να βάλετε λεζάντες στα αγγλικά 

Γιατί; 
 

- Για να εξασκήσετε το λεξιλόγιό σας. 
- Για να εξοικειωθείτε με τις Νέες Τεχνολογίες 
- Για να περάσετε δημιουργικά το χρόνο σας εκτός σπιτιού. 
 

Τι χρειάζεστε 
 

Μία ψηφιακή κάμερα Ή κινητό τηλέφωνο που βγάζει φωτογραφίες. 
Υπολογιστή. 

 
Κυκλοφορώ με ασφάλεια 
 

Σε ποιον απευθύνεται Σε παιδιά ηλικίας 6 – 9 ετών και ενηλίκους 
 

Πώς παίζεται 
 

1. Μπορείτε να κάνετε αυτή τη δραστηριότητα όποτε περπατάτε με το 
παιδί στην πόλη, όποτε πηγαίνετε για ψώνια ή οπουδήποτε αλλού.  
2. Όταν φτάσετε σε κάποια διάβαση και θέλετε να διασχίσετε το δρόμο, 
ρωτήστε το παιδί: 
  “What must we do now? [ wo:t mast wi do nau]/ Τι πρέπει να κάνουμε 
τώρα; 
3.Το παιδί θα απαντήσει σύμφωνα με όσα έμαθε στην τάξη ή στο 
summer camp.  
4. Πρώτα λέμε STOP, μετά LOOK RIGHT , LOOK LEFT για να δούμε αν 
έρχεται αυτοκίνητο, μετά LISTEN αν ακούμε αυτοκίνητο και τέλος, 
WALK διασχίζοντας το δρόμο με ασφάλεια.  
5. Κάντε το συστηματικά και σύντομα και οι δύο θα θυμάστε: STOP - 
LOOK RIGHT – LOOK LEFT – LISTEN – WALK [stop – luk rajt – luk left – 
lisen – wo:k] 
 

Γιατί; 
 

- Για να βελτιώσετε την ομιλία σας στα αγγλικά  
- Για εκπαίδευση στην κυκλοφοριακή αγωγή 
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- Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να επαναλαμβάνεται σε καθημερινή 
βάση 
 

Περισσότερες ιδέες 
 

Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση στις λέξεις και τις εντολές κάθε φορά 
που θα φύγετε από το σπίτι. 

Τι χρειάζεστε Χαρτί, στυλό, λεξικό. 

 

 
 

 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
Τα μέσα που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο παραδείγματα του πώς μπορείτε να 
μάθετε αγγλικά μαζί με το παιδί σας ή το εγγόνι σας, υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλο στη χρήση 
του υπολογιστή και στην πλοήγηση στο διαδίκτυο. Σύντομα θα θέλετε να μάθετε περισσότερα. 
Μερικά παραδείγματα χρήσιμων ιστοσελίδων: 
 
Βρετανικό Συμβούλιο  http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/ 

 
ESL 4 kids http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html 

 

ESL Games World http://www.eslgamesworld.com 
 
http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-
memory-game/. 
 

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=RXQSJ0lxH80 
και πολλά άλλα … 

Δωρεάν τεχνολογία για 
εκπαιδευτικούς            
 

http://www.freetech4teachers.com 
 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/
http://esl-kids.com/eslgames/eslgames.html
http://www.eslgamesworld.com/
http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-memory-game/
http://www.eslgamesplus.com/esl-bathroom-vocabulary-memory-game/
https://www.youtube.com/watch?v=RXQSJ0lxH80
http://www.freetech4teachers.com/
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Χρησιμοποιείτε συστηματικά το διαδικτυακό λεξικό : https://translate.google. Θα σας μεταφράζει 
στα αγγλικά λέξεις από τη γλώσσα σας και αντιστρόφως και παράλληλα σας δίνει τη σωστή 
προφορά που μπορείτε να επαναλαμβάνετε. Όσο πιο συχνά, τόσο καλύτερα! 

 
Σας ευχόμαστε ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ με τα ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΑΓΓΛΙΚΑ!!   
 
 
 
 
 

                                                
 

https://translate.google/

