
Dilemma A1-A2

Οδηγίες

Τι χρειάζομαι:
  Καρτέλα παιχνιδιού
  Ρολόι ή χρονόμετρο

Τα παιδιά: 
  εξασκούνται στο να αναγνωρίζουν διαφορές 
και ομοιότητες πραγμάτων ενός συνόλου
  αφομοιώνουν το λεξιλόγιο που έχουν διδαχτεί
  εξασκούνται στην ορθογραφία

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 15-20 λεπτά

Παραλλαγές

•  Χωρίστε την τάξη σε ομάδες ή ζευγάρια.
•  Δώστε μία καρτέλα παιχνιδιού σε κάθε ομάδα/

ζευγάρι (δες παρακάτω).
•  Ζητήστε από τα παιδιά να γράψουν την κάθε φράση 

κάτω από τη σωστή κατηγορία. 
•  Ανάλογα με το επίπεδο και την ηλικία της τάξης, 

επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα για να συμπληρώσουν 
τα παιδιά το φύλλο τους (2-4 λεπτά είναι αρκετά). 

•  Μόλις τελειώσει ο χρόνος, συγκεντρώστε τις 
καρτέλες, υπολογίστε το σκορ της κάθε ομάδας και 
γράψτε το στην αντίστοιχη καρτέλα. Δώστε 
1 πόντο για κάθε σωστή απάντηση, 0 πόντους για 
κάθε λανθασμένη απάντηση και 0 πόντους για κάθε 
λέξη που δεν τοποθετήθηκε σε καμία κατηγορία.

•  Επιστρέψτε τις καρτέλες στις ομάδες τους και μαζί με 
όλα τα παιδιά συζητήστε ποιες λέξεις πάνε στην κάθε 
κατηγορία.

•  Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους κερδίζει. 

•  Μπορείτε να αλλάξετε το σκορ δίνοντας 5 πόντους 
επιπλέον στην ομάδα που τοποθέτησε όλες τις λέξεις 
στις κατηγορίες. Εναλλακτικά, μπορείτε να δώσετε 3 
πόντους για κάθε σωστή απάντηση και να αφαιρέσετε 
1 πόντο για κάθε λανθασμένη απάντηση.

•  Μπορείτε να κολλήσετε τις καρτέλες στον τοίχο της 
τάξης, ώστε τα παιδιά να σηκώνονται για να γράψουν 
την κάθε λέξη στη σωστή κατηγορία. Όταν τα παιδιά 
κινούνται, αυξάνεται το ενδιαφέρον και η συμμετοχή 
τους στο μάθημα.

•  Μπορείτε να παίξετε το ίδιο παιχνίδι αλλάζοντας τις 
κατηγορίες και το αντίστοιχο λεξιλόγιο π.χ. Healthy 
Food/Junk Food, Fruit/Vegetables κ.λπ.

APPROPRIATE ACTIONS INAPPROPRIATE ACTIONS

• Say sorry 
• Be polite 
• Start a fight 
•  Interrupt people 

when they’re talking 
• Help others 
• Share with others 
• Lie 
•  Get angry when 

you lose 
• Respect others 
• Be a team player 
•  Scream and make 

a noise 
• Wait for your turn 
• Make fun of others 
• Use bad language SCORE: 

TEAM/NAME: 

περισσότερες δραστηριότη
τες 

θα βρείτε στη σειρά  

Skate Away



HEALTHY FOOD JUNK FOOD

APPROPRIATE 
ACTIONS

INAPPROPRIATE 
ACTIONS

• Hamburgers
• Chocolate 
• Tomatoes 
• Bananas 
• Soft drinks 
• Broccoli 
• Orange juice 
• Hot dogs 
• Milk 
• Pasta 
• Crisps 
• Chicken 
• Carrots 
• Pizza
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• Start a fight 
•  Interrupt people 
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• Help others 
• Share with others 
• Lie 
•  Get angry when 

you lose 
• Respect others 
• Be a team player 
•  Scream and make 

noise 
• Wait for your turn 
• Make fun of others 
• Use bad language
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