
A1-A2

Τι χρειάζομαι:
Φωτοτυπίες ενός πίνακα, με 
4 στήλες και 3 σειρές.

Τα παιδιά: 
  αναπτύσσουν τη φαντασία τους
  ενισχύουν την ικανότητά τους να συνδυάζουν 
τα γράμματα του αλφάβητου με λέξεις
  εξασκούν τη δεξιότητά τους να ομαδοποιούν 
λέξεις με κοινά χαρακτηριστικά

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 15 λεπτά

Οδηγίες

•  Φτιάξτε σε ένα χαρτί Α4 έναν πίνακα με 4 στήλες και 
3 σειρές, όπως στο παράδειγμα.

•  Επιλέξτε δύο ομάδες λέξεων με κοινά χαρακτηριστικά 
π.χ. κάτι που φοριέται/που είναι απαραίτητο στην 
κατασκήνωση/που σχετίζεται με μαγειρική, κ.ά. 
Γράψτε τις στον πίνακα (που φτιάξατε στο χαρτί Α4), 
όπως στο παράδειγμα (something to eat, something to 
wear).

•  Επιλέξτε τα αρχικά γράμματα των λέξεων που θέλετε 
να βρουν τα παιδιά και γράψτε τα στον πίνακα, όπως 
στο παράδειγμα (A, B, C).

•  Χωρίστε την τάξη σε ομάδες ή ζευγάρια.
•  Φωτοτυπήστε τον πίνακα και δώστε έναν πίνακα σε 

κάθε ομάδα/ζευγάρι.
•  Ανάλογα με το επίπεδο της τάξης και τον βαθμό 

δυσκολίας, δώστε στα παιδιά 7-12 λεπτά, για να 
συμπληρώσουν τον πίνακα.

•  Μετά το τέλος του χρόνου, κάθε ομάδα/ζευγάρι λέει 
στην τάξη τις λέξεις που έχει βρει.

•  Σημειώστε το σύνολο των πόντων για κάθε ομάδα. 
Δώστε έναν πόντο για κάθε σωστή απάντηση και 
πέντε πόντους bonus στην ομάδα/ζευγάρι που έχει 
γράψει τουλάχιστον μία λέξη σε όλα τα κελιά του 
πίνακα. Η ομάδα με τους περισσότερους πόντους 
κερδίζει. Στο παράδειγμα, η ομάδα Α συγκεντρώνει 9 
πόντους και η ομάδα Β 15 πόντους.

•  Παίξτε όσους γύρους θέλετε, αλλάζοντας τις 
θεματικές ή/και τα αρχικά γράμματα.

•  Για τάξεις με λίγα παιδιά, μπορείτε να δώσετε έναν 
πίνακα σε κάθε παιδί.

•  Μπορείτε να κολλήσετε τους πίνακες στον τοίχο.
•  Μπορείτε στον πίνακά σας να προσθέσετε όσες 

κατηγορίες ή/και αρχικά γράμματα θέλετε.

Παραλλαγές

A B C

1
Something to eat

Apples
Apple pie

Banana
Bagels

Cheese
Cream

2
Something to wear

Bathing suit Cap
Coat

A B C

1
Something to eat

Apples
Banana
Bagels
beef

Cheese
Cream

2 
Something to wear

Armband Boots Cap
Coat

Α
Ομάδα

Β
Ομάδα

περισσότερες δραστηριότητες 

θα βρείτε στη σειρά 
Skate Away Guggenheim

Παράδειγμα (με δύο ομάδες μαθητών)
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