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Τι χρειάζομαι:
Φωτοτυπίες της κάρτας-δείγμα

Τα παιδιά: 
  αφομοιώνουν λέξεις σχετικές με 
το φαγητό
  εξασκούνται στην ορθογραφία
  κατανοούν τα μετρήσιμα και μη 
μετρήσιμα ουσιαστικά

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 20 λεπτά
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I’m hungry!

•  Φωτοτυπήστε την κάρτα-δείγμα 1  (μία για κάθε 
μαθητή).

•  Ζητήστε τους να σας πουν στα Αγγλικά λέξεις 
σχετικές με το φαγητό και το ποτό, στον ενικό ή 
πληθυντικό αριθμό (π.χ. chicken, vegetables, milk, 
bread, κ.λπ.). Γράψτε τις στον πίνακα της τάξης.

•  Μοιράστε τις κάρτες στα παιδιά και ζητήστε να 
γράψουν δίπλα από το “I like...” ποια από τα φαγητά 
και ποτά που είναι γραμμένα στον πίνακα τους 
αρέσουν (μέχρι 4 λέξεις).

•  Από τα φαγητά που τους αρέσουν, ζητήστε τους να 
γράψουν αυτά που είναι μετρήσιμα στην αριστερή 
στήλη (Food we can number) και αυτά που είναι μη 
μετρήσιμα στη δεξιά στήλη (Food we can’t number). 
Εάν χρειαστεί, ξαναεξηγήστε τη διαφορά μεταξύ 
μετρήσιμων και μη μετρήσιμων ουσιαστικών. 

•  Ζητήστε από τα παιδιά να μετρήσουν πόσες λέξεις 
έχει η κάθε στήλη και να γράψουν τον αριθμό μέσα 
στο καλάθι.

•  Ρωτήστε ποιο από τα παιδιά θέλει να πει στους 
συμμαθητές του τα φαγητά που του αρέσουν π.χ.
I like ice cream, bananas, milk and juice. Συζητήστε 
με όλα τα παιδιά της τάξης ποια από αυτά τα φαγητά 
πρέπει να μπουν στην αριστερή στήλη και ποια στη 
δεξιά. Κάντε τις απαραίτητες διορθώσεις. Συνεχίστε 
μέχρι να διαβάσουν όλα τα παιδιά την κάρτα τους.

•  Το κάθε παιδί μπορεί να πάρει σπίτι την κάρτα του και 
να την δείξει στους δικούς του. 

•  Εκτός από τη φράση “I like...”, μπορείτε να ζητήσετε
από τα παιδιά να συμπληρώσουν τη φράση “I don’t 
like...” με φαγητά και ποτά που δεν τους αρέσουν 
(κάρτα-δείγμα 2 ). 

•  Εάν έχετε χρόνο, μπορούν να ζωγραφίσουν τα 
φαγητά που τους αρέσουν ή δεν τους αρέσουν πάνω 
στην κάρτα. 

Παραλλαγές



 language school

 language school

 language school

 language school

food we can number

  

food we can number

  

food we can number

  

food we can number

  

food we can’t number

food we can’t number

food we can’t number

food we can’t number

I like

I like

I like

I like

I’m hungry!

I’m hungry!

I’m hungry!

I’m hungry!


	1
	2

