
HILLSIDE  PRESS
Say it! B1-B2

Τι χρειάζομαι:
  Τους πίνακες “OPPOSITES” 
και “PAST SIMPLE”

  Σελοτέιπ

Τα παιδιά: 
  εξασκούν την ικανότητά τους να ανασύρουν 
από τη μνήμη τους το λεξιλόγιο που έχουν 
διδαχτεί σύμφωνα με αυτό που τους ζητείται 
  εξασκούνται στον ενεστώτα και τον αόριστο 
ομαλών και ανώμαλων ρημάτων

Διάρκεια παιχνιδιού:
Περίπου 10-15 λεπτά

Οδηγίες

Παραλλαγές

•  Κολλήστε στον τοίχο ή στον πίνακα της τάξης τον 
πίνακα “OPPOSITES”.

•  Ρωτήστε ποιο από τα παιδιά θέλει να ξεκινήσει. 
•  Τοποθετήστε τον εθελοντή ακριβώς μπροστά από τον 

πίνακα λέξεων.
•  Ζητήστε του να βρει και να πει δυνατά το αντίθετο 

της κάθε λέξης του πίνακα, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 
Είναι απαραίτητο οι μαθητές να ακολουθήσουν την 
οριζόντια (και όχι την κάθετη φορά), επειδή η άσκηση 
είναι σχεδιασμένη με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. 

•  Βοηθήστε όπου κρίνετε απαραίτητο ή επιτρέψτε 
βοήθεια από τους υπόλοιπους μαθητές σας. 

•  Επαναλάβετε το παιχνίδι με όσους μαθητές θέλετε και 
για όσο χρόνο κρίνετε απαραίτητο.  

•  Κολλήστε τον πίνακα “PAST SIMPLE” και επαναλάβετε 

την ίδια διαδικασία ζητώντας όμως αυτή τη φορά 
από τον εθελοντή να πει τον απλό αόριστο των 
ρημάτων που βλέπει, μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 

•  Μπορείτε να μην σηκώνετε τα παιδιά αλλά να λένε τα 
αντίθετα ή τους αόριστους από τη θέση τους. Σε αυτή 
την περίπτωση, θα ήταν καλύτερο να δώσετε έναν 
πίνακα σε κάθε παιδί. 

•  Φτιάξτε τους δικούς σας πίνακες ρημάτων και 
προσθέστε απαρέμφατα και αορίστους ανακατεμένα. 
Όταν τα παιδιά θα βλέπουν απαρέμφατο, θα πρέπει 
να λένε τον αόριστο και όταν θα βλέπουν τον 
αόριστο, θα πρέπει να λένε το απαρέμφατο του 
ρήματος. 

down right hot bad

happy outside departure poor

dead informal negative full

unsuccessful disagree impossible useless

was/were played got hurt

made sat wrote swam

asked came wanted went

bought began ate worked

fell felt burnt talked

OPPOSITES: KEY

PAST SIMPLE: KEY 



up left cold good

sad inside arrival rich

alive formal positive empty

successful agree possible useful

up left cold good

sad inside arrival rich

alive formal positive empty

successful agree possible useful

up left cold good

sad inside arrival rich

alive formal positive empty

successful agree possible useful

be play get hurt
make sit write swim
ask come want go
buy begin eat work
fall feel burn talk

be play get hurt
make sit write swim
ask come want go
buy begin eat work
fall feel burn talk

be play get hurt
make sit write swim
ask come want go
buy begin eat work
fall feel burn talk
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