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J’ai réuni les maîtres et leur ai dit : ne vous y

trompez pas; je vous ai confié les enfants des

hommes non pour peser plus tard la somme de

leurs connaissances, mais pour me réjouir plus

tard de la qualité de leur ascension.

Antoine de Saint-Exupéry
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Αντί προλόγου

Με την ιδιότητα της Σχολικής Συμβούλου καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στην
περιοχή της Αν. Μακεδονίας και Θράκης διοργάνωσα ένα επιμορφωτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Εκπόνηση διδακτικών Σχεδίων μαθήματος σύμφωνα με τα
Νέα Προγράμματα Σπουδών και το Νέο Σχολείο». Το σεμινάριο
πραγματοποιήθηκε στην Καβάλα το διάστημα Νοέμβριος 2012 –Μάρτιος 2013.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας διακοσίων (200) ωρών και
υλοποιήθηκε με τη μέθοδο της Συνδυαστικής Μάθησης, δηλαδή περιελάμβανε
σεμινάρια δια ζώσης διδασκαλίας διάρκειας 42 ωρών και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευση διάρκειας 158 ωρών.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού  οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί Γαλλικής
Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημιούργησαν
εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση με στόχο να το
μοιραστούν με άλλους εκπαιδευτικούς της Γαλλικής Γλώσσας.

Σκοπός του προγράμματος ήταν:

α) Η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευομένων σε θέματα   διδακτικής με
προτάσεις οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας και υλοποίησης διδακτικών
Σχεδίων μαθήματος.

 β) Η ενημέρωση των εκπαιδευτικών για το Νέο Σχολείο όπως και για το Νέο
Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες και το ρόλο τους μέσα σε
αυτό.

γ) Η παρουσίαση και ανάλυση των εξελίξεων και των αλλαγών που οδηγούν στην
ανάγκη εφαρμογής νέων εκπαιδευτικών πολιτικών και πρακτικών.

δ) Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Το διδακτικό υλικό εκπονήθηκε δίνοντας έμφαση:

· Στις σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους που επιτρέπουν στους μαθητές να
αναπτύξουν τα ταλέντα και τις ικανότητές τους και να γίνουν
ολοκληρωμένοι πολίτες με πολύπλευρη και καλλιεργημένη προσωπικότητα.

· Στις νέες τεχνολογίες και στη χρησιμοποίηση  του διαδικτύου, όχι μόνο
για διδακτική χρήση αλλά και ως εργαλείο αυτοβελτίωσης των ίδιων των
εκπαιδευτικών.
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·  Στην αξιοποίηση αυθεντικού υλικού έντυπου και ψηφιακού
· Στην διαθεματική προσέγγιση της γνώσης
· Στις τεχνικές της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου
· Στην αξιοποίηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των μαθητών αλλά και του

εκπαιδευτικού και των μαθητών.
·  Στην απόκτηση από τους εκπαιδευτικούς εκείνων των γνώσεων και

ικανοτήτων που θα τους επιτρέψουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται
προβλήματα και ιδιαιτερότητες κατά την συνεργασία τους με τους μαθητές.

Μαυρομμάτη Ευφημία

Σχολική Σύμβουλος
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1.Αποστολίδου Σουλτάνα

Le profil de la proposition

Titre : Mes loisirs
Thèmes
abordés :

Les loisirs (les sports, le cinéma, les instruments de
musique, etc.)

Niveau : Tout public de niveau A1-A2
Age : 14 ans
Objectifs
généraux :

Parler du temps libre, de ses loisirs

Objectifs
spécifiques :

a) Lexicaux : les activités de loisirs, les instruments de
musique, les sports
b) Grammaticaux : jouer à/de, faire de, l’adjectif interrogatif
quel, le verbe préférer, le pronom personnel «on»
c) Socioculturels : le temps libre, films et acteurs français
d) Communicatifs : parler de ses loisirs, interroger
quelqu’un sur ses loisirs, accepter et refuser une proposition
e) Phonétiques : l’intonation de l’interrogation

Durée de la
séance :

45’

Support : Documents écrits authentiques, documents écrits semi-
authentiques, document authentique audiovisuel disponible
sur le site http://www.allocine.fr, fiche apprenant,
photocopies, grille d’auto-évaluation

Méthode
enseignée :

Action.fr-gr1, Unité 3

Matériel : Ordinateur, lecteur de CD.

http://www.allocine.fr/
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

1η Δραστηριότητα : (Καταιγισμός ιδεών, δυαδική εργασία πεντάλεπτης διάρκειας)

- Qu’est-ce que vous aimez faire pendant votre temps libre ?

- Vous allez au cinéma ?

- Vous aimez les jeux vidéo ?

- Vous faites du sport?

2η Δραστηριότητα : (Ομαδική εργασία διάρκειας δέκα λεπτών).

Χρησιμοποιήστε την παρακάτω ιστοσελίδα για να αναζητήσετε εικόνες και
πληροφορίες για μια γαλλική ταινία που θα σας ενδιέφερε.

http://www.allocine.fr/film

Εκτυπώστε την αφίσα παρουσίασης της ταινίας και στη συνέχεια συμπληρώστε
την παρακάτω fiche de présentation.

Titre du film
Durée
Réalisateur
Acteurs principaux

3η Δραστηριότητα : ( Παντομίμα διάρκειας δέκα λεπτών).

Χωριστείτε σε δύο μεγάλες ομάδες. Ένας μαθητής από την πρώτη ομάδα θα
μιμηθεί μία δραστηριότητα (άθλημα, μουσική δραστηριότητα, κτλ.) και οι μαθητές
από την άλλη ομάδα θα πρέπει να καταλάβουν ποιά είναι (μέσα σε 2 ή 3 λεπτά),
λέγοντας πχ. Tu joues au foot etc. Το ίδιο θα κάνει και η άλλη ομάδα με την σειρά
της.

4η Δραστηριότητα : (Ομαδική εργασία διάρκειας δέκα λεπτών).

Ακούστε το τραγούδι και προσπαθήστε να εντοπίσετε τους τίτλους κάποιων
ταινιών.

Πόσες και ποιες ταινίες εντοπίσατε;

H ομάδα που απαντάει σωστά κερδίζει.

5η Δραστηριότητα : (Δυαδική εργασία διάρκειας δέκα λεπτών).

Ο ένας μαθητής παίζει τον ρόλο του δημοσιογράφου και ο δεύτερος μαθητής
καλείται να συμπληρώσει τον παρακάτω πίνακα. Στη συνέχεια αντιστρέφονται οι
ρόλοι.
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J’adore J’aime beaucoup Je déteste
Le basket
La boxe
La danse
Le football
La gymnastique
Le jogging
Le ski
Le tennis
Le vélo
Le volley
La batterie
Le piano
Le violon
Le saxophone
L’accordéon
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2. Δημητρίου Ελεάνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ

Τίτλος: Τρέφομαι σωστά?

Θέματα που διαπραγματεύεται: διατροφή στο σχολείο, υγιεινή διατροφή γενικά,
βιολογικά-τοπικά-εποχικά προϊόντα, περιβαλλοντική διάσταση του θέματος

Επίπεδο: Α1

Ηλικία: αρχή Β’ Γυμνασίου (13 ετών)

Γενικοί στόχοι: Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της σωστής
διατροφής στο σχολείο και γενικότερα. Να μπορούν να κατανοούν, να αναζητούν
και να επιλέγουν πληροφορίες και να εκφραστούν προφορικά και γραπτά για το
θέμα αυτό, χρησιμοποιώντας βασικές έννοιες και βασικό λεξιλόγιο της σωστής
διατροφής.

Επιμέρους στόχοι:

Γενικές γνώσεις:

- να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν το πρόβλημα της κακής
διατροφής στα σχολεία

-  να ενημερωθούν για τις διεθνείς τάσεις προς μια πιο υγιεινή διατροφή στα
σχολεία

- να ενημερωθούν για τη σημασία των βιολογικών, εποχικών και τοπικών
προϊόντων για τον άνθρωπο και το περιβάλλον

- να αναπτύξουν δραστηριότητες συνεργατικής μάθησης
- να μάθουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών
- να έρθουν σε επαφή με αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό στην ξένη γλώσσα

(video είδησης)
- να δημιουργήσουν ένα γραπτό κείμενο σε έναν επεξεργαστή κειμένου

Γλωσσικές ικανότητες:

-  να μπορούν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται από ένα αυθεντικό γραπτό κείμενο (στο διαδίκτυο)

- να μπορούν να εντοπίσουν και να κατανοήσουν τις πληροφορίες που
χρειάζονται από ένα αυθεντικό οπτικοακουστικό ερέθισμα (video στο
διαδίκτυο)

- να κατανοούν και να χρησιμοποιούν βασικό λεξιλόγιο σχετικό με την υγιεινή
διατροφή: (φρούτα, λαχανικά) αλλά και σχετικό με την περιβαλλοντική
διάσταση του θέματος

- να περιγράφουν απλά ένα αντικείμενο-φρούτο/λαχανικό: [λεξιλόγιο:
χρώματα, κριτική γεύσης, μήνες] και να φτιάχνουν μια devinette.

- να εξοικειωθούν με την ανάγνωση-κατανόηση και τη δημιουργία ενός απλού
καταλόγου φαγητών (μενού)
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Διάρκεια μαθήματος: 45’

Μέθοδος/σχολικό εγχειρίδιο: Action.fr-gr 1

Ενότητα : Unité 4: À table! (έχει προηγηθεί η διδασκαλία της ενότητας)

Υποστηρικτικό Υλικό:

- Φωτοτυπίες φύλλου εργασίας

- Αίθουσα με διαδραστικό πίνακα ή ηλεκτρονικοί υπολογιστές με σύνδεση στο
διαδίκτυο (αίθουσα εργαστηρίου πληροφορικής)

- Σύνδεση στο διαδίκτυο για την πλοήγηση στις παρακάτω ιστοσελίδες:

http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HN
VlS3j4tXlUbr1

http://fr.ekopedia.org/Consommer_bio,_local_et_de_saison

http://fr.ekopedia.org/Saison

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=devinettes-fruits-et-legumes
(ιστοσελίδα με διαδραστικά κουιζ - devinettes)

http://www.creperiebretonnefleurie.fr/carte.html

Δυνατότητα σύνδεσης με άλλα μαθήματα (διαθεματικότητα):

Οικιακή Οικονομία, Νεοελληνική Γλώσσα (Α’ Γυμνασίου), Βιολογία, Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση

http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HNVlS3j4tXlUbr1
http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&amp;list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HNVlS3j4tXlUbr1
http://fr.ekopedia.org/Consommer_bio,_local_et_de_saison
http://fr.ekopedia.org/Saison
http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=devinettes-fruits-et-legumes
http://www.creperiebretonnefleurie.fr/carte.html
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Γενική Περιγραφή

· Δραστηριότητα 1: Καταιγισμός ιδεών
Ρωτάμε τους μαθητές τι συνηθίζουν να τρώνε στο διάλειμμα και γράφουμε τα πιο
δημοφιλή τρόφιμα κ ποτά στον πίνακα στα γαλλικά. Στη συνέχεια, μαζί με τους
μαθητές, τα κατατάσσουμε (στον πίνακα) σε 2 κατηγορίες:

Βon pour la santé – malbouffe

Διάρκεια: 10’ περίπου

· Δραστηριότητα 2: επανάληψη-εμπέδωση προηγούμενης γνώσης
λεξιλογίου σχετικό με φρούτα, λαχανικά και άλλα είδη διατροφής, αλλά και
διεύρυνσή του - άσκηση κατανόησης προφορικού λόγου από οπτικοακουστικό
υλικό - αρχείο βίντεο (Ατομική εργασία)

Οι μαθητές βλέπουν τουλάχιστον 2 φορές το βίντεο (ανάλογα με το επίπεδο της
τάξης) και συμπληρώνουν τους πίνακες σύμφωνα με αυτά που βλέπουν και ακούν.
Στη συνέχεια, ο καθηγητής ξαναδείχνει το βίντεο και χρησιμοποιώντας το pause,
επιβεβαιώνουν-διορθώνουν τις απαντήσεις.

Τέλος, απαντούν θετικά ή αρνητικά στις τελευταίες 2 ερωτήσεις για το κυλικείο του
δικού τους σχολείου.

Διάρκεια: 15’ περίπου

· Δραστηριότητα 3: Αναζήτηση - επιλογή πληροφοριών μέσα από γραπτό
κείμενο στο διαδίκτυο (Δυαδική εργασία).
Αφού εξηγήσουμε τους βασικούς όρους (λέξεις στην άσκηση) που συνδέουν τη
διατροφή με το περιβάλλον, οι μαθητές καλούνται ανά δυάδες να συμπληρώσουν
α)  τα κενά της άσκησης,  και β)  3  γνωστά τους φρούτα ή λαχανικά που
αντιστοιχούν σε κάθε μήνα, βοηθούμενοι από τα κείμενα της ιστοσελίδας της
ekopedia.

Διάρκεια: 10’ περίπου

· Δραστηριότητα 4: Παραγωγή προφορικού λόγου – παιχνίδι (Ομαδική
εργασία)

Σε ομάδες 3-4 ατόμων, οι μαθητές μπαίνουν στην ιστοσελίδα που προτείνεται,
κάνουν το διαδραστικό παιχνίδι – devinette και ετοιμάζουν ένα αίνιγμα,
περιγράφοντας με απλές φράσεις ένα φρούτο ή λαχανικό (c’est+couleur - c’est
grand/petit - c’est un fruit / légume de + mois - c’est délicieux / dégoûtant - il y a de
la vitamine C - Qu’est-ce que c’est ?) που θα παρουσιάσει προφορικά ο
εκπρόσωπος της ομάδας. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπαθούν να μαντέψουν
σωστά - κερδίζει η ομάδα που θα βρει τα περισσότερα!

Διάρκεια: 10’ περίπου
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· Δραστηριότητα 5: Εργασία για το σπίτι: παραγωγή γραπτού κειμένου
(ατομική εργασία)

Οι μαθητές καλούνται να γράψουν σε μια σελίδα Α4 σε έναν επεξεργαστή κειμένου
έναν κατάλογο υγιεινών προϊόντων διατροφής (μενού) που θα μπορούσαν να
πωλούνται στο σχολικό κυλικείο. Ο κατάλογος να έχει τιμές, όνομα για το κυλικείο,
ακόμη και εικόνες, WordArt κλπ [Αν δεν υπάρχει εκτυπωτής στο σπίτι, μπορούν να
το εκτυπώσουν στο σχολείο]. Ως υπόδειγμα για τη μορφή ενός καταλόγου, αλλά
και για να αντλήσουν κάποιες ιδέες, μπορούν να συμβουλευτούν τον κατάλογο
μιας crêperie στο Παρίσι στην ιστοσελίδα που προτείνεται (αυθεντικό κείμενο).

Στο επόμενο μάθημα, μπορούν οι μαθητές να ψηφίσουν τις καλύτερες εργασίες, οι
οποίες και θα τοιχοκολληθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης.
(ετεροαξιολόγηση)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δραστηριότητα 1

Τι τρώτε/πίνετε στα διαλείμματα; Τι προϊόντα καταναλώνετε από το κυλικείο του
σχολείου σας; Είναι υγιεινά αυτά που τρώτε/πίνετε;

Δραστηριότητα 2

Παρακολουθήστε το video στην ακόλουθη ιστοσελίδα
http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HN
VlS3j4tXlUbr1

α) Σημειώστε με Χ ποια από τα τρόφιμα του παρακάτω πίνακα βλέπετε στο video.

FRUITS LEGUMES AUTRES

des oranges des carottes du pain

des fraises des tomates des sodas

des cerises des oignons des glaces

des kiwis des choux du yaourt

des abricots des épinards des frites

des pêches des haricots verts des gâteaux

β) Παρακολουθήστε το video ξανά και απαντήστε στις ερωτήσεις :

OUI NON

1. C’est la cantine d’une école primaire ?

2. Jean-Luc est professeur ?

3. Les élèves mangent des produits bio à la
cantine ?

4. Les élèves prennent leur déjeuner à la cantine du
collège ?

5. En classe, on parle des produits bio ?

6. Il y a des produits biologiques à la cantine de ton collège? ………

7. Il y a des produits de type malbouffe à la cantine de ton collège? ………

http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HNVlS3j4tXlUbr1
http://www.youtube.com/watch?v=yzh6Uxpw8YY&amp;list=PLsjHDz5y6XSuQ3ASJ7HNVlS3j4tXlUbr1
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Δραστηριότητα 3

Α. Συμβουλευτείτε την παρακάτω σελίδα και συμπληρώστε τα κενά με τις λέξεις
που δίνονται

http://fr.ekopedia.org/Consommer_bio,_local_et_de_saison

chimiques - fraises - économie - environnement - santé - transport

Pourquoi bio ?

C’est bon pour la ………………….. .

Il y a des vitamines. Il n’y a pas de pesticides et pas de produits ……………

Pourquoi local?

Pour encourager l’ …………….. locale.

Il n’y a pas de ………………… des produits.

Pourquoi de saison?

Pour respecter l’ ……………… et la biodiversité.

Alors, des ……………………. en janvier? Non!

Β. Αφού συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα http://fr.ekopedia.org/Saison, να γράψετε 3
φρούτα ή λαχανικά που αντιστοιχούν σε κάθε μήνα.

février: ………………… …………………… ……………………

avril: ………………… …………………… ……………………

juin: ………………… …………………… ……………………

novembre:  ………………… …………………… ……………………

http://fr.ekopedia.org/Consommer_bio,_local_et_de_saison
http://fr.ekopedia.org/Saison
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Δραστηριότητα 4

Ετοιμάστε με την ομάδα σας και παρουσιάστε προφορικά στην τάξη ένα αίνιγμα,
περιγράφοντας απλά (χρώμα, εποχή, γεύση) ένα φρούτο ή λαχανικό, το οποίο οι
υπόλοιπες ομάδες προσπαθούν να μαντέψουν.

Μπορείτε να βοηθηθείτε από την ιστοσελίδα :

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=devinettes-fruits-et-lgumes

Δραστηριότητα 5

Το σχολείο σας αποφάσισε να πρωτοπορήσει και να έχει στο κυλικείο μόνο υγιεινά
προϊόντα (π.χ. φρούτα, φρέσκοι χυμοί, γιαούρτι, υγιεινά σάντουιτς κλπ). Ο
κατάλογος θα γραφεί σε όλες τις γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο. Να
γράψετε το νέο κατάλογο στα γαλλικά (με τιμές), που θα κολλήσετε στο κυλικείο.
Να δώσετε και ένα όνομα στο νέο σας κυλικείο!

Μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα καταλόγου μιας γαλλικής crêperie εδώ:

http://www.creperiebretonnefleurie.fr/carte.html

http://www.proprofs.com/quiz-school/story.php?title=devinettes-fruits-et-lgumes
http://www.creperiebretonnefleurie.fr/carte.html
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης

Σου άρεσε το μάθημα;

Δικαιολόγησε την απάντηση σου εδώ:

…………………………………………………

………………………………………………..

………………………………………………..

Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες;

Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου άρεσαν οι ομαδικές δραστηριότητες; Πολύ Λίγο Καθόλου

Σου άρεσαν οι ατομικές εργασίες; Πολύ Λίγο Καθόλου

Πώς θεωρείς ότι τα κατάφερες στις
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων;

Πολύ
καλά

Μέτρια Δεν τα πήγα
καλά, αλλά
προσπάθησα

Θέλεις να αρχίσεις να τρως πιο υγιεινά
από σήμερα;

Μάλλον
ναι

Μάλλον
όχι

Θα το σκεφτώ

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να κάνεις με αυτά που έμαθες.

Μπορώ να ………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………
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3. Ιωαννίδου Μαρίνα

Le profil de la proposition

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: LE PROBLEME DE LA POLLUTION EN FLE ET
LES ACTIONS DU WWF.

Γνωστικό αντικείμενο του σχεδίου μαθήματος: Γαλλικά Γ´ Γυμνασίου

Σύνδεση με 6η ενότητα σχολικού εγχειριδίου (les jeunes et l’environnement)

(Action.fr-gr3) (Αφού ολοκληρωθεί η 6η ενότητα).

Επίπεδο γλωσσομάθειας: Β1-Β2

Σκοπός και Στόχοι του σχεδίου μαθήματος

Γενικός Σκοπός

Να είναι ικανός ο μαθητής να κατανοεί ένα αυθεντικό κείμενο σχετικό με το
περιβάλλον και το πρόβλημα της μόλυνσης και να εκφράζει τη γνώμη του πάνω σε
αυτό το θέμα.

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη
μαθησιακή διαδικασία

Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Να εξοικειωθεί με την ανάγνωση ενός αυθεντικού κειμένου στην ξένη γλώσσα

Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

Να οικοδομήσει τη γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο

Να μάθει ενεργώντας

Να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται

Ειδικές γνώσεις

Να μπορεί να αναζητήσει πληροφορίες από το διαδίκτυο

Να αναγνωρίζει ένα είδος κειμένου

Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο σχετικό με το περιβάλλον

Να αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης γραπτού λόγου

Να μάθει να χρησιμοποιεί Γαλλο - Γαλλικό λεξικό

Να δημιουργεί μία αφίσα
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Ανάπτυξη σχεδίου μαθήματος

1η Δραστηριότητα

Ο εκπαιδευτικός δείχνει τις φωτογραφίες στην τάξη και ζητά αρχικά από τους
μαθητές να σκεφτούν από μία λέξη στα Γαλλικά σχετική με τις εικόνες.  Ο
εκπαιδευτικός γράφει τις λέξεις στο πίνακα. (διάρκεια 5 λεπτά)

Με τον καταιγισμό, οι μαθητές επαναφέρουν στη μνήμη το λεξιλόγιο που μάθανε
στην 6η ενότητα του βιβλίου.

Στην συνέχεια ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν προφορικά στις ερωτήσεις,
σε όσες μπορούν στα Γαλλικά και στις άλλες στα Ελληνικά και σημειώνει στον
πίνακα το νέο λεξιλόγιο που δεν γνωρίζουν οι μαθητές. (διάρκεια 5 λεπτά)

Στην επόμενη δραστηριότητα με τα slogans οι μαθητές προσπαθούν σε ζευγάρια
να ταιριάξουν τα slogans με τις photos.

Αν το επίπεδο τις τάξης το επιτρέπει ο καθηγητής,  pour aller  plus loin,  μπορεί να
ζητήσει από τους μαθητές να δουλέψουν σε ομάδες και να δικαιολογήσουν τις
επιλογές τους που θα παρουσιάσει ο γραμματέας της κάθε ομάδας. (διάρκεια 5-10
λεπτά)

Par ex. La photo C correspond au slogan3 parce qu'on aperçoit la Tour Eiffel et le
ciel de Paris sur un fond gris à cause de la pollution atmosphérique.

2η Δραστηριότητα

1η άσκηση. Ο εκπαιδευτικός (εάν οι μαθητές βρίσκονται σε εργαστήριο
πληροφορικής) ζητά από τους μαθητές να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα wwf.
France και κάνοντας κλικ στο « s'informer» να διαβάσουν τις πρώτες 3
παραγράφους του κειμένου .Διαφορετικά δίνουμε το αυθεντικό κείμενο σε
φωτοτυπία. Αφού οι μαθητές διαβάσουν προσεχτικά το κείμενο τους ζητάμε να
απαντήσουν στην πρώτη ερώτηση: Τι είδος κειμένου είναι; (διάρκεια 5 λεπτά μαζί
με την ανάγνωση)

Στην επόμενη άσκηση οι μαθητές αρχικά ανά μονάδα θα γράψουν τις απαντήσεις
στις τέσσερις ερωτήσεις στο τετράδιο τους και στη συνέχεια σε ζευγάρια θα
επαληθεύσουν τις απαντήσεις τους. Τέλος σε ομάδες θα αναλάβει ο γραμματέας
(διαφορετικός κάθε φορά) να δώσει τις σωστές απαντήσεις προφορικά στην
ολομέλεια της τάξης. Μπορούμε να ζητήσουμε από τον γραμματέα της 1ης ομάδας
να απαντήσει στην 1η ερώτηση, από τον γραμματέα της 2ης ομάδας να απαντήσει
στην 2η ερώτηση κτλ. (διάρκεια 5 λεπτά)

Στην 3η άσκηση δουλεύουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο (μονάδα-δυάδα-ομάδα) και εάν
το επίπεδο της τάξης μας είναι υψηλό ζητάμε από τους μαθητές να δώσουν τη
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σωστή απάντηση εάν η πρόταση είναι λανθασμένη διαφορετικά αρκούμαστε στο
σωστό – λάθος. (διάρκεια 5-10 λεπτά)

Στην 4η λεξιλογική άσκηση με τη βοήθεια Γαλλο – Γαλλικού λεξικού θα πρέπει οι
μαθητές να συμπληρώσουν τα κενά στον πίνακα .Είναι ευκαιρία να μάθουν οι
μαθητές να χρησιμοποιούν το λεξικό και να αναζητούν παράγωγες λέξεις.
(Διάρκεια 10 λεπτά). Η άσκηση θα γίνει όπως ακριβώς και οι προηγούμενες
ασκήσεις (μονάδα-δυάδα-ομάδα). Την άσκηση αυτή μπορούμε να την αναθέσουμε
για το σπίτι εάν δεν υπάρχουν λεξικά στην τάξη και να συμπληρώσουμε στην τάξη
μόνο τα κενά της πρώτης λέξης σαν παράδειγμα. (χρησιμοποιώντας το λεξικό του
εκπαιδευτικού).

3η Δραστηριότητα

Παραγωγή αφίσας

Δίνουμε στους μαθητές το αυθεντικό κείμενο με τους τομείς που δραστηριοποιείται
η WWF και τους ζητούμε να δουλέψουν σε ομάδες για να φτιάξουν μία αφίσα που
θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου και θα ενημερώνει τους
υπόλοιπους μαθητές για τις δραστηριότητες της οργάνωσης. (Διάρκεια 10-15
λεπτά)

Σημ. Ο καθηγητής καθησυχάζει τους μαθητές να μην ανησυχούν για κάθε άγνωστη
λέξη στο κείμενο γιατί σημασία έχει η γενική κατανόηση του κειμένου. Εάν όμως
υπάρχουν άγνωστες λέξεις που εμποδίζουν την γενική κατανόηση του κειμένου ο
καθηγητής τις εξηγεί και γράφει τη μετάφραση στον πίνακα.

Eεναλλακτικά εάν υπάρχει πρόσβαση σε εργαστήριο πληροφορικής τους ζητάμε
να πληκτρολογήσουν στο google.gr : les actions de WWF.

4η Δραστηριότητα (για το σπίτι)

a) Δείτε το βίντεο από την ιστοσελίδα της WWF.fr – Daily motion κάνοντας
κλικ στο 3ο κουτάκι με θέμα: Rhinocéros Volants en Afrique du Sud και
απαντήστε στις ερωτήσεις

1. Quel est l’animal que vous voyez dans la vidéo?
2. Quels moyens de transport sont utilisés pour le transport de l’animal

?
3. Donnez une brève description de l’animal.
4. Où a été tournée la vidéo?
5. Quelle organisation dirige l’opération?
6. Devenir bénévole du WWF, qu’en pensez-vous?

b)Δείτε το spot 50 ans du WWF και απαντήστε στην ερώτηση:

Pourquoi nous sommes tous connectés? (30 mots )
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Συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο αξιολόγησης

EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σου άρεσε το υλικό; � Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Σου φάνηκαν
ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες;

� Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Βοήθησε η συνεργασία σε
ομάδες στην υλοποίηση
των ασκήσεων;

� Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Πως θα χαρακτήριζες το
επίπεδο δυσκολίας των
ασκήσεων;

�   Πολύ
δύσκολο

� Λίγο δύσκολο �  Καθόλου
δύσκολο

Σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες;

Μπορώ να …..
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Φύλλο εργασίας μαθητή

                  Α   Β

                             C D

E

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ac-nice.fr/ienvalsiagne/admin/projetsclasse/cabrieres_animaux%2520en%2520peril/accueil_images/wwf.gif&imgrefurl=http://www.ac-nice.fr/ienvalsiagne/admin/projetsclasse/cabrieres_animaux%2520en%2520peril/3sortie.htm&usg=__gGlPtomaJYfhFEXZdNyhxK6-GbY=&h=327&w=323&sz=26&hl=fr&start=6&zoom=1&tbnid=YHkVzqMRj7JYFM:&tbnh=118&tbnw=117&prev=/images?q=Animaux+en+danger&um=1&hl=fr&safe=off&tbs=isch:1&um=1&itbs=1
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Δραστηριότητα 1

Α. Δείτε προσεχτικά τις φωτογραφίες και σκεφτείτε μία λέξη στα Γαλλικά
που να συνδέεται με το περιεχόμενο των φωτογραφιών.

Β. Απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν.

1 .Quel est le thème abordé ?

2 .Quels sentiments éprouvez-vous en regardant les photos ?

3 .Est-ce qu’il y a un phénomène pareil dans votre ville ?

Γ. Ταιριάξτε τα slogans με τις φωτογραφίες.(εργασία σε ζευγάρια)

1. La Seine polluée

2 .Pollution de la terre

3. Pollution atmosphérique à Paris

4. WWF, our une planète vivante

5. Des déchets

Vous êtes ici:

· WWF France
· S'informer
· Qui est le WWF ?

Qui est le WWF ?

Le WWF est la première organisation mondiale de protection de la nature.

Une organisation indépendante

Le WWF compte plus de 4,7 millions de membres à travers le monde.
L'organisation dispose d'un réseau opérationnel dans 96 pays proposant 12000
programmes de protection de la nature.
Les compétences du WWF dans le domaine scientifique sont mondialement
reconnues

Le WWF : une philosophie fondée sur le dialogue

Le WWF recherche dans le monde entier la concertation pour la mise en œuvre de
solutions concrètes et durable. L'organisation a une réelle volonté d'impliquer
l'ensemble des acteurs concernés: communautés locales, entreprises,
gouvernements, organisations internationales et non gouvernementales.

Des réalisations d'envergure nationale et internationale

http://www.wwf.fr/
http://www.wwf.fr/s-informer
http://mediatheque.wwf.fr/
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· La protection de l'un des derniers fleuves sauvages d'Europe : la Loire
· La protection des espèces menacées: dauphins et baleines en

Méditerranée, ours brun dans les Pyrénées
· La lutte contre le commerce des espèces menacées grâce au réseau

TRAFFIC
· La création d'une réserve naturelle de 17000 hectares pour la protection

des tortues luth en Guyane
· Le développement d'un programme de gestion durable des forêts (plus de 3

millions d'hectares) en collaboration avec les entreprises

2η Δραστηριότητα

Διαβάστε προσεχτικά το κείμενο και απαντήστε στην ερώτηση 1

1.  C’est un texte

      Informatif ?

      Descriptif ?

      Littéraire

      Argumentatif ?

2. Προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις. Στην συνέχεια
δουλεύοντας σε ζευγάρια επαληθεύστε τις απαντήσεις σας. Τέλος σε ομάδες
γράψτε τις τελικές απαντήσεις και ο γραμματέας της κάθε ομάδας θα αναλάβει να
δώσει τις σωστές απαντήσεις στην ολομέλεια της τάξης.

1) Qui est le WWF ?
2) Dans quels domaines s’active t-il ?
3) Avec qui collabore t-il ?
4) L’organisation a combien de membres?

3. Σωστό ή λάθος;

Εάν η πρόταση είναι λάθος δώστε την σωστή απάντηση. Δουλέψτε όπως
δουλέψατε και στην προηγούμενη άσκηση.

1 .Le WWF est une organisation autonome.

2. Il y a presque une centaine de pays qui participent aux actions de WWF.

3 .Les gouvernements de pays ne doivent pas être engagés dans la lutte pour la
protection de l’environnement selon le WWF.

4. Le réseau Traffic est un programme de WWF qui lutte pour la protection des
espèces menacées.
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4) Χρησιμοποιώντας το Γαλλο-Γαλλικό λεξικό συμπληρώστε τον παρακάτω
πίνακα. (ατομική-δυαδική-ομαδική εργασία)

verbe Nom adjectif

La réserve

La protection

La nature

La lutte

menacées

Production écrite

Chercher sur le site wwf Αccueil –WWF France s’informer – nos missions les
domaines d’actions de WWF et faire une affiche avec les actions de l’ organisation.

Changement
climatique :

Le
réchauffement
climatique est à
l’origine de
nombreuses
catastrophes. Il
nécessite une
diminution de
toute urgence et
de manière
drastique des
émissions de
C02.

Pollutions
chimiques :

De nombreux
produits
chimiques
développés par
l’homme
détruisent la
faune, la flore et
mettent en
danger l’espèce
humaine par
leur toxicité et
leur persistance.

Modes de vie
durables :

La diminution
des ressources
naturelles de la
planète
nécessite une
remise question
de notre mode
de vie.

Outre mer :

La biodiversité
de ces
territoires est
une richesse
extrêmement
rare.
Sa protection
est un enjeu
crucial.

Espèces
menacées :

Les différentes
espèces
menacées
entraînent la
disparition d’une
biodiversité
indispensable à
la survie de nos
écosystèmes.

http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&utm_medium=lp-decouverte&utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&utm_medium=lp-decouverte&utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&utm_medium=lp-decouverte&utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
http://www.wwf.fr/s-informer/nos-missions/changement-climatique?utm_source=wwf&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=lp-decouverte&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=
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Forêts :

Véritables
poumons de la
planète, les
forêts sont
pourtant en train
de disparaître
sous les
menaces du
commerce
illégal de bois.

Eaux douces :

Indispensable à
la vie, l‘eau est
aussi une
ressource rare
que nous
devons
apprendre à
mieux gérer et
ne plus polluer.

Océans et
côtes

Pour survivre,
les
communautés
côtières
dépendent de la
générosité de la
mer. Mais la
surexploitation
de ses
ressources
menace ces
richesses.

Agriculture :

En épuisant et
anéantissant les
ressources de la
terre, le modèle
agricole actuel
met en danger
la survie de
l’homme.

Éducation à
l'environnemen
t :

L’éducation à la
préservation de
la nature est la
clé de la survie
de l’homme.

3η Δραστηριότητα

Αφού ανατρέξετε στο κείμενο με τις δραστηριότητες της WWF δουλέψτε σε ομάδες
και ετοιμάστε μία αφίσα που θα προβάλει τις δραστηριότητες της WWF. Όλες οι
αφίσες θα αναρτηθούν στην τάξη και η καλύτερη θα αναρτηθεί στον πίνακα
ανακοινώσεων του σχολείου για να πληροφορήσει τους μαθητές των άλλων
τάξεων.

OΔΗΓΙΕΣ

Μια καλή αφίσα πρέπει να είναι:

Eυανάγνωστη: Tο κοινό μιας αφίσας δεν θέλει να διαβάσει αλλά να ρίξει μια
ματιά. Επομένως το κλειδί για τη δημιουργία μιας καλής αφίσας είναι η απλότητα
που επιτυγχάνεται με τη χρήση του απλού και καθημερινού λόγου, ευδιάκριτων και
ευανάγνωστων στοιχείων.

Σωστά οργανωμένη: O τίτλος πρέπει να είναι σύντομος και περιεκτικός και να
υπάρχει μία δομή: •Tίτλος • Περιεχόμενο • Πληροφορίες.
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Σύντομη: Mελέτες έχουν δείξει ότι μια αφίσα έχει μόνο 11 δευτερόλεπτα στη
διάθεσή της για να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού και να του μεταφέρει το
μήνυμά της

H αφίσα συνήθως έχει σκοπό να τραβήξει την προσοχή. Όσο πιο συγκεκριμένο
είναι το μήνυμα τόσο πιο εύκολα φτάνει το στόχο και το κοινό το οποίο αποσκοπά
να επηρεάσει.

Επιλέξτε ποιό είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να περάσετε, κρατήστε το
σύντομο και άμεσο και χρησιμοποιείστε το σαν τίτλο για την αφίσα σας.

Yπολογίστε το χώρο που έχετε στη διάθεσή σας και διανείμετε τα στοιχεία έτσι
ώστε να υπάρχει μια αισθητική ισορροπία. Δημιουργείστε έντονες αντιθέσεις (με τα
χρώματα και τα μεγέθη στοιχείων) και δώστε μεγαλύτερη βαρύτητα στον τίτλο.
Χρησιμοποιείστε χρώματα και συνδυασμούς που δεν κουράζουν το μάτι.

O τίτλος πρέπει να είναι αρκετά μεγάλος ώστε να μπορεί να διαβαστεί εύκολα και
από απόσταση. Χρησιμοποιείστε γραμματοσειρές οι οποίες είναι ξεκάθαρες και
βοηθούν το κοινό να διαβάσει εύκολα τις πληροφορίες της αφίσας.

Mη φορτώνετε την αφίσα με περιττά στοιχεία.

4η Δραστηριότητα (Δραστηριότητα για το σπίτι)

a) Δείτε το βίντεο από την ιστοσελίδα τηςWWF.fr –Daily motion κάνοντας κλικ
στο 3ο κουτάκι με θέμα: Rhinocéros Volants en Afrique du Sud και
απαντήστε στις ερωτήσεις

I. Quel est l’animal que vous voyez dans la vidéo?
II. Quels moyens de transport sont utilisés pour le transport de l’animal?

III. Donnez une brève description de l’animal.
IV. Où a été tournée la vidéo?
V. Quelle organisation dirige l’opération?

VI. Devenir bénévole du WWF, qu’en pensez-vous?

b)Δείτε το spot de 50 ans du WWF και απαντήστε στην ερώτηση:

Pourquoi nous sommes tous connectés ? (30 mots)
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EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σου άρεσε το υλικό; � Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Σου φάνηκαν
ενδιαφέρουσες οι
δραστηριότητες;

� Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Βοήθησε η συνεργασία σε
ομάδες στην υλοποίηση
των ασκήσεων;

� Πολύ � Λίγο � Καθόλου

Πως θα χαρακτήριζες το
επίπεδο δυσκολίας των
ασκήσεων;

�   Πολύ
δύσκολο

� Λίγο δύσκολο �  Καθόλου
δύσκολο

Σκέψου τι μπορείς να
κάνεις με αυτά που έμαθες;

Μπορώ να …..
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4. Μαρί Καλαϊτζιάν

Le profil de la proposition

Titre: « Le tour d’Europe avec Astérix »

Thèmes abordés: Pays-Nationalités

Niveau : A1

Age: 10 ans

Objectifs généraux: Να είναι ικανός ο μαθητής να κατανοήσει και να εντοπίσει
πληροφορίες από ένα εικονογραφημένο. Να δίνει πληροφορίες για την
εθνικότητα κάποιου.

Objectifs spécifiques: Να εξοικειωθεί με την ανάγνωση ενός αυθεντικού
εικονογραφημένου στην ξένη γλώσσα, να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής
μάθησης, να χρησιμοποιήσει διερευνητικά το διαδίκτυο, να αναζητήσει και να
απομονώσει πληροφορίες, να κατανοήσει το λεξιλόγιο που έχει σχέση με τις
χώρες και τις εθνικότητες,

Durée de la séance : 45 minutes

Support :

Méthode enseignée : Mon ami 1, Unité: leçon 12

Matériel: BD d’Astérix et Obélix, Φωτοτυπίες με τα φύλλα εργασίας, Διαδίκτυο
για πλοήγηση στις σελίδες

http://www.asterix.com/encyclopedie/personnages/

 https://www.youtube.com/watch?v=FB8BkFbg6JE

http://www.asterix.com/encyclopedie/personnages/
https://www.youtube.com/watch?v=FB8BkFbg6JE
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Δραστηριότητα 1: Δυαδική εργασία (compréhension écrite)

Οι μαθητές, παρατηρώντας τα εξώφυλλα των εικονογραφημένων και σε συνδυασμό
με τις γνώσεις τους στη Γεωγραφία (διαθεματική προσέγγιση), προσπαθούν να
βρουν τις χώρες από τις οποίες πέρασε ο Astérix.

Διάρκεια: 5’ λεπτά

Δραστηριότητα 2: Δυαδική εργασία (production orale)

Οι μαθητές,  αφού αντιστοιχήσουν τους αριθμούς με τις χώρες που δείχνει ο χάρτης
(γεωγραφία - διαθεματική προσέγγιση), παρουσιάζουν κατά ζεύγη τις χώρες απ’
όπου πέρασαν οι ήρωες.

Χρησιμοποιούν απλές εκφράσεις, ήδη διδαγμένες (Il/elle est, Ils/elles sont) για να
μιλήσουν για τις χώρες.

Διάρκεια: 10’ λεπτά

Δραστηριότητα 3: Δυαδική εργασία-Ερευνώ & Μαθαίνω-Κατευθυνόμενη
ιστοεξερεύνηση (production écrite)

Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από τον ιστότοπο που τους προτείνεται και
φτιάχνουν την ταυτότητα του κάθε προτεινόμενου ήρωα.

Διάρκεια: 20’ λεπτά

Δραστηριότητα 4: Ατομική ή Δυαδική εργασία (compréhension orale-
production écrite)

Οι μαθητές ακούν το τραγούδι «La chanson d’Astérix » και συμπληρώνουν τα κενά με
τις λέξεις που λείπουν.

Διάρκεια 10’ λεπτά
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Corrigés

Δραστηριότητα 1: Γαλλία-France, Αίγυπτος-Égypte, Αγγλία-Angleterre, Ελλάδα-
Grèce, Ισπανία-Espagne, Ελβετία-Suisse, Βέλγιο-Belgique, Ιταλία-Italie

Δραστηριότητα 2: la Grèce-3, la France-1, l’Égypte-4, la Belgique-8, la Suisse-7,
l’Espagne-2, l’Angleterre-6, l’Italie-5

Δραστηριότητα 3: Astérix (mythe, copain d’Obélix, gaulois), Mme Agecanonix
(femme d’Agecanonix, gauloise), César (commentateur de la guerre des Gaules,
romain), Flavia (romaine menée en bateau, romaine), Numérobis (architecte,
égyptien), Cléopâtre (reine des reines, égyptienne), Spartakis (chef de la rébellion
des esclaves, grec), Manneken (petit garçon, belge)

Δραστηριότητα 4: Gaulois, Romains, Astérix, Obélix, César, Gaulois, française,
Belge
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Δραστηριότητα 1: Κοιτάξτε τα εξώφυλλα των βιβλίων του Astérix και σημειώστε
σε ποιες χώρες ταξίδεψε.

___________________________________________ __________________

______________________________________________________________

  ____________________ ____________________
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Δραστηριότητα 2:  Ποια διαδρομή ακολούθησε ο Astérix ? Παρουσιάστε την
στους συμμαθητές σας.

La Grèce T T 1
La France T T 2
L’Égypte T T 3
La Belgique T T 4
La Suisse T T 5
L’Espagne T T 6
L’Angleterre T T 7
L’Italie T T 8

Δραστηριότητα 3: Συμβουλευτείτε την περιγραφή των ηρώων στην ιστοσελίδα
http://www.asterix.com/encyclopedie/personnages/ και φτιάξτε την ταυτότητά τους.

4

1

3
2

5

6

7

8
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CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:

CARTE D’IDENTITE

Nom:

Rôle:

Nationalité:
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Δραστηριότητα 4: Ακούστε το τραγούδι «Le Grand Orchestre du Splendid - La
chanson d'Astérix» και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν.
(https://www.youtube.com/watch?v=FB8BkFbg6JE)

Cours d’histoire! [Aaaaaah!]
Interrogation orale sur la Gaule  et les _______________!
Au temps lointain
Où les _______________
Avaient envahi la Gaule
Il ne resta qu'un seul village
Qui ne connut pas l'esclavage

C'est le village d'_______________
Et d'son copain _______________
Qui festoyaient toute la journée
En mangeant du sanglier

Mais Astérix et Obélix n'ont jamais existé [Houuuuuu !]
C'est une bande dessinée vendue dans le monde entier

Mais qu'est-ce qu'y dit cet abruti?
Il faut le livrer à _______________ [Ouiiiii!]
Qui le traînera dans la boue
Les pieds attachés à son char [Ouiiiii!]

Le vent souffle dans les bois [ouh ouh]
Regardez, les voilà !
Nos ancêtres les _______________
Hé ! Youpi youpi
Youpi hourra
Buvons de la potion magique
Hé Youpi youpi et youpi hourra
Nous serons forts comme Astérix!

Ah ! Vous au dernier rang… mon petit Maucourt Paul
Dernier en tout, même en gymnastique…
Je vous écoute
[Allez, vas-y vas-y]
- Astérix était plus fort que tous les plus gros malabars
Que tous les Goths et les Ostrogoths, et même Conan le Barbare
- Pas mal du tout !

Mademoiselle Prévost Alice, première en éducation sexuelle…
[Elle a pas d'culotte-euh]
Quand je dis 'Astérix', à quoi pensez-vous ?
Attention, c'est un piège
- C'est une espèce de petite croix qui sert de renvoi dans la marge
Utilisée pour expliquer un détail en bas de la page
- Nul, Archi-nul! Vous serez fouettée toute nue dans l'arène par les gardes de
l'Empereur… Hé hé hé hé
- Chic alors!

http://www.bide-et-musique.com/artist/203.html
https://www.youtube.com/watch?v=FB8BkFbg6JE
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Le vent souffle dans les bois [ouh ouh]
Hé, regardez les voilà !
Nos ancêtres les Gaulois
Hé Youpi youpi
Youpi hourra
Buvons de la potion magique
Youpi youpi
Youpi hourra
Nous serons forts comme Astérix!

Winogradoff Michel… [Ouaiiiiiis!]
Premier en rien, sauf au tir de boulettes au réfectoire
Je vous écoute!
[Allez, vas-y Minou!]
- Obélix d'une simple gifle lançait les Romains dans les airs
Qui retombaient vingt mètres derrière, la tête enfoncée dans la terre… Boum!
- Ha ha très marrant!

- Mademoiselle Herma Vos, même pas _______________! [Houuuuuu!]
- Est-ce qu'au plat pays qui est le vôtre, il existe un héros comme Astérix?
- … ( ??? ) … Astérix président
- Mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est lamentable!
Vous serez livrée à la tribu _______________! Et ligotée sur un tonneau d'bière,
vous serez roulée dans les frites brûlantes!

Le vent souffle dans les bois [ouh ouh]
Attention, les voilà!
Nos ancêtres les Gaulois
Et youpi youpi
Youpi hourra
Buvons de la potion magique
Youpi youpi
Youpi hourra
Nous serons forts comme Astérix!
…
Youpi youpi
Youpi hourra
Buvons de la potion magique
Youpi youpi
Youpi hourra
Nous serons forts comme Astérix!

http://www.bide-et-musique.com/artist/7199.html
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5. Kαποδίστρια Δήμητρα

TITRE:  MON QUARTIER FLEURI

NIVEAU:A1-A2

PUBLIC: ELEVES 12-14 ANS

MODE DE TRAVAIL:PETITS GROUPES OU EN TANDEM

DUREE :UNE SEANCE DIDACTIQUE

SUPPORTS :DOCUMENT AUTHENTIQUE

PROCEDURE

1 .REVISION DES ELEMENTS LINGUISTIQUES ET SOCIOLINGUISTIQUE

ü Réviser le vocabulaire

ü Réviser la grammaire

ü Réviser les actes de parole

2. COMPREHENSION DES DOCUMENTS

Lecture et questions de compréhension sur le document tiré d’Internet
(photocopie)

3.ACTIVITES COMMUNICATIVES

OBJECTIFS COMMUNICATIFS :LOCALISER  ET  QUALIFIER  UN  QUARTIER

ü Dialogues : « Discute avec ton copain sur un quartier idéal. »

ü Décrire un quartier .
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FICHE DE TRAVAIL

ACTIVITE 1

Observez les photos de quartier.Ce sont des photos de quartier contemporain ou
de quartier d’une autre époque?En groupe choisissez deux adjectifs pour décrire
chaque quartier.

ALSACE

a
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ACTIVITE    2

Regardez le vidéo proposé sur l’Internet, http://cabouge.tv5monde.com/theme/art-
de-vivre/page/4/?pays=france  ,en groupe

répondez aux questions suivants:

1)Dans quel pays se trouve-t-il ce quartier ?πινακακι

………………………………………………………………………………………………
……………………………………

2)Quel  est  le nom du village ?

………………………………………………………………………………………………
…………………………………..

3)Pourquoi il s’appelle comme ça?

………………………………………………………………………………………………
……………………………………

ACTIVITE 3

On voit plusieurs fleurs magnifiques. Ecrivez les couleurs des fleurs et leurs noms.

http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT#Consultez  ce site

………………………………………………………………………………………………

http://www.oddcast.com/home/demos/tts

(pour écouter la prononciation des fleurs)

http://cabouge.tv5monde.com/theme/art-de-vivre/page/4/?pays=france
http://cabouge.tv5monde.com/theme/art-de-vivre/page/4/?pays=france
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT%23Consultez
http://www.oddcast.com/home/demos/tts
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ACTIVITE 4

Avec un camarade pouvez-vous nommer ces constructions ?Est-ce qu’il y a dans
ton quartier ces constructions ?

Vous aimez un quartier fleuri?Mettez les indications à l’impératif pour en avoir un.

Choisissir les grains des  fleurs préfèrées .Planter les grains.Arroser les grains
,mais attention, être prudent pendant l’arrosement.
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6. Κατσικά Eυμορφία

Le profil de la proposition

Τtitre : LA NOURRITURE

Τhèmes abordés : Alimentation, articles partitifs

Niveau : Α1 / 6ème classe du primaire

Age : 11-12 ans

Objectifs généraux : l’élève peut utiliser les articles, le vocabulaire de
l’alimentation et les aliments, échanger des informations avec des élèves
d’autres nationalités dans sa classe et, par internet, avec des élèves
francophones dans le monde entier, travailler en groupe.

Objectifs spécifiques : L’élève peut utiliser les articles partitifs et définis à
la forme affirmative et négative, les verbes de préférence, reconnaître et
écrire correctement les aliments

Durée de la séance : 45΄

Support : INTERNET, LA MÉTHODE

Méthode enseignée : COPAINS-COPINES 1, Unité : FIN DE L΄UNITE 5

Matériel : ORDINATEUR, PHOTOCOPIE
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Activité 1 :

Trouvez les mots cachés(9 MOTS)   (10’)

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

Activité 2:

Ecrivez les aliments et les boissons que vous reconnaissez sur la photo. Utilisez
les articles partitifs.        (5’)

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=aufeminin.com&source=web&cd=1&ved=0CCgQFjAA&url=http://www.aufeminin.com/&ei=Q2_2UIfhN-3U4QSW_IHACg&usg=AFQjCNFYEVRrf3h9SIUce8h9bAlHflaNgg
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Activité 3 :      (5’)

Complétez avec l’article qui convient :

Marie : Au restaurant je mange toujours _________ viande et ________ dessert.

Paul : Moi, je préfère ________ poulet et je bois _____ coca.

Marie : ______ coca? Beurk! Moi, je ne bois jamais ______ coca, je déteste
________ coca!

Activité 4: (25’)

Visitez le site: http://www.aufeminin.com/cuisine/recettes-de-cuisine.asp

a) Sous le titre : S.O.S. Recette, cliquez sur “idées recettes” et trouvez les plats
que vous reconnaissez (nom, photos). Groupes de 4.

b) Est-ce qu’il y a des plats d’autres nationalités? Lesquelles ?

c) Demandez aux élèves d’autres nationalités de votre classe de mentionner et de
décrire des plats traditionnels de leur pays.

d) A partir des images des plats et par groupe de deux, dites ce que vous aimez
ou pas en utilisant les verbes aimer, détester, préférer. Jouez le dialogue.

http://www.aufeminin.com/cuisine/recettes-de-cuisine.asp
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7. Κωνσταντέλου  Δήμητρα

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:
Les Aliments-La nourriture  Τρόφιμα/ ποτά/γλυκά/πρωινό
Γνωστικό Αντικείμενο: Action.fr-gr 1    Α΄ Γυμνασίου. Ενότητα 4η ενότητα του

Σχολικού Εγχειριδίου Α΄ Γυμνασίου Σχολείου:   A table

Διάρκεια: 45΄λεπτά μία διδακτική ώρα

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν:

-Flash cards για εκμάθηση και εξάσκηση λεξιλογίου

-Ένας υπολογιστής και προβολέας για παρουσίαση βίντεο

-Πίνακας

-Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες

-Φύλλο εργασίας μαθητή και φύλλο αξιολόγησης

Διδακτικός Στόχος:

    Να μπορεί ο μαθητής να μιλάει για τα φαγητά και τα ποτά που του αρέσουν
    (χρησιμοποιώντας απλές γλωσσικές δομές), να καταλαβαίνει μια  συνταγή, να
    δίνει μία παραγγελία .

    Λεξιλογικές – Επικοινωνιακές δεξιότητες

· Να κατανοήσει αυθεντικό προφορικό λόγο

· Να μάθει πως φτιάχνεται μια συνταγή

· Να μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του για φαγητά και ποτά

· Να μπορεί να δώσει μία παραγγελία

Γραμματικές δεξιότητες

· Les verbes: manger de, boire de, prendre de, aimer le, préférer le, adorer le,
détester le

· Articles partitifs

     Γενικές γνώσεις, ικανότητες

· Να παραγγέλνει ένα γεύμα, ένα ποτό

· Να μάθει πως φτιάχνεται μια γαλλική συνταγή

· Να μάθει ερευνώντας μέσα από το διαδίκτυο

· Να μάθει ενεργώντας

· Να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται
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Φύλλο εργασίας μαθητή

1η Δραστηριότητα (Ομαδική εργασία)

1.1 Αφού δείτε το βίντεο ή επισκεφτείτε την παρακάτω ιστοσελίδα,
απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις.

Package

http://www.youtube.com/watch?v=AFfOcJ0ZKWw

1. Ο φωτογράφος Carl Warner δημιουργεί και φωτογραφίζει εκτάσεις γης
αποκλειστικά φτιαγμένες από_______________ Το αποτέλεσμα είναι
εντυπωσιακό. Η δημιουργικότητα στην υπηρεσία της τέχνης.

2. Που βρίσκουμε τα παραπάνω υλικά;

3. Σημειώστε όσες περισσότερες λέξεις θυμάστε.

1.2  Χρησιμοποιούμε Flash cards για εκμάθηση λεξιλογίου. Οι λέξεις επαναλαμβάνονται
        από τους μαθητές και κολλάμε τις κάρτες στον πίνακα.

2η Δραστηριότητα (Δυαδική εργασία)

2.1 Ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα για να εξασκηθείτε στο λεξιλόγιο.

http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/boire_manger/index2.htm

http://www.youtube.com/watch?v=AFfOcJ0ZKWw
http://www.edu365.cat/eso/muds/frances/boire_manger/index2.htm
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2.2 Αντιστοιχίστε τις λέξεις με τις εικόνες

Un œuf

Du poulet

Des frites

Du pain

Du fromage

Du gâteau

De la tarte

Du poisson

Des saucisses

De la crème glacée
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3η Δραστηριότητα (Δυαδική εργασία)

Κατατάξτε τις λέξεις στη σωστή στήλη :

Gâteau, poulet, miel, frites, poisson, tarte, glace, œuf, pain, confiture, saucisses,
salade, sucre, chocolat, croissant, céréales.

Sucrés=γλυκά Salés=αλμυρά

4η Δραστηριότητα (Δύο ομάδες)

Όποια ομάδα τελειώσει πρώτη και βρει τις λέξεις, κερδίζει.

Fondant à l'orange

Voici d'abord les ingrédients nécessaires à la réalisation de ce délicieux dessert:
175 gr de farine
160 gr de sucre
175 gr de beurre
3 œufs
4 oranges
125 gr de sucre glace
1/2 sachet de levure chimique
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Βρείτε τις λέξεις και θα φτιάξετε μια απίθανη συνταγή!

Moule, cuire, farine, ajouter, beurre, arroser, glace, orange, casser, sucrée

1. Tout d'abord couper le______________ (BUERER) en morceaux.
2. _______________ (EAOURTJ) le sucre et travailler jusqu'à l'obtention d'une
    crème.
3. Puis ____________________(RSCAES) les œufs entiers l'un après l'autre.
4. Ensuite verser la _____________(NRIFEA) et la levure et mélanger.
5. Râper les zestes d'_________________(RGEONA) et les y ajouter.
6. Rajouter le jus d'une orange bien _________________(ECURES).
7. Mettre la pâte obtenue dans un _________________(LEMOU) beurré et fariné.
8. Laisser __________________(RUICE) 40 minutes à four moyen (Th 4, mais
cela
    dépend de votre four).
9. Mélanger le sucre ___________________(CEALG) et le jus des trois oranges
    restantes.
10. ____________________(SOARERR) le gâteau cuit avec ce mélange et
déguster
     lorsqu'il est froid.

5η  Δραστηριότητα (Ομάδες τεσσάρων)

5.1 Ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα και βρείτε τι τρώει στο πρωινό της  η
Julie

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php

5.2 Δείτε το βίντεο και βρείτε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λάθος

Package

http://www.youtube.com/watch?v=4_pVUjFO8DE

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php
http://www.youtube.com/watch?v=4_pVUjFO8DE
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VRAI FAUX

Les deux amis vont au café

Antoine a faim et soif

Il veut manger un steak- frites et boire un coca

Anne veut manger du poulet

Elle veut boire un thé chaud

Antoine veut comme dessert de la glace à la
vanille

Anne veut du café

Le service n’est pas compris à l’addition.

6η Δραστηριότητα (Εργασία για το σπίτι)

Ανατρέξτε στην παρακάτω ιστοσελίδα. Να κάνετε τις τρεις πρώτες δραστηριότητες.

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect34/no_01/no_01.htm

01. Les aliments : Πατήστε start  ακούστε τη λέξη του φαγητού,   γράψτε τη στα
κενά και τσεκάρετε αν είναι σωστή.

02. Jeu de mémoire : Πατήστε Start, ανοίξτε κάθε φορά μία από τις πάνω κάρτες
και βρείτε την ονομασία της ανοίγοντας τις κάτω κάρτες.

03. Cherchez les mots : Πατήστε Start, για να βρείτε τις λέξεις στο κρυπτόλεξο
κάντε κλικ στο 1ο γράμμα σύρετέ τον κέρσορα ως το τελευταίο και κάντε πάλι κλικ.
Υπάρχουν λέξεις οριζόντια, κάθετα, διαγώνια και ανάποδα.

7η Δραστηριότητα (Ατομική εργασία)

Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα με φαγητά που προτιμάς. Βάλτα στην
κατάλληλη  στήλη ανάλογα με το πόσο σου αρέσουν.

http://www.education.vic.gov.au/languagesonline/french/sect34/no_01/no_01.htm
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Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου

Σου άρεσε το μάθημα;

Τι σου άρεσε περισσότερο;

Τι σε δυσκόλεψε
περισσότερο;

Πρότεινε κάτι που θα ήθελες.

J’adore j’aime je préfère je n’aime pas je déteste
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8.Μακρυπούλια Σταματούλα

Le profil de la proposition
Titre : Mon animal préféré.

Thèmes abordés : les animaux de compagnie, les animaux domestiques

Age :  10-11 ans Niveau : A1.1.

Objectifs généraux

 Apprendre à développer une compétence communicative et interculturelle.

 Apprendre à travailler en tandem et en équipe.

 Apprendre à participer activement à son apprentissage.

 Apprendre à rédiger et à envoyer un court message électronique.

 Apprendre à faire un dialogue oral en s’exprimant avec des gestes, des

mimiques.

Objectifs spécifiques

Linguistiques

Vocabulaire : les animaux de compagnie, les animaux domestiques, les

préférences, les nombres (de 0 à 12), les ordinaux, les couleurs, le copain, la

copine.

Grammaire : l’article défini et indéfini, les verbes s’appeler, être, avoir, les verbes

du premier groupe au singulier (soigner, aimer, détester), questions (Comment tu

t’appelles ?, Tu as quel âge?, Tu aimes + animal? Tu es + nationalité) réponses

Phonétique-Phonologie : l’intonation montante du français pour les questions et les

exclamations, l’intonation descendante pour les affirmations, les sons [u] (salut), [š]

(cheval, chien, chat), [ž] (je, bonjour), les mots transparents entre la LM et la LE

(tracteur).

Orthographe : l’orthographe correcte des mots (ça), les signes de ponctuation, les

accents sur les voyelles (âge).

Sociolinguistiques :

Registre de langue : familier (coucou : saluer un ami)

Règles de politesse : demander va l’autre … (ça va?)

Pragmatiques :

Fonctionnels (actes de parole) : se présenter, exprimer ses préférences, donner

une information (site Internet), inciter à l’action
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Discursifs : rédiger un court message électronique avec formule d’adresse et

clôture, utiliser les connecteurs logiques simples et, mais, si, sinon.

Formatifs :

Se familiariser avec un animal, soigner un animal de compagnie.

Ludiques

Fabriquer un masque, visionner un clip-vidéo humoristique en français pour

s’amuser, imaginer une histoire à partir d’un tableau.

Pratiques :

Identifier la source d’un document tiré de l’Internet, reconnaître le nom d’un artiste

à partir de la source, faire une recherche sur youtube, chercher le sens d’un mot

dans un dictionnaire (traditionnel ou électronique), recevoir et envoyer un message

électronique, copier-coller une adresse électronique et une image dans le

message électronique

Culturels :

Se familiariser avec le tableau de Charles Burton Barber, peintre anglais du 19e

siècle.

Interculturels :

Se rendre compte qu’une chanson peut avoir une version en langue maternelle, en

FLE et d’autres langues (version italienne, chypriote)

Durée de la séance : 1 cours de 45 minutes.

Support : tableau, extrait de film, clip-vidéo

Méthode enseignée : Les petites canailles, éd. Katranidou Unité : 2

Matériel : photocopie des masques (http://www.kinderchocolat.fr/modele-

masques-filles et http://www.coloriage.org/masque-de-cheval.htm) (pour fabriquer

les masques : feutres – ciseaux – morceaux d’élastique - tube de colle)

rétroprojecteur, ordinateurs avec connexion sur Internet, la boîte magique de

l’amitié, dictionnaire bilingue aux éditions Kauffmann.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Το ακόλουθο σχέδιο εργασίας προτείνεται ως επανάληψη στην ενότητα 2 του

διδακτικού βιβλίου Les petites canailles. Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί το

λεξιλόγιο που αφορά τα ζώα σε συνδυασμό με τον σύνδεσμο

http://lexiquefle.free.fr/animaux.swf όπου μαθαίνουν το όνομα του ζώου στα

http://www.kinderchocolat.fr/modele-masques-filles
http://www.kinderchocolat.fr/modele-masques-filles
http://www.coloriage.org/masque-de-cheval.htm
http://lexiquefle.free.fr/animaux.swf
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γαλλικά, κάνουν μία ακουστική άσκηση αυτοαξιολόγησης όπου συνδέουν τη φωνή

που άκουσαν με την αντίστοιχη ονομασία. Με αυτόν τον τρόπο έχουν εξοικειωθεί

να ακούν πώς είναι το όνομά του ζώου του στα γαλλικά, απαραίτητη προϋπόθεση

για την τελευταία ομαδική εργασία. Επιπλέον γνωρίζουν να εκφράζουν τις

προτιμήσεις τους, να κάνουν ερωτήσεις και να απαντούν ανάλογα στην

ερώτηση, ξέρουν τις εθνικότητες από δραστηριότητα που είχε γίνει τον

Σεπτέμβριο με αφορμή την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. Τέλος σε ό,τι αφορά το

λεξιλόγιο γνωρίζουν τις λέξεις copain, copine, baguette, bois από την ενότητα 0 του

εγχειριδίου.

Το εν λόγω μάθημα έχει σχεδιαστεί για να γίνει σε αίθουσα υπολογιστών. Οι

μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ μπορούν να γράφουν μικρά κείμενα

στο Word και με τη βοήθεια του κειμενογράφου να διορθώνουν τα λάθη τους

εφόσον ο Η/Υ έχει ρυθμιστεί στη γαλλική γλώσσα, μπορούν να υπογραμμίζουν (με

το ανάλογο κουμπί), να επιλέγουν και να διαγράφουν. Ο καθηγητής τους έχει δείξει

πώς να βρουν τη σημασία μιας λέξης σε ηλεκτρονικό λεξικό. Εναλλακτικά

υποτίθεται πως ξέρουν να ψάξουν σε ένα κανονικό λεξικό ακολουθώντας την

αλφαβητική σειρά των γραμμάτων.

Επίσης για να γίνει η αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος ως δ/νση

αποστολέα βάζουμε το e-mail του σχολείου όπου κάνουμε την δραστηριότητα και

το στέλνουμε στο e-mail του 9ου σχολείου Δράμας στα πλαίσια μιας εργασίας –

έρευνας που διενεργούν οι μαθητές για τα ζώα. Είναι σημαντικό να έχουμε

ενημερώσει εκ των προτέρων τους Δ/ντες των σχολείων ότι θα χρησιμοποιήσουμε

τις δ/νεις για επικοινωνιακό σκοπό του μαθήματός μας. Επίσης σε ό,τι αφορά την

αναζήτηση στο youtube πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σχετικά με τις ιστοσελίδες

που θα επισκεφθούν οι μαθητές.

Σε περίπτωση που ο καθηγητής δεν έχει πρόσβαση σε αίθουσα υπολογιστών

μπορεί να μοιράσει φωτοτυπίες για να γίνουν οι δραστηριότητες. Απαραιτήτως

πρέπει να διαθέτει έναν φορητό υπολογιστή με βιντεο-προβολέα και σύνδεση στο

διαδίκτυο (πολλές τάξεις στο Δημοτικό κατέχουν ήδη αυτόν τον εξοπλισμό.)

Σε ό,τι αφορά τη ροή του μαθήματος θεωρούμε ότι τα παιδιά γνωρίζονται καλά

μεταξύ τους, συνεργάζονται ομαλά και είναι εξοικειωμένα με τη συνεργασία σε
ομάδες.
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

1. Δυαδική Δραστηριότητα.
Κοιτάξτε αυτόν τον πίνακα ζωγραφικής και υπογραμμίστε την σωστή απάντηση ή
συμπληρώστε με την απάντηση που λείπει.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Burton_Barber )

a) Qu’est-ce que c’est?
1. un tableau 2. une B.D. 3. une photo

b) Comment s’appelle le peintre?
1. Il s’appelle ………………………………………………….

c) Quel est l’animal du tableau?
1. un chat 2. un chien 3. un canard

d) Qu’est-ce qu’il a dans la bouche?
1. un stylo 2. une baguette 3. un parapluie

e) Il est de quelle couleur ?
1. gris et noir 2. blanc et noir 3. blanc et marron

f) Qui est avec le chien?
1. un garçon 2. une fille 3. un bébé

g) Ils sont …………
1. à l’école 2. à la maison 4. au bois

h) Ils sont copains.
1. Vrai 2. Faux

i) Un titre pour le tableau :…………………………………………..

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Burton_Barber
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2. Δυαδική δραστηριότητα.
Κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο
http://www.youtube.com/watch?v=d1htW3ekroM
και αφού παρακολουθήσετε το βίντεο, συμπληρώστε τα κενά της παραγράφου με
τα ρήματα που σας δίνονται.

Est (3), s’appelle, aime, a

Le titre du film (1) …….. le cheval de Klara.
La fille (2) ………. Klara et elle (3) ……….dans le bois.
Elle n’(4) ……. pas de copains. Elle (5) ………les
animaux et un cheval (6) .……. son copain.

3. Δυαδική δραστηριότητα.
Αν το άλογο μιλούσε… Φανταστείτε τον διάλογο γνωριμίας ανάμεσα στην Κλάρα
και το άλογο. Στη συνέχεια παίξτε τη σκηνή μπροστά στους υπόλοιπους
συμμαθητές σας κρατώντας τις μάσκες που χρωματίσατε και κατασκευάσατε.
Οι υπόλοιποι βλέπετε και ακούτε προσεχτικά ως σκηνοθέτες της ταινίας. Τι άλλο
θα προτείνατε; Υπάρχουν σημεία που πρέπει να προσέξουμε;

1.Le cheval: Salut, ça va? Klara …………….
2.Le cheval: Moi, c’est … Et toi, comment tu t’appelles?Klara:…………….
3.Le cheval: Tu as quel âge? Klara:……………
4.Le cheval :Tu es française? Klara:……………..
5.Le cheval: Tu aimes les animaux? Klara:……………
6.Le cheval : Tu as des copains? Klara : ……………
7.Le cheval :Tu es ma copine? Klara :……………
8.Le cheval : Au revoir Klara : …………..

(Μετά την παρουσίαση)

· Προτάσεις:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……
· Τι να προσέξουμε:

………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

http://www.youtube.com/watch?v=d1htW3ekroM


59

4. Ατομική δραστηριότητα.
Από τις παρακάτω εικόνες διαλέξτε μία που σας εντυπωσιάζει και δώστε γραπτώς
την προτίμησή σας για το ζώο που δείχνει. Θα γινόσασταν φίλοι; Θα το φροντίζατε;

Φωτό α Φωτό β Φωτό γ

Φωτό δ Φωτό ε Φωτό στ

- Διαλέγω τη φωτό …………

- Κύκλωσε το ρήμα που σε αντιπροσωπεύει και συμπλήρωσε:

J’aime – je déteste – je n’aime pas ……………

- Κύκλωσε την απάντησή σου Copains:  oui non

- Κύκλωσε την απάντησή σου Je soigne :  oui   non

Στη συνέχεια αντιγράψτε την προτίμησή σας σε ένα χαρτάκι χωρίς να αναφέρετε το
όνομά σας και βάλτε το στο μαγικό κουτί της φιλίας που βρίσκεται στην έδρα.

5. Ομαδική δραστηριότητα.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα των ζώων (4 Οκτωβρίου) οι
γαλλόφωνοι διαδικτυακοί συμμαθητές σας από το 9ο Δ.Σ. Δράμας κάνουν μία
έρευνα σχετικά με ποια ζώα προτιμούν τα παιδιά και σας στέλνουν το εξής
ηλεκτρονικό μήνυμα. Αφού διαγράψετε τον κίτρινο φάκελο, διαβάστε….
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Αφού η κάθε ομάδα παρακολουθήσει το βίντεο-κλιπ κάνει τις εξής εργασίες:

Α ομάδα: Ποια ζώα και πόσα στον αριθμό συμμετέχουν στο βίντεο-κλιπ;
Σημειώστε τα.

Β ομάδα: Υπάρχει το ανάλογο βιντεο-κλιπ στα ελληνικά; Βρείτε το και κάντε
αντιγραφή-επικόλληση τον σύνδεσμο. Υπάρχουν ομοιότητες με το γαλλικό;
Σημειώστε τις.  Μπορείτε να το βρείτε και σε άλλες γλώσσες;  Αν ναι,  σε ποιες;
Κάντε αντιγραφή – επικόλληση τον σύνδεσμο.

Γ ομάδα: Γράψτε την απάντηση στους φίλους σας (ημερομηνία, χαιρετισμός,
προτίμηση βιντεο-κλιπ, προτίμηση για ζώο (εφόσον πρώτα συμφωνήσετε μεταξύ
σας για ποιο ζώο )

Συνεργασία ανάμεσα στις ομάδες: Ένας εκπρόσωπος από κάθε ομάδα (Α και Β)
παρουσιάζει τα στοιχεία που συγκέντρωσε στην ομάδα Γ.

Για να ολοκληρωθεί το μήνυμα η ομάδα Γ θα αναφέρει την ιστοσελίδα με το
ελληνικό βιντεο-κλιπ και τα κοινά σημεία των δύο βιντεο-κλιπ. Αν υπάρχει και σε
άλλη γλώσσα, θα αναφέρει επίσης την ιστοσελίδα.

Αν θέλετε, αναζητήστε στο διαδίκτυο μία εικόνα με το αγαπημένο σας ζώο και
κάντε αντιγραφή –επικόλληση δίπλα στην απάντησή σας.

Στο τέλος στείλτε το μήνυμά σας στην διεύθυνση του σχολείου των φίλων σας

Αν έχετε άγνωστες λέξεις μπορείτε να συμβουλευτείτε το λεξικό (γαλλο-ελληνικό
και ελληνογαλλικό) που βρίσκεται στην έδρα ή το ηλεκτρονικό λεξικό στην
ιστοσελίδα:
http://translate.google.com

Drama, le 4 octobre 2012.
Coucou, les copains! Ça va?

Si non, regarde le clip-vidéo sur :
http://www.youtube.com/watch?v=u3dmwXDL-90

Tu aimes le clip-vidéo?
Quel est ton animal préféré? Moi, j’aime les chats.

Bises,
La 5ème classe de la neuvième école pimaire à Drama.
(mail@9dim-dramas.dra.sch.gr )

http://translate.google.com/
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6. Ατομική εργασία (για το σπίτι)

Βλέποντας τον παρακατώ πίνακα, σκεφτείτε ότι είναι η αρχή για μία ιστορία. Τι θα
συμβεί στη συνέχεια;
Γράψτε μια παράγραφο στα ελληνικά (βάζοντας στα γαλλικά τις λέξεις που
γνωρίζετε) και δημοσιεύστε στο blog του σχολείου σας ή την σχολική εφημερίδα.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ του μαθήματος

Το μάθημα σου άρεσε; ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ τι σου άρεσε πιο πολύ;

Αν ΟΧΙ τι δεν σου άρεσε καθόλου;

Συνάντησες δυσκολίες; ΝΑΙ ΟΧΙ
Αν ΝΑΙ ποιες είναι αυτές οι δυσκολίες;

Θα ήθελες να προτείνεις κάτι άλλο;

Τώρα που τελείωσε το μάθημα, γράψε τι
μπορείς να κάνεις με αυτά που έμαθες
σήμερα.
Τι πιστεύεις ότι θα μπορούσες να
βελτιώσεις;
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Masques
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9. Μαρκαντωνάκη Μαρία

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου: L’alimentation

Γνωστικό Αντικείμενο: Γαλλικά

Διδακτικός Στόχος:
         - l’ élève doit être capable de comprendre et de donner des
informations, ainsi que d’ exprimer ses préférences.

Objectifs spécifiques: -      de venir en contact avec un document
authentique (chanson)

- de pouvoir utiliser l’ internet

- de pouvoir tirer des informations d’ un document
(chanson)

- de venir en contact avec la gastronomie des autres
pays

- de pouvoir utiliser les structures linguistiques
adéquates afin  de réaliser des actes communicatifs
comme :

         expressions de préférence

         vocabulaire des aliments

         les verbes manger, boire

Οι δραστηριότητες που προτείνονται θα πραγματοποιηθούν στο τέλος της

ενότητας 4 του βιβλίου Action-Fr 1.
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ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :εμπέδωση του λεξιλογίου

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να βρουν μέσα από το κρυπτόλεξο 15

λέξεις που αφορούν το λεξιλόγιο των τροφίμων που έχουν διδαχθεί. Οι λέξεις

αφορούν όλα τα είδη των τροφίμων και δεν δίνονται ώστε να εξασκηθούν στο

λεξιλόγιο που έχουν ήδη διδαχθεί.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : δυαδική εργασία

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να σχηματίσουν δυάδες (με τον διπλανό

τους ) και αφού ακούσουν  τρεις φορές το τραγούδι “Les cornichons” του Nino

Ferrer, να κυκλώσουν τα τρόφιμα που ακούγονται. Αφού ολοκληρωθεί η

δραστηριότητα τούς αφήνουμε να δούνε και το βίντεο με τους υπότιτλους και να

διορθώσουν την εργασία τους. Το συγκεκριμένο βίντεο είναι στην ιστοσελίδα

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg

Διάρκεια : 10 λεπτά.

ΤΡΙΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : δυαδική εργασία

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να  περιγράψουν προφορικά τι θα έπαιρναν

μαζί τους για ένα pique-nique (φαγητό και ποτό) και να το κοινοποιήσουν στην

τάξη χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες γλωσσικές δομές.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο καθηγητής ζητά από τους μαθητές να ανοίξουν την ιστοσελίδα

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

48081.php και να κάνουν την δραστηριότητα που προτείνεται με τα

αrticles partitifs.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php
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Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να αντιστοιχίσουν την σπεσιαλιτέ στην

χώρα προέλευσης ώστε να έρθουν σε επαφή με την γαστρονομία των άλλων

χωρών.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΕΚΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να  αντιστοιχίσουν τις προτιμήσεις που

εκφράζει ο κάθε έφηβος στην αντίστοιχη εικόνα.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΕΒΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ο καθηγητής ζητάει από τους μαθητές να φανταστούν και να γράψουν τον διάλογο

που θα κάνουν τα δύο παιδιά στο εστιατόριο,  ώστε να παραγγείλουν το φαγητό

τους.   Επίσης συμπληρώνουν και την παραγγελία του κυρίου στην καφετέρια.

Μπορούν να γράψουν έως δύο σειρές χρησιμοποιώντας τις ανάλογες γλωσσικές

δομές. Διάρκεια : 10 λεπτά
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ

ΠΡΩΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ψάξτε και κυκλώστε στο κρυπτόλεξο 15 λέξεις που αφορούν όλων των ειδών τα

τρόφιμα  που έχετε διδαχθεί στην ενότητα 4.Διάρκεια  : 5 λεπτά.

ALIMENTS

C X E U L Z P Ç E M M O P Z T

D O D J T I O U E Ç A I H K H

E R U X P R V G F G U Z Y B X

R L E O L Z M L H R A R N E L

Z P J U P Y D D O H A M B S K

I R L B Y R O R M J N I O I O

Ç K W X Z G E T W O S R S R C

K I I Y X B R N X T A V V E F

K M J O S E R J O N G A C C X

Y Z H W O R U Ç G N X P J T E

Y A O U R T E E C T G A T E U

X L Y K T G B Z I Z K I V L E

C H A M P I G N O N A N O U Q

D B W K E C T K L L R S F O Y

B O L Ç J Y N N O S S I O P R
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ακούστε το τραγούδι “les cornichons” του Nino Ferrer τρεις φορές και κυκλώστε τα

τρόφιμα που ακούτε. Διάρκεια : 10 λεπτά. Μόλις ολοκληρώσετε την

δραστηριότητα, παρακολουθείστε το βίντεο με τους υπότιτλους  και ελέγξτε αυτά

που έχετε επιλέξει.

Το συγκεκριμένο βίντεο είναι στην ιστοσελίδα

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg

DU BEURRE                      DES CORNICHONS                  DES PETITS-

BEURRES

DE LA BIERE                     DES MACARONS                     DES POIRES

DES BISCUITS                   DE LA MOUTARDE                  DES POMMES

DES BISCOTTES                DES OEUFS                            DE LA SALADE

DES CHIPS                       DES OLIVES                            DU SAUCISSON

DE LA CONFITURE            DU PAIN                                DES TOMATES

ΤΡΙΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Ξεκινάτε με τον φίλο/την φίλη σας για ένα πικ-νικ. Θέλετε να πάτε να αγοράσετε τα

προϊόντα που θα πάρετε μαζί σας.  Με τον διπλανό σας συνεννοηθείτε για τα

προϊόντα που θα αγοράσει ο καθένας για το πικ νικ. Θα συμπεριλάβετε φαγητά και

ποτά. Στην συνέχεια ανακοινώστε στην τάξη τα προϊόντα που έχετε αγοράσει.

Διάρκεια : 5 λεπτά.

ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Μπείτε στην ιστοσελίδα που σας προτείνεται

http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-

48081.phpε   και κάντε την διαδραστική άσκηση με τα articles partitifs. Διάρκεια : 5

λεπτά.

https://www.youtube.com/watch?v=Sj8inmOKSUg
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php
http://www.francaisfacile.com/exercices/exercice-francais-2/exercice-francais-48081.php
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ΠΕΜΠΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αντιστοιχίστε τις σπεσιαλιτέ με τις χώρες προέλευσής τους. Διάρκεια : 5 λεπτά.

1.                                                                  2.

   3.                                                                4.

5.                                                                                6.
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a. La France b. L’ Italie  c. L’ Allemagne d. L’ Espagne e. La Belgique f. La

Grece

1 2 3 4 5 6

ΕΚΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αντιστοιχίστε τις προτιμήσεις των εφήβων σχετικά με τα φαγητά με τις

ανάλογες εικόνες. Διάρκεια : 5 λεπτά.

1. Jacques n’ aime pas la viande et boit de l’ eau.

2. Emilie adore les frites et boit du coca.

3. Noah boit du jus de fruits et mange du fromage.

4. Jean aime les legumes et les desserts au chocolat

         a.

                  b.

             c.
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         d.

1. 2. 3. 4.

ΕΒΔΟΜΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Τα δύο παιδιά βρίσκονται στο εστιατόριο και περιμένουν να παραγγείλουν.

Γράψτε τον διάλογο με τον σερβιτόρο συμπληρώνοντας τις φούσκες.. Διάρκεια : 5

λεπτά.

 Τι θα μπορούσε να παραγγείλει ο κύριος στην καφετέρια ;  Γράψτε την

παραγγελία του.

  Le client : ……………………………………………………………………………
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΚΑΘΟΛΟΥ

Μπορώ να

παραγγείλω σε

εστιατόριο.
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10. Ματσάγκος Απόστολος.

Le profil de la proposition

Titre: Πρόσκληση σε φαγητό – κρέπες

Thèmes abordés: Φαγητά - συνταγή για κρέπες στη Γαλλία

Niveau : Α1-Α2

Age: 13-14 ans

Objectifs généraux: Ο μαθητής να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες
(χρησιμοποιώντας απλές δομές της γλώσσας) σχετικά με την
καθημερινότητά του (φαγητό - συνταγές)

Objectifs spécifiques:

- Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

� να γνωρίσει φαγητά και τη γαστρονομία μιας άλλης χώρας

� να συνειδητοποιήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές σχετικά με τις
διατροφικές συνήθειες

� να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

� να οικοδομήσει τη γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσω
αναζήτησης στο διαδίκτυο

� να μάθει ενεργώντας

- Γλωσσικές – επικοινωνιακές ικανότητες

� Να μπορεί να:

� αναζητήσει και να απομονώσει πληροφορίες σε πολυτροπικό
κείμενο που παρουσιάζει ένα θέμα της καθημερινής ζωής

� κατανοήσει και να δώσει πληροφορίες (απλές) σχετικές με
γαλλικά φαγητά

� χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές δομές για να
πραγματοποιήσει τις παραπάνω επικοινωνιακές πράξεις όπως

- εκφράσεις που δηλώνουν προτίμηση,

- λεξιλόγιο σχετικό με τα φαγητά και τις κρέπες (διαφορετικά είδη)

- υλικά και απαιτούμενα σκεύη για την παρασκευή τους

- Τα ρήματα, mettre, mélanger, ajouter
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Durée de la séance : 45'

� Support:

� Φωτοτυπίες με τα φύλλα εργασίας.

� Διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες :

http://www.750g.com/recettes_crepes.htm

lewebpedagogique.com/.../files/recette des crepes et ustensiles

http://translate.google.gr

Méthode enseignée : Action.fr-gr 1, Unité: 4

Matériel: Διαδραστικός πίνακας

Μέθοδος γαλλικής Action.fr-gr1

http://www.750g.com/recettes_crepes.htm
http://translate.google.gr/
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Φύλλο εργασίας μαθητή

 Δραστηριότητα 1

 Σε μικρές ομάδες οι μαθητές αποφασίζουν (γράφουν σε ένα φύλλο) για το μέρος
όπου θα γίνει η πρόσκληση για φαγητό (σε σπίτι, στο σχολείο). Επίσης, προτείνουν
τους καλεσμένους και τους παρουσιάζουν (όνομα, ηλικία, επάγγελμα). Η τελική
επιλογή για το μέρος και για τους καλεσμένους θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα
διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαφορετικών ομάδων. (15')

Οι μαθητές καλούνται να ψάξουν στο διαδίκτυο και να αποφασίσουν αν θα
φτιάξουν κρέπες στην απλή-στάνταρ εκδοχή (lewebpedagogique.com/.../files/recette
des crepes et ustensiles) ή αν θέλουν να φτιάξουν πιο πρωτότυπες συνταγές.

(http://www.750g.com/recettes_crepes.htm)

Για τις δυσκολίες στην κατανόηση άγνωστων λέξεων ή εκφράσεων οι μαθητές θα
μπορούσαν να ανατρέξουν για τη μετάφρασή τους στο
διαδίκτυο.(http://translate.google.gr). (20')

Δραστηριότητα 2

Ο κάθε μαθητής γράφει την πρόσκληση ανατρέχοντας στο παράδειγμα του βιβλίου
(σελ 98). (10')

11. Μαυρομμάτη Ευφημία

Titre:  La tristesse du roi (Matisse)

Niveau : A2

Age: 12-13 ans

 Objectifs généraux:

1) Eduquer le regard de l’enfant par le biais d’une composition plastique, en
agissant sur les couleurs, les formes, les matières.

2) Connaissance d’une œuvre.

3) Réaliser un tableau, à la manière de Matisse.

Objectifs spécifiques:

1) Décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire approprié. (couleurs,
formes, personnes, animaux)

2) Reconnaître et nommer quelques œuvres d’artistes et les mettre en relation les
unes par rapport aux autres.

3) S’exprimer à l’oral et à l’écrit.

http://www.750g.com/recettes_crepes.htm
http://translate.google.gr/
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Durée:

3 séances, d’environ d’une heure chacune

 Matériel :

-Une reproduction du tableau de Matisse.

-Une reproduction du tableau de Rembrandt, intitulé : David jouant de la harpe
devant Saul.

-Une feuille blanche A4 par élève.

-Un crayon de bois.

-De la gouache colorée. ( 8 couleurs)

-Des pinceaux.

-Des feuilles à dessin type Canson, blanches pour le fond et colorées pour les
découpages.

-Des ciseaux.

- De la colle.

 La démarche :

 Entrée dans l'oeuvre

· Présentation de l’oeuvre en entier, accrochée au tableau. (le cartel caché)
· Les enfants peuvent s’exprimer librement sur ce qu’ils voient, ce qu’ils

ressentent…
· Ils peuvent raconter l’histoire représentée par le tableau, en faisant des

hypothèses.
· L’objectif est de faire découvrir d’abord les différentes couleurs qui

composent le tableau. Matisse ayant organisé son tableau par des collages
de bandes colorées, l’enseignant met tout de suite l’accent sur les diverses
couleurs.

Découverte de l’oeuvre

· On demande aux élèves de faire des hypothèses sur le nombre des
personnes du tableau et sur leur sexe.

· A l’aide d’une activité à choix multiple on amène les élèves à découvrir peu
à peu et à interpréter les dessins, les couleurs, les formes, les sentiments.

· On demande aux élèves de trouver un titre. ils  proposent : « Les musiciens
et la danseuse.», « La jolie musique »…

· On dévoile le cartel, et ils découvrent le titre: La tristesse du roi.
· Pour les aider à comprendre ce titre, on peut  leur expliquer que Matisse

s’était inspiré d’un tableau pour créer son oeuvre: celui de Rembrandt,
intitulé « David jouant de la harpe devant Saul. »

· Montrer cette œuvre.



76

· Les apprenants mettent en relation les éléments des deux tableaux. Ils en
ont alors déduit que le roi était l’élément noir au centre du tableau, il
semblait assis dans un fauteuil, comme s’il était vieux. Il aimait certainement
la musique et la danse, car cela le rendait plus gai et lui rappelait sa
jeunesse...

Demander aux élèves : « Pourquoi le roi, est-il triste ? »

· Ils peuvent répondre:
          Le roi est triste car :

sa femme le trompe.

on a tué sa fille.

une sorcière a enlevé la reine.

on lui a volé son chat.

on lui a volé sa couronne.

on a tué la reine.

la reine est morte.

des bêtes ont mangé son jardin.

son château est en feu.

Pour aller plus loin

Ø Un conte
· Fournir aux élèves une photocopie du conte « Le roi et le rossignol».
· Lire et expliquer le conte
· Demander aux apprenants de faire un résumé de 30 mots, de 15 mots et

enfin de 7 mots.
Ø Reproduire une oeuvre « à la manière de Matisse »
-1ère étape : découpage des formes repérées sur le tableau, des
personnages, des instruments, des pétales, notes de musique

                   -2ème étape : collage

                   -3ème étape: décoration

Ø Présenter les productions des élèves

Dossier de l’œuvre

Henri Matisse « Il faut regarder toute la vie avec des yeux d'enfants », 1953

http://www.cnac-gp.fr/education/ressources/ENS-nouvrea/ENS-nouvrea.htm%23texte_ref
http://www.bluetravelguide.com/oeuvre/photo_ME0000056138.html
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    Artiste : Henri-Émile-Benoît Matisse (Henri Matisse)

Titre: La Tristesse du roi

Date : 1952
Dimensions : 3,86 m x 2,92 m
Matériaux : Papiers gouachés et découpés, marouflés sur toile Centre
Pompidou

Analyse de l’oeuvre

Dans cet ultime autoportrait, Matisse se représente par cette forme noire,
semblable à sa silhouette assise dans son fauteuil. Il est entouré pétales jaunes
qui symbolisent la musique, de l'odalisque verte qui symbolise l'Orient, et
d'une danseuse qui rend hommage au corps de la femme.

La Tristesse du roi, ouvrage réalisé à Nice, à l’hôtel Régina où Henri Matisse est
installé depuis 1949, est l’ultime autoportrait du peintre, portrait d’un vieillard jouant
la musique pour se distraire de la mélancolie et apaiser ses maux. Un tableau
monumental composé en gouache découpé, qui résume la richesse et la liberté
créative de la technique de papier coloré en morceaux.

En effet, au moment de réaliser cette œuvre prodigieuse, la mobilité de Matisse
était largement réduite pour cause de sa maladie.

Dans ce tableau, Henri Matisse se représente par une masse noire, ressemblant à
sa silhouette assise dans son fauteuil roulant, accompagné de la danseuse en
blanc, incarnation des “voluptés calmes”, et de l’odalisque verte qui représente
l’Orient et la beauté arabesque. Les ovales jaunes qui entourent la figure de
Matisse symbolisent les notes de musique. Le sens expressif de ces ovales
volants en forme de pétale est cependant ambigu. Expriment-t-ils la gaîté et le
bonheur de la musique, puisque l’artiste est connu pour sa joie de vivre et pour
son amour de la volupté? Ou probablement c’est la mélancolie du roi (Matisse)
qui se figure dans le mouvement descendant des pétales jaunes soulignant la
tristesse dans sa légèreté plutôt que la jouissance chantante de la musique?

http://www.bluetravelguide.com/contact/A008690.html
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Cette Tristesse du roi s'inspire de la toile de Rembrandt intitulée David jouant de
la harpe devant Saül, dans laquelle le personnage biblique joue de la lyre pour
distraire le roi de sa mélancolie, ainsi que de deux autoportraits tardifs du maître
flamand.

Cette oeuvre superpose les thèmes de la vieillesse, en reprenant le thème de La
Vie antérieure tiré d'un poème de Baudelaire déjà illustré :

"J'ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,

Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.

Les houles, en roulant les images des cieux,
Mêlaient d'une façon solennelle et mystique

Les tout-puissants accords de leur riche musique
Aux couleurs du couchant reflété par mes yeux.

C'est là que j'ai vécu dans les voluptés calmes,
Au milieu de l'azur, des vagues, des splendeurs
Et des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs,

Qui me rafraîchissaient le front avec des palmes,
Et dont l'unique soin était d'approfondir

Le secret douloureux qui me faisait languir."
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FICHE PEDAGOGIQUE

La tristesse du roi

A. Regardez le tableau et répondez aux questions

1 . Vous aimez ce tableau ? Pourquoi ?

2. Qu’est-ce que vous voyez ?

3. Combien de personnes il y a sur le tableau ?

4. Il y a des animaux ? Lesquels ?

5. Quelles sont les couleurs du tableau ?

6. Que symbolisent les couleurs ?

7. Il y a des instruments de musique ?

B. Soulignez la réponse correcte.

1. Le roi est assis
debout

2. Les pétales  volants symbolisent la musique
                                                      la guerre

                3. La couleur noire symbolise le bonheur

la mélancolie

                4. Le roi est jeune

http://www.bluetravelguide.com/oeuvre/photo_ME0000056138.html
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vieux

                5. La danseuse en blanc symbolise  l’Orient

                                                                            l’Ouest

C. Trouvez un titre.

………………………………………………………………………………………..

D. Complétez le cartel

E : Associez les titres aux œuvres

1.Icare 2. La mer 3. Escargot 4. Femme à l amphore 5. Le cheval 6. Verve
7 .La gerbe

Auteur:

Titre:

Technique:
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F :« Pourquoi le roi, est-il triste ? » Faites des hypothèses.

1.

2.

3.

G. Regardez le tableau de Rembrandt, intitulé « David jouant de la harpe
devant Saul » et cochez les éléments communs aux deux tableaux ?

fauteuil roi musique danse lyre guitare

Vieillesse mélancolie jeunesse fleurs femme bonheur
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H .Lisez le conte et faites un résumé de 30 mots, de 15 mots et enfin de 7
mots.

CONTE

Le roi la reine et le rossignol

Dans un pays il y a un roi. Un rossignol vient tous les jours dans son jardin
et il chante. Le roi écoute tous les jours ce rossignol et il ne peut pas dormir
sans écouter son chant.

Un jour, la reine donne à son roi un rossignol. Il est très beau et il chante
très bien, mais c’est un jouet.

Le roi préfère ce rossignol au rossignol du jardin et il n’écoute plus le vrai
rossignol. Ses enfants écoutent, eux  aussi le nouveau rossignol. La reine
est très heureuse. Le rossignol du jardin voit le roi écouter le rossignol
mécanique et il décide d’aller chanter autre part.

Peu de temps après, le rossignol jouet ne chante plus ; le mécanisme est
cassé.

Ils ne peuvent pas le réparer. Les enfants sont tristes. Le roi ordonne aux
chasseurs d’aller chercher le rossignol, mais les chasseurs ne peuvent pas
le trouver. La reine chante pour le roi mais lui, il n’est pas heureux.  Ses
enfants sont tristes, lui aussi est très triste. Il reste enfermé dans sa
chambre et un jour il meurt…..

I. Reproduisez une oeuvre « à la manière de Matisse »

 Contraintes :

1ère étape : découpage des formes repérées sur le tableau, des
personnages, des instruments, des pétales, notes de musique

2ème étape : collage

3ème étape: décoration

J. Présentez vos productions à vos camarades.
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12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ

Le profil de la proposition

Titre : LA NATURE - UN MIRACLE EN MOUVEMENT

Thèmes abordés: Les saisons, les 4 éléments de la nature (l’eau, la terre,
l’air, le feu) et la forme qu’ils prennent dans le cycle de la nature

Niveau : A1

Age: 12 ans

Durée de la séance : 2 διδακτικές ώρες 45 minutes

Objectifs généraux:

Να είναι ο μαθητής ικανός να παρατηρεί και να δίνει πληροφορίες από
ένα πολυτροπικό κείμενο σχετικό με το περιβάλλον,

Να εξοικειωθεί με την παραγωγή λεξιλογίου για να αρθρώσει λόγο
σχετικό με το ντοκιμαντέρ και το περιεχόμενό του

Να μπορεί να κατανοήσει τον τρόπο που εμπνέει και εκφράζει η κάθε
μορφή Τέχνης στο ίδιο θέμα (ζωγραφική, τραγούδι, κινηματογραφική
ταινία)

Objectifs spécifiques:

Γενικές γνώσεις (στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες)

Να αποκτήσει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης

Να οικοδομήσει την γνώση με τρόπο διερευνητικό μέσα από την αναζήτηση
στο διαδίκτυο

Να μάθει ενεργώντας, να μάθει να αξιολογεί και να αξιολογείται

Γλωσσικές επικοινωνιακές δεξιότητες

Να απαντάει σε απλές ερωτήσεις κατανόησης πολυτροπικού κειμένου :
Qu’est-ce qu’il y a? Qu’est- ce que vous remarquez? Qu’est-ce que c’est?

Να χρησιμοποιήσει λεξιλογικές εκφράσεις που αναφέρονται στις εποχές και
τα χαρακτηριστικά τους: c’ est l’ hiver, nous sommes en hiver, il y a de la neige,
και να ξαναχρησιμοποιήσει την ολική άρνηση κατά την περιγραφή: il n’ y a pas de
fleurs, de feuilles sur les arbres

Να μπορεί να χρησιμοποιήσει εκφράσεις που δηλώνουν την διαδοχή, την
συνέχεια (d’abord, ensuite, après, enfin)
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Να μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει προθέσεις όπως en, au,
pendant που αναφέρονται στον χρόνο και στις εποχές και dans που
αναφέρεται στον χώρο.

          -     Λεξιλογικές δεξιότητες:

                 ανάπτυξη λεξιλογίου σχετικού με τα χρώματα, τις εποχές, τα στοιχεία
της φύσης, δημιουργία απλών φράσεων περιγραφής εικόνων της φύσης.

- Να χρησιμοποιήσει γνωστά ρήματα για να περιγράψει όπως

- il y a, être, faire, changer, former, transformer, habiter της 1ης συζυγίας

- ρήματα μέσης φωνής όπως se métamorphoser, se transformer (1η συζυγία)

- Και να μάθει νέα ρήματα, της τρίτης συζυγίας όπως devenir, vivre, produire
που αναφέρονται στην Φύση και στον κύκλο της Ζωής.

Κοινωνιολογική δεξιότητα

Να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα που έχουν να κάνουν με την Φύση και τον
Κύκλο της Ζωής, μέσα στον οποίο εντάσσεται και η δική μας ζωή, και να
αποκτήσει στάσεις και συμπεριφορές Σεβασμού στο Περιβάλλον.

Support: Extrait de documentaire, nouvelles technologies, tableaux, video

Méthode enseignée : Mon ami : « Nous sommes au printemps », Éditions
Gavoyanni, Unité 16, pages 42-43

                                     Copains copines « Chouette, un pique-nique »,
Éditions Trait d’Union, Unité 5, pages 44-45

Matériel: fiche de l’élève
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Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες ):
1. Παρακολούθηση  ντοκιμαντέρ

(http://www.youtube.com/watch?v=xu0T3VFS1Js) και εύρεση πιθανού
τίτλου.
2. Επανάληψη του ντοκιμαντέρ και διαμοιρασμός του φύλου εργασίας
(ομαδική δουλειά). Σε αυτά υπάρχουν στήλες οπου τους ζητάται να βρούν το
λεξιλόγιο ανα κατηγορίες (εποχή, φυσικό στοιχείο, στοιχεία  χλωρίδας και

πανίδας  που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ).
3. Ζητάται να βρούν τις καταγεγραμμένες λέξεις  στα γαλλικά  με την βοήθεια
της μηχανής αναζήτησης http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT#el/fr και να
συνεχίσουν το ίδιο με την μετάφραση των λέξεων στα αγγλικά με την

ανάλογη σελίδα της google translation.
4. Επανάληψη της προβολής του βίντεο και διαμοιρασμός φύλου εργασίας
όπου τους ζητάται να καταγράψουν τις μεταλλαγές των φυσικών αυτών
στοιχείων, με την σειρά που εμφανίζονται στο ντοκιμαντέρ.  (Ομαδική

δουλειά ανά τετράδες)
5. Χρήση φωτογραφιών από πίνακες ζωγραφικής διασήμων Ελλήνων και
ξένων  ζωγράφων σε power  point,  με θέμα τις 4  εποχές.  Οι ζωγράφοι
καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των ρευμάτων της ζωγραφικής. (Οι εικόνες

του power point δίνονται και στο φύλο εργασίας του μαθητή.)
Τους ζητάται να απαντήσουν στις εξής ερωτήσεις: ( δουλειά με το σύνολο
της τάξης)

· Γνωρίζετε κάποιους από αυτούς;

· Ποιο πιστεύετε ότι είναι το θέμα που ενέπνευσε τον ζωγράφο;

· Είναι όλοι της ίδιας εποχής και της ίδιας τεχνοτροπίας;

Καταγραφή των απαντήσεων στον πίνακα

Και μετά, ανα τετράδες, κάνοντας χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή
και της μηχανής αναζήτησης  (εικόνες της google), ζητάτε να απαντήσουν
στις ερωτήσεις.

· Βρείτε το όνομα του καλλιτέχνη που δεν υπάρχει πάνω από το έργο.
Μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο άλλους πίνακες διασήμων ζωγράφων με
το ίδιο θέμα; Βρείτε πληροφορίες για αυτούς.

http://www.youtube.com/watch?v=xu0T3VFS1Js
http://translate.google.gr/?hl=el&tab=wT%23el/fr
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· Γράψτε κάτω από τον κάθε πίνακα το θέμα που θα δίνατε σε αυτόν…Ποια
είναι τα χρώματα που χαρακτηρίζουν - κυριαρχούν σε καθένα από αυτούς
ανάλογα με το θέμα τους;

 6.   Βρείτε στο διαδίκτυο, τραγούδια, ταινίες,  ή συμφωνικά κομμάτια με θέμα
τις 4 εποχές από διάφορα μέρη τους κόσμου. (Γαλλία, Αγγλία, Σουηδία,
Ιταλία, Ελλάδα) και φέρτε τα στην τάξη.

1ο φύλλο εργασίας. (Δραστηριότητα 2)

Καταγραφή λέξεων ανά ομάδα και κατηγορία

Α. εποχές Α1. Α2. Α3. Α4. Προσθέστε

Β Φυσικά
στοιχεία

Β1.αέρας Β2
νερό

Β3. γη Β4.
φωτιά

Στοιχεία της
φύσης….

 Σε ποιες μορφές
παρουσιάζονται;
Ταξινομείστε τα
στην σωστή
στήλη

Γ. Στοιχεία
χλωρίδας/πανίδας

Γ1 Γ2 Γ3 Γ4
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2ο φύλλο εργασίας (δραστηριότητα 4)

Χειμώνας

neige >eau > > > > > > >

> > > > > > > > >

> >

ouragan

3ο  φύλλο εργασίας (5η δραστηριότητα):  Ζωγραφικοί πίνακες

Giuseppe Archiboldo

1 2

3 4

Τσαρούχης

1

2
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…………………………
Ιtten

………………………. Van Gogh

Τσαρούχης……………
……….

…………………………………
……………………………….

Αlphonce Mucha



89

13. ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ

Le profil de la proposition

Titre : Acheter bio en France

Thèmes abordés : les produits bio, les chiffres

Niveau : 2ème année du gymnase, A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues

Age : 14 ans

Objectifs généraux : chercher et trouver des informations sur un site internet
français, se familiariser avec les sites français, apprendre à collaborer avec
les autres, se familiariser avec la production orale (simulation)

Objectifs spécifiques : utiliser les partitifs, utiliser les chiffres pour exprimer
des prix et des distances, remplir une fiche d’inscription, se familiariser avec
le vocabulaire des produits alimentaires quotidiens, apprendre à évaluer les
autres et à se faire évaluer par ses pairs

Durée de la séance : 45 minutes

Support : cartes sur lesquelles sont écrits des noms d’aliments ou collées les
images des aliments correspondants (permettent de former les groupes
initiaux), photocopie de la fiche de travail

Méthode enseignée : Action fr 1 - Unité : 4 (A table !)

Matériel : ordinateurs, connexion internet pour avoir accès au site
www.declic-bio.fr

http://www.declic-bio.fr/
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Fiche de travail de l’élève

Acheter bio en France

1.  Έχετε στα χέρια ένα καρτελάκι (με λέξη ενός τροφίμου ή με εικόνα ενός
τροφίμου).  Αναζητήστε το συμμαθητή σας έτσι ώστε κάθε ζευγάρι να έχει
στα χέρια την εικόνα που αντιστοιχεί στη λέξη (π.χ. τη λέξη légumes με μία
εικόνα με καρότα, τη λέξη pain με μία εικόνα ενός ψωμιού).

2. Ο Νίκος ζει με τους γονείς του στο Στρασβούργο. Του ανέθεσε η μητέρα του
να κάνει, μέσω διαδικτύου, μία παραγγελία βιολογικών προϊόντων για τις
ανάγκες της εβδομάδας. Για το σκοπό αυτό του άφησε ένα μήνυμα το οποίο
βράχηκε και χάθηκαν κάποια γράμματα. Βοηθήστε τον να καταλάβει το
μήνυμα.

……… oranges (2 kilos), …………………. bananes (1kilo),

Du pain aux olives (1), ………. Baguette (1)

…………….. jus d’oranges (1 litre)

………… salade batavia (2 pièces), des pommes de terre (2 kilos)

3. Πριν κάνει την on line παραγγελία, η μητέρα του Νίκου θέλει να μάθει τις
τιμές των προϊόντων καθώς και την τελική τιμής της παραγγελίας. Πήγαινε
στο www.declic-bio.fr,  και κάτω από το Catalogue,  θα βρεις τα προϊόντα
στις ανάλογες κατηγορίες : fruits, légumes, pains frais, jus de fruits. Η
μητέρα του Νίκου είναι στη δουλειά και ο Νίκος θα της τηλεφωνήσει
αργότερα για να την ενημερώσει. Για το λόγο αυτό, συμπλήρωσε τον
παρακάτω πίνακα.

produits prix

2 kilos d’oranges

1 kilo de bananes

2 salades batavia

2 kilos de pommes de
terre

1 pain aux olives

1 baguette

1 litre de jus d’oranges

http://www.declic-bio.fr/
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4. Πάτα το καλάθι ανάλογα με την ποσότητα που θέλεις να αγοράσεις,
συνέχισε έτσι με τα υπόλοιπα προϊόντα της παραγγελίας του Νίκου και θα
μάθεις την τελική τιμή.

Prix total pour les achats de la semaine : ………………………. euros

5. Πριν δώσει τη συγκατάθεσή της για την παραγγελία, η μητέρα του Νίκου
θέλει να μάθει σε τι απόσταση από το Στασβούργο όπου μένουν βρίσκονται
οι προμηθευτές. Οι πόλεις είναι οι εξής Montpellier, Perpignan, Cavaillon.
Για τη μητέρα του Νίκου, το ενεργειακό κόστος μεταφοράς είναι κάτι
σημαντικό. Πήγαινε στο http://villesdefoot.chez.com/distance.htm όπου
μπορείς να βρεις τη χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα σε 2 γαλλικές πόλεις
και συμπλήρωσε τον πίνακα.

Πόλεις της Γαλλίας Χιλιομετρική απόσταση

Strasbourg – Perpignan

Strasbourg – Cavaillon

Strasbourg - Montpellier

6. Ήρθε η ώρα της επικοινωνίας με τη μητέρα του Νίκου. Γράψε το διάλογο.
Μην ξεχάσεις ότι πρέπει να πεις :
· την τιμή του κάθε προϊόντος,
· το τελικό ποσό της παραγγελίας
· και τέλος τις αποστάσεις των πόλεων όπου ζουν οι προμηθευτές σε

σχέση με το Στρασβούργο.
·

http://villesdefoot.chez.com/distance.htm
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7. Ακούστε τη συνομιλία του Νίκου με τη μητέρα του και αξιολογήστε τη
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Πολύ
καλά

Καλά Αρκετά
καλά

Μέτρια Ελλιπής

Άνοιξε και έκλεισε τη
συνομιλία

Εξέφρασε τις τιμές των
προϊόντων

Μίλησε για το τελικό ποσό
της παραγγελίας

Εξέφρασε τις αποστάσεις
των πόλεων

8. Η μητέρα του Νίκου συμφώνησε να παραγγείλει ηλεκτρονικά τα προϊόντα
του καταλόγου. Ώρα για την παραγγελία λοιπόν. Πήγαινε στο
http://www.declic-bio.fr/ouverturecompte.php συμπλήρωσε με τις
απαραίτητες πληροφορίες και προχώρα στην παραγγελία. Καλή επιτυχία!

9. Έχεις δουλειά για το σπίτι. Η μητέρα του Νίκου δε μιλάει πολύ καλά γαλλικά
και του ζήτησε να της εξηγήσει τι μπορεί να αγοράσει από την Petite
Epicerie.

http://www.declic-bio.fr/ouverturecompte.php
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14.ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εισαγωγικό Σημείωμα

Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος αποτελεί μέρος μιας συνθετικής εργασίας που
συνδέει το ποίημα του Jacques Prévert, Le petit déjeuner με το τραγούδι Comme
d’habitude. Βασισμένοι στο κοινό θέμα (ρουτίνα και συνήθεια στη σχέση ενός
ζευγαριού) και στις κοινές τεχνικές (επαναλαμβανόμενες πράξεις, και εκφράσεις),
καθοδηγούμε τους μαθητές να καταλάβουν την δύναμη της κινούμενης εικόνας, να
γνωρίσουν το έργο του Prévert, να προσεγγίσουν την διαπολιτισμική διάσταση του
τραγουδιού Comme d’habitude από το συγκρότημα Sophia et les filles (σε μια πιο
σύγχρονη επανεκτέλεση του τραγουδιού του Claude François, τραγούδι που
διασκευάστηκε σε πολλές χώρες και έγινε γνωστό όταν το τραγούδησε στα αγγλικά
ο Frank Sinatra – My way) και τέλος εμπνευσμένοι από το τραγούδι να γράψουν
ποιήματα (à la manière de Prévert), να σκηνοθετήσουν και να γυρίσουν το δικό
τους video-clip για το τραγούδι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Tίτλος: Ποίηση και τραγούδι

Θέμα: Η καθημερινότητα στη ζωή του ζευγαριού

Επίπεδο γλωσσομάθειας: A2

Ηλικία: 14 ans

Γενικοί Στόχοι:

Οι μαθητές μπορούν :

Να εξοικειωθούν με τη γαλλική ποίηση και το γαλλικό τραγούδι

Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο της μη λεκτικής επικοινωνίας

Επιμέρους Στόχοι:

Objectifs linguistiques : réviser le passé composé et le présent, le lexique des
verbes d’action, εξάσκηση φωνολογικής ικανότητας

Objectifs culturels: να γνωρίσουν τον ποιητή Prévert και το τραγούδι Comme
d’habitude

Objectifs stratégiques: Rendre les apprenants des téléspectateurs actifs: utiliser
les techniques de visionnement actif. Rendre les apprenants des auditeurs actifs :
utiliser les techniques d’écoute active

       Faire découvrir l’intertextualité de deux textes.

Να εμπλακούν ενεργά στη μάθηση και να αποκτήσουν στρατηγικές που θα
οδηγήσουν στην αυτονομία.
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Να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς της λογοτεχνικής δημιουργίας.

Να παρακινηθούν να δημιουργήσουν οι ίδιοι ποιητικό λόγο.

Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε για την αισθητική απόλαυση του
τραγουδιού και του ποιήματος και για την ερμηνευτική προσέγγισή του.

Να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας.

Ομαδοσυνεργατική Μέθοδος

Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά): Απαραίτητη προϋπόθεση για την
ολοκλήρωση του συγκεκριμένου διδακτικού σχεδίου είναι η εξοικείωση των
μαθητών με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και με την ομαδοσυνεργατική διερευνητική
διδασκαλία.

Méthode enseignée : Action.fr-gr 3

Σύνδεση με ενότητα σχολικού εγχειριδίου: Passé composé

Matériel: υπολογιστές με σύνδεση στο διαδίκτυο, προτζέκτορας, φωτοτυπίες,
λεξικό, πίνακας

Η εργασία γίνεται στο εργαστήρι της πληροφορικής
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

1η Δραστηριότητα - Ατομική Εργασία (ολομέλεια): Καταιγισμός ιδεών.
Διατύπωση υποθέσεων σχετικά με το θέμα του διδακτικού σχεδίου εργασίας
(δημιουργία προσδοκιών). Ζητάμε από τους μαθητές να αναφέρουν (στα ελληνικά
ή στα γαλλικά) οποιαδήποτε λέξη τους φέρνουν στο νου οι δύο φωτογραφίες.
Καταγράφουμε στον πίνακα (στα γαλλικά) όλες τις λέξεις. Με τον τρόπο αυτό
επιχειρείται ευαισθητοποίηση με το θέμα του μαθήματος.
2η Δραστηριότητα - Δυαδική εργασία – Σφαιρική κατανόηση
Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεοκλιπ του ποιήματος χωρίς ήχο. Αποκτούν
μεταγνωστικές δεξιότητες, στρατηγικές μάθησης που θα τους οδηγήσουν στο να
μάθουν να μαθαίνουν: παρατηρούν, κρατούν σημειώσεις, ταξινομούν,
καταλαβαίνουν την σημασία της μη-λεκτικής επικοινωνίας (βλέμματα, χειρονομίες,
εκφράσεις προσώπου), προσπαθούν να ερμηνεύσουν τις προθέσεις και την
ψυχική διάθεση των προσώπων.
3η Δραστηριότητα – Ομαδική εργασία – Λεπτομερής κατανόηση - Passé
Composé
Οι μαθητές παρακολουθούν άλλο βιντεοκλιπ του ποιήματος, αυτή τη φορά με ήχο.
Αντιλαμβάνονται τη δύναμη της κινούμενης εικόνας, αλλά και των παραγλωσσικών
στοιχείων (ένταση της φωνής, επιτονισμός, παύσεις, μουσική) γνωρίζουν και
κατανοούν το ποίημα του Prévert κυρίως χάρη στη μη λεκτική επικοινωνία
(πολυεγγραμματισμός - téléspectateurs actifs), οικοδομούν γνώση με τρόπο
διερευνητικό (κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση), με διαδραστική άσκηση στον
υπολογιστή κάνουν επανάληψη στον passé composé (επικαιροποιημένη
επικοινωνιακή προσέγγιση – εστίαση σε δομή της γλώσσας), αξιολογούνται άμεσα
χωρίς την επέμβαση του εκπαιδευτικού (ενεργή εμπλοκή στη μάθηση και σταδιακή
ανάπτυξη αυτονομίας)
4η Δραστηριότητα – Ομαδική εργασία – Κατανόηση τραγουδιού - présent
Οι μαθητές παρακολουθούν απόσπασμα του βιντεοκλίπ του τραγουδιού με ήχο και
ανατρέχοντας στους στίχους προσπαθούν να συμπληρώσουν τα κενά με verbes
d’action au Présent.Κατανοούν τη δυσκολία κατανόησης τραγουδιού όταν η εικόνα
(η μη-λεκτική επικοινωνία) δεν είναι επεξηγηματική. Κατανοούν το τραγούδι με τη
βοήθεια των ελληνικών υπότιτλων και συμπληρώνουν τα κενά στους στίχους με τη
βοήθεια του μεταφραστή της Google. Τέλος, με το βίντεο-καραόκε
αυτοαξιολογούνται (διασκεδάζοντας ταυτόχρονα) άμεσα, χωρίς την επέμβαση του
εκπαιδευτικού (ενεργή εμπλοκή στη μάθηση και σταδιακή ανάπτυξη αυτονομίας).
5η Δραστηριότητα - Ομαδική εργασία (σύνθεση στην ολομέλεια)
Οι μαθητές αφού προσέγγισαν δημιουργικά τα κείμενα με κατευθυνόμενη
αυτενέργεια, εξοικειώνονται με τους μηχανισμούς της λογοτεχνικής δημιουργίας και
ανακαλύπτουν την intertextualité των δύο κειμένων (ποίημα και τραγούδι
διαπραγματεύονται κοινό θέμα). Στην ολομέλεια γίνεται οικοδόμηση γνώσης από
τους ίδιους τους μαθητές. Χάρη σ΄αυτή τη διαδικασία βιωματικής μάθησης, οι
μαθητές εξηγούν στους συμμαθητές τους χρησιμοποιώντας το δικό τους κώδικα
επικοινωνίας, υπογραμμίζοντας το ουσιώδες, με απλό τρόπο.
6η Δραστηριότητα – Ατομική Εργασία για το σπίτι – Παραγωγή Γραπτού
Λόγου
Οι μαθητές παρακινούνται να δημιουργήσουν ποιητικό λόγο βασισμένοι στις
τεχνικές που μελέτησαν (approche actionnelle)
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7η Δραστηριότητα – Ατομική Εργασία για το σπίτι - Παραγωγή Προφορικού
Λόγου
Οι μαθητές παρακινούνται να χρησιμοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία για να
απαγγείλουν δίνοντας έμφαση στα παραγλωσσικά στοιχεία (επιτονισμός, παύσεις).
Με τον τρόπο αυτό εξασκούν τη φωνολογική τους ικανότητα.
Αξιολόγηση: Οι μαθητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το δελτίο αξιολόγησης της
συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης. Καθίστανται έτσι συνυπεύθυνοι,
εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της μάθησή τους.
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Στόχοι :
Ø κατανόηση του ρόλου της μη-λεκτικής επικοινωνίας
Ø κατανόηση και συγγραφή ποιήματος
Ø επαφή με τον γαλλικό πολιτισμό: γνωριμία με τον

Prévert
Ø Ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας με συμμαθητές
Ø Χρήση Η/Υ και σύνδεση με διαδίκτυο στο μάθημα

των γαλλικών
Ø Επανάληψη του Ενεστώτα και του Αορίστου

1. Κοιτάζοντας τις παραπάνω φωτογραφίες ποια συναισθήματα σας έρχονται
στο νου; (Απαντήστε στα γαλλικά ή στα ελληνικά) (5 λεπτά) {αποξένωση,
αδιαφορία, θλίψη, απογοήτευση, αρνητικά συναισθήματα, κτλ.}

2. Παρακολουθήστε το βίντεο  που προτείνεται στην ιστοσελίδα
https://www.dropbox.com/s/sx5v26qrxkvaak4/Le_petit_dejeuner_du%20matin_
sans_le_son_2.avi και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα (στα γαλλικά ή στα
ελληνικά).(10 λεπτά)

Où Quand Qui Quoi (qu’est-ce qu’il/elle fait?) Sentiment(s)

Salle à
manger -
cuisine

Le
matin

homme

femme

Il boit du café

Il fume

Il met son chapeau

Il part

Elle boit du café

Elle pleure

Indifférence

Tristesse,
solitude

https://www.dropbox.com/s/sx5v26qrxkvaak4/Le_petit_dejeuner_du%20matin_sans_le_son_2.avi
https://www.dropbox.com/s/sx5v26qrxkvaak4/Le_petit_dejeuner_du%20matin_sans_le_son_2.avi
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3. Παρακολουθήστε το βίντεο που προτείνεται στην ιστοσελίδα

https://www.youtube.com/watch?v=ZrOY_rL7c-A και συμπληρώστε τα κενά
στην άσκηση που προτείνεται στην ιστοσελίδα

http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-
01/overmann/baf4/prevert/trou5.htm

Για βοήθεια ανατρέξτε στην ιστοσελίδα http://www.les-verbes.com/ (10 λεπτά)

4. Παρακολουθήστε το απόσπασμα από το video clip Comme d’habitude
https://www.dropbox.com/s/0t6ydvh8bytgew2/cdh_sans%20soustitres.avi και
συμπληρώστε τους στίχους με τα ρήματα που λείπουν.

Je me lève et je te bouscule

Tu ne te réveilles pas

Comme d’habitude.

Sur toi je remonte le drap

J’ai peur que tu aies froid

Comme d’habitude

Ma main caresse tes cheveux

Presque malgré moi

Comme d’habitude

Mais toi tu me tournes le dos

Comme d’habitude.

Alors je m’habille très vite

Je sors de la chambre

Comme d’habitude.

Toute seule je bois mon café

Je suis en retard

Comme d’habitude.

Sans bruit je quitte la maison

Tout est gris dehors

Comme d’habitude.

J’ai froid, je relève mon col

Comme d’habitude.

Για να βοηθηθείτε πηγαίνετε στην ιστοσελίδα
https://www.dropbox.com/s/tmhmwqtedfsj5ps/cdh_soustitres_grecs.avi όπου
θα δείτε το video clip με ελληνικούς υπότιτλους στους συνδέσμους
http://translate.google.gr/, http://www.les-verbes.com/ ή στο λεξικό της τάξης
μας

Τέλος, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα
https://www.youtube.com/watch?v=RUkrhR60Rws όπου θα μπορέσετε να
ελέγξετε τις απαντήσεις σας και να τραγουδήσετε (καραόκε) το απόσπασμα.
(10 λεπτά)

https://www.youtube.com/watch?v=ZrOY_rL7c-A
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/prevert/trou5.htm
http://www.ph-ludwigsburg.de/html/2b-frnz-s-01/overmann/baf4/prevert/trou5.htm
http://www.les-verbes.com/
https://www.dropbox.com/s/0t6ydvh8bytgew2/cdh_sans%20soustitres.avi
https://www.dropbox.com/s/tmhmwqtedfsj5ps/cdh_soustitres_grecs.avi
http://translate.google.gr/
http://www.les-verbes.com/
https://www.youtube.com/watch?v=RUkrhR60Rws
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5.Με ποιες τεχνικές ο ποιητής αλλά και ο στιχουργός δημιουργούν τα
συναισθήματα της μονοτονίας, της αδιαφορίας και της λύπης; (5 λεπτά)
{επαναλήψεις των φράσεων: sans me parler, sans me regarder, comme
d’habitude, επαναλαμβανόμενες πράξεις (verbes d’action), ενώ στο ποίημα ο
άνδρας δείχνει την αδιαφορία του ενεργώντας και η γυναίκα μένει αδρανής στο
τραγούδι συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, ρόλος του καιρού: βροχερός – στο
ποίημα, γκρίζος στο τραγούδι}

Δραστηριότητες για το σπίτι

6.Εμπνεόμενοι από το παραπάνω τραγούδι, γράψτε ένα ποίημα με το στυλ του
Prévert.

Je me suis levée, je t’ai bousculé

Je t’ai caressé

J’ai remonté le drap sur toi.

Toi, tu m’as tourné le dos

Sans me parler sans me regarder.

Je me suis habillée,

Je suis sortie de la chambre

J’ai bu mon café

Seule, comme d’habitude.

7.Απαγγείλτε το ποίημα Le petit déjeuner ή το τραγούδι Comme d’habitude και
ηχογραφήστε την απαγγελία σας.

(Οδηγίες για την ηχογράφηση: Μενού έναρξη - όλα τα προγράμματα –
βοηθήματα – διασκέδαση - Ηχογράφηση)



100

ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

πολύ λίγο Καθόλου

1. Σου άρεσε το μάθημα;

2. Σου φάνηκαν ενδιαφέρουσες
οι δραστηριότητες;

3. Οι ατομικές δραστηριότητες
που έπρεπε να κάνεις στο σπίτι
σου άρεσαν ;

4. Συνεργάστηκες με την ομάδα
σου;

5. Θεωρείς ότι η ομάδα
συνεργάστηκε μαζί σου :

6.  Σου άρεσε το μάθημα με τη
χρήση Η/Υ και με τη σύνδεση
στο διαδίκτυο;

7. Γράψε τρία πράγματα που
μπορείς να κάνεις με αυτά που
έμαθες.

1. 2. 3.

8. Γράψε τρεις λέξεις που σε
εκφράζουν αυτή τη στιγμή.

1. 2. 3.
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15. ΡΕΒΥΘΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Le profil de la proposition

Titre : MΟΤS TRANSPARENTS

Thèmes abordés:

Niveau : A1

Age: 10 ans

Objectifs généraux: ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ

Objectifs spécifiques: ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΚΟΙΝΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΡΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑ

Durée de la séance : 45’

Méthode enseignée : COPAINS-COPINES, Unité: 0

Matériel: INTERNET, LIVRE
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Φύλλο εργασίας μαθητή

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές

Γνωστικό αντικείμενο του σχεδίου διδασκαλίας

Το προτεινόμενο διαθεματικό σχέδιο εργασίας (projet) σχεδιάστηκε με στόχο την
εφαρμογή του στους μαθητές της Ε’ δημοτικού. Συνδέεται με την ενότητα 0 του βιβλίου
COPAINS-COPINES 1, της πέμπτης δημοτικού των εκδ. TRAIT D’UNION.

Σκοπός και στόχοι

Γενικός σκοπός: Oι μαθητές έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά με τα γαλλικά.

Eπιμέρους στόχοι: Ακούγοντας και βλέποντας λέξεις που τις χρησιμοποιούν και στην
Ελλάδα, ψάχνουν να ανακαλύψουν και άλλες ίσως κοινές λέξεις. Επίσης έρχονται σε επαφή
με το άκουσμα των ήχων που παράγουν τα γράμματα της γαλλικής αλφαβήτου.

ΦΑΣΗ Α: ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1η δραστηριότητα Καταιγισμός ιδεών

ΤΙΤΛΟΣ: MOTS COMMUNS EN FRANCΕ ET EN GRECE

Οι μαθητές πρέπει ανά ομάδες να βρουν και να πουν λέξεις στις ακόλουθες διαφορετικές
κατηγορίες που να μοιάζουν ή να θυμίζουν την μητρική τους γλώσσα.

Α) Μέσα μεταφοράς (TAΞΙ, ΤΡΕΝΟ, ΜΕΤΡΟ)

Β) Σπορ (ΜΠΑΣΚΕΤ, ΣΚΙ, ΤΕΝΝΙΣ)

Γ) Μουσικά όργανα (ΠΙΑΝΟ, ΣΑΞΟΦΩΝΟ, ΑΡΠΑ)

Δ) Τρόφιμα (ΤΟΜΑΤΑ, ΜΠΑΝΑΝΑ, ΚΡΟΥΑΣΑΝ)

Τα γράφουμε στον πίνακα ελληνικά και γαλλικά.

2η δραστηριότητα Επικοινωνία, συνεργασία, διαδίκτυο, εικαστικά

ΘΕΜΕΛΙΩΔEIΣ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ κ.α.

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων.

ΣΗΜΑΙΕΣ: Ψάχνουν στο διαδίκτυο τις σημαίες της Γαλλίας και τις Ελλάδας. Τις εκτυπώνουν
για να τις χρησιμοποιήσουμε στο κολλάζ.

MOTS COMMUNS: Ψάχνουν στο google λέξεις γαλλικές (η κάθε ομάδα για μια από τις
κατηγορίες που προανέφερα στη δραστηριότητα 1,  που κρίνουν τα παιδιά ότι τους είναι
οικεία (ψάχνουν με τη βοήθεια λεξικού που τους έχω υποδείξει). Αυτές τις λέξεις τις
καταγράφουν σε χωριστά καρτελάκια την κάθε μία (στο κάτω μέρος από το καρτελάκι



103

γράφουν τη λέξη και στο πάνω μέρος ζωγραφίζουν). Π.Χ. ΤΟΜΑΤΕ Ζωγραφίζουν πάνω
από την λέξη μια ντομάτα. Έτσι έχουμε το δικό μας dico από mots communs.

Τα καρτελάκια αυτά τα συρράπτουμε σε κορδέλες το ένα κάτω από το άλλο και τα βάζουμε
στον πίνακα εργασιών της τάξης ώστε να τις βλέπουν συνέχεια τα παιδιά.

3η δραστηριότητα: Λεξιλογική άσκηση

MEMO: Το γνωστό παιχνίδι μνήμης για την εμπέδωση των λέξεων.

MOTS  CROISES:  Σταυρόλεξο με λέξεις που επιλέγω.  Ψάχνουν να βρουν τις κρυμμένες
λέξεις κάθετα, διαγώνια, οριζόντια.

4η δραστηριότητα: Παραγωγή γραπτού λόγου

ΑΦΙΣΑ: Σε χαρτί Α3 σχεδιάζουμε 27 κουτάκια και στο καθένα γράφουμε ένα γράμμα της
αλφαβήτου.  Στην αφίσα αυτή οι μαθητές θα γράψουν τις λέξεις που ξέρουν στα αντίστοιχα
γράμματα. Η αφίσα αυτή θα μείνει στον πίνακα ανακοινώσεων και θα εμπλουτίζεται σε κάθε
ενότητα με νέες λέξεις. Έτσι θα έχουμε το λεξικό της τάξης.

5η δραστηριότητα: Παραγωγή και δημιουργία

ΑΦΙΣΑ ΚΟΛΑΖ:  Σε χαρτί Α3  οι μαθητές κολλάνε τον χάρτη της Γαλλίας που βρήκανε στο
google earth. Στα 4 σημεία του ορίζοντα του χάρτη κατηγοριοποιούν τις κοινές λέξεις που
ανακάλυψαν. Για να τονίσουμε τις κοινές λέξεις χωρίζουμε την Γαλλία σε περιοχές και σε
κάθε μία οι μαθητές βάζουν τις ποιο εύχρηστες για αυτούς λέξεις. Εμπλουτίζουμε το κολάζ με
τις σημαίες που βρήκαμε στο διαδίκτυο.

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 3η δραστηριότητα

H T O E Β A S D C V
O Τ Ο Μ Α Τα Ε U Y B
A E R F Ν A P O L HB
I  M Τ B Α S K E T M
Τ R A I Ν C C A F E¨΄
F D Χ S Ε N B U Y T
A S Ι Z X F T E J R
P I A N O O V N L O
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16. Ρούκη Ευφροσύνη

Le profil de la proposition

Titre : Promenons-nous en France

Thèmes abordés : Demander et donner des directions

Niveau : A2

Age : 14 ans

Objectifs généraux : Να είναι ικανός ο μαθητής να κατανοεί και να δίνει
πληροφορίες σχετικά με τη θέση μιας τοποθεσίας, ενός δρόμου, ενός
αξιοθέατου.

Objectifs spécifiques :

1. Να μπορεί να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες γλωσσικές δομές για να
πραγματοποιήσει τις παραπάνω επικοινωνιακές πράξεις όπως :

· το σχετικό λεξιλόγιο (τοπικά επιρρήματα)

· τα ρ.  aller,  tourner,  continuer,  traverser  στην Οριστική και την
Προστακτική

· εκφράσεις ευγενείας όπως : pardon, excusez-moi, comment je
pourrais aller à

2. Να ασκηθεί στην ανάγνωση του χάρτη μιας πόλης.

3. Να θυμηθεί τα βασικά αξιοθέατα του Παρισιού και τη θέση τους και
ενδεχομένως να ανακαλύψει και άλλα.

4. Να ασκηθεί στην αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, να γνωρίσει
καινούργιες για αυτόν ιστοσελίδες και έτσι να οικοδομήσει τη γνώση με
τρόπο διερευνητικό.

5. Να αναπτύξει δεξιότητες συνεργατικής μάθησης.

Durée de la séance : 45 λεπτά

Support : Η/Υπολογιστές, βιντεοπροβολέας (για δραστηριότητα 2 και 3),
διαδίκτυο για πλοήγηση στις ιστοσελίδες :

http://www.youtube.com/watch?v=HinpLkpe2uI
http://tourismefle.free.fr/dans_la_rue.htm#Dialogue
http://tourismefle.free.fr/RueArr3.htm
http://www.tour-eiffel.fr/fr/preparer-sa-visite/se-rendre-a-la-tour-eiffel.html

Méthode enseignée: Action.fr-gr 1 - Unité: 5

Matériel: φωτοτυπίες με το φύλλο εργασίας, κάρτες με λεξιλόγιο.

http://www.youtube.com/watch?v=HinpLkpe2uI
http://tourismefle.free.fr/dans_la_rue.htm%23Dialogue
http://tourismefle.free.fr/RueArr3.htm
http://www.tour-eiffel.fr/fr/preparer-sa-visite/se-rendre-a-la-tour-eiffel.html
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Δραστηριότητα 1

Καθίστε σε κύκλο.

Διαβάστε την κάρτα που έχετε στα χέρια σας και αναζητήστε το ταίρι σας, με το οποίο
θα πρέπει να σχηματίζετε μια σωστή φράση. Αφού το βρείτε, καθίστε μαζί σε δυάδες.
(Όπως θα δείτε, στις κάρτες υπάρχει λεξιλόγιο σχετικό με το demander et indiquer
son chemin, με το οποίο ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο μάθημα).

Δραστηριότητα 2

Παρακολουθείστε 2 φορές το βίντεο που προτείνεται στην ιστοσελίδα:
http://www.youtube.com/watch?v=HinpLkpe2uI και αποφασίστε αν οι παρακάτω
προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες.

1. La dame cherche un pont. VRAI    FAUX

2. La jeune fille regarde son plan avant de répondre. VRAI    FAUX

3. La dame doit suivre toujours le chemin rouge. VRAI    FAUX

4. Le chemin se sépare en deux. VRAI    FAUX

5. Après la séparation du chemin, la dame doit tourner à gauche. VRAI    FAUX

Δραστηριότητα 3

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://tourismefle.free.fr/dans_la_rue.htm#Dialogue.
Ακούστε το διάλογο 2 φορές και σχεδιάστε στο χάρτη το δρομολόγιο. Αφού το
κάνετε, σχηματίστε τετράδα με την κοντινή σας δυάδα. Ανταλλάξτε τις απαντήσεις
σας και ελέγξτε κατά πόσο είναι κοινές. Αν διαφωνείτε, ξανακούστε το διάλογο και
αποφασίστε για το σωστό.

http://www.youtube.com/watch?v=HinpLkpe2uI
http://tourismefle.free.fr/dans_la_rue.htm%23Dialogue
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Δραστηριότητα 4

Ξαναγίνετε δυάδες.

Είστε φοιτητές στο Παρίσι και βρίσκεστε στη Rue Christine (μπλε σημάδι στο
χάρτη). Ακούτε τυχαία τον παραπάνω διάλογο και προτείνετε στην τουρίστρια ένα
άλλο δρομολόγιο πιο εύκολο ή πιο ενδιαφέρον. Η κάθε δυάδα (τουρίστρια –
φοιτητής) παρουσιάζει την παραγωγή του στην ομάδα της τάξης και μετά εξηγεί για
ποιο λόγο επέλεξε το συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Δραστηριότητα 5
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Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://tourismefle.free.fr/RueArr3.htm όπου θα βρείτε
αξιοθέατα του Παρισιού και τα αντίστοιχα arrondissements. Αφού μελετήσετε τον
παρακάτω χάρτη, προχωρήστε στην αντιστοίχιση.

Δραστηριότητα 6 (Δραστηριότητα για το σπίτι)
Ο Ιταλός correspondant σας ο Alberto, σχεδιάζει ταξίδι στο Παρίσι, αλλά είναι
πολυάσχολος. Δεν έχει χρόνο να ψάξει στο διαδίκτυο και δυσκολεύεται πολύ στην
ανάγνωση χαρτών. Σας παρακαλεί να του στείλετε ένα mail όπου να του εξηγείτε
πώς θα κάνει κάποιες ενδιαφέρουσες διαδρομές στην πόλη του Φωτός.
Διαλέξτε μία από τις παρακάτω διαδρομές :
1) Tour Eiffel→ Trocadero
2) Champs Elysées→ Place de la Concorde
3)Notre dame →Musée du Louvre και επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://www.tour-
eiffel.fr/fr/preparer-sa-visite/se-rendre-a-la-tour-eiffel.html

Οδηγίες: 1. Αλλάξτε τη γλώσσα σε Γαλλικά. 2. Αριστερά, κάτω από τη φράση:
«Calculer l’itinéraire» υπάρχουν 2 πεδία, όπου θα πληκτρολογήσετε τους
προορισμούς που θέλετε. Πατήστε « Calculez» και σας βγάζει το δρομολόγιο. Αν
θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε «Détail du trajet».

http://tourismefle.free.fr/RueArr3.htm
http://www.tour-eiffel.fr/fr/preparer-sa-visite/se-rendre-a-la-tour-eiffel.html
http://www.tour-eiffel.fr/fr/preparer-sa-visite/se-rendre-a-la-tour-eiffel.html
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17. Σαμαρά Δέσποινα

Le profil de la proposition

Titre: “Les couleurs en français”

Thèmes abordés: les couleurs

Niveau : A1

Age: 11 ans / en 5e de l’Ecole Primaire Grecque

Objectifs généraux: La capacité de l’élève de comprendre de simples
documents authentiques en FLE et de se familiariser avec la production orale et
écrite

Objectifs spécifiques:

- Des connaissances générales, des attitudes, des capacités

· Apprendre les couleurs dans une autre langue en prenant conscience des
similarités et des différences d’une langue à l’autre (dimension interculturelle)

· Développer la connaissance en faisant sa propre enquête sur Internet

· Apprendre en agissant et en collaborant avec les autres membres de son groupe

· Apprendre à évaluer et à être évalué

      -Des capacités linguistiques / communicatives

· Etre capable de rechercher et d’isoler des informations d’un texte simple et varié
de sa vie quotidienne

· Avoir la capacité de comprendre et de donner des informations simples sur les
couleurs et le coloriage en utilisant de simples expressions toutes faites (« De quelle
couleur est… ? »), faciliter l’assimilation du vocabulaire des couleurs d’une part, et
permettre d’autre part l’approfondissement des connaissances des articles définis et
indéfinis et du masculin/féminin des adjectifs

· Exercer sa capacité phonologique

-Des habiletés socio – linguistiques

· Son « passage » d’une langue à l’autre (excepté sa langue maternelle)

-La mise en valeur des services des Technologies de l’Information et de la
Communication

· Internet
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Durée de la séance : 45 min

Support: Internet

Méthode enseignée : « Copains – Copines 1 », Unité: à la fin de la 1ère Unité

Matériel: ordinateur / projecteur / photocopies (fiches de travail)

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ – «ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ» και παρακολούθηση
power point με την παλέτα των χρωμάτων στον προτζέκτορα

Καλούμε τους μαθητές να πουν δυνατά, στα γαλλικά, στα ελληνικά, όσο το δυνατόν
περισσότερα «χρώματα», τα οποία καταγράφουμε στον πίνακα. Στη συνέχεια
παρακολουθούν το power point με την παλέτα των χρωμάτων και εμπεδώνουν το ήδη
γνωστό λεξιλόγιο (rose, bleu, orange, violet, jaune, rouge, vert, blanc, noir)

Διάρκεια: 6΄

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΥΑΔΙΚΗ – ΕΡΕΥΝΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΝΑ ΜΑΘΑΙΝΩ /
ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΗ ΙΣΤΟΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΕΤΕΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Οι μαθητές αναζητούν τον προτεινόμενο ιστότοπο:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IaaSprb0IXk,
παρακολουθούν την οπτικοποιημένη παρουσίαση μουσικού θέματος 2 φορές και στη
συνέχεια προσπαθούν να αναπαράγουν το τραγουδάκι μόνοι τους συμπληρώνοντας τα
κενά στο κείμενο (βλ. φύλλο εργασίας). Τέλος, ανταλλάσσουν τα φύλλα εργασίας τους,
παρακολουθούν το τραγούδι με τους υπότιτλους και διορθώνουν.

Διάρκεια: 20΄

CORRIGE DE L’ACTIVITE

J’aime les voitures, les rouges, les bleues, les blanches, les noires et les violettes!

J’aime les voitures, les jaunes, les vertes, les roses, les beiges et les violettes!

J’aime les camions, les rouges, les bleus, les blancs, les noirs et les violets!

J’aime les camions, les jaunes, les verts, les roses, les blancs, les noirs et les violets!

Il y en a de toutes les couleurs (3 fois)

J’aime…………..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IaaSprb0IXk
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3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ – ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ / ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Καλούμε τους μαθητές να συμπληρώσουν τα «χρώματα» που ακολουθούν στις γλώσσες
που αναφέρονται

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΗ
(προαιρετικά)

γαλάζιο

λευκό

κόκκινο

πράσινο

ροζ

Διάρκεια: 4΄

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΔΥΑΔΙΚΗ – ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ /
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ & ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Οι μαθητές βρίσκουν στον ιστότοπο που ακολουθεί: http://www.goethe-
verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR016.HTM, απλές προτάσεις / εκφράσεις με κενά και
έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους σε απλές συντακτικές και
γραμματικές δομές (κατάφαση και ερώτηση / άρθρα / γένος επιθέτων) και να βελτιώσουν
την προφορά τους.

Διάρκεια: 15΄

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ –ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
– ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Α) Ζητάμε από τους μαθητές να σχεδιάσουν κα να χρωματίσουν την ελληνική και τη
γαλλική σημαία, βάζοντας τίτλο αντίστοιχα: Le drapeau grec est bleu et blanc / Le
drapeau français est bleu, blanc, rouge. Δίνουμε το καινούριο λεξιλόγιο.

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τη διείσδυση στην ελληνική γλώσσα λέξεων γαλλικής
καταγωγής, κατά τον 19ο αι., προκειμένου να «ονοματοποιήσουμε» χρώματα και
αποχρώσεις τους, καλούμε τους μαθητές να κάνουν την παρακάτω αντιστοίχιση, αφότου
πλοηγηθούν στον παρακάτω ιστότοπο: users.sch.gr/kassetas/xCOLOR24.htm

http://www.goethe-verlag.com/.../ELFRO16.HT.%20,%20%E1%F0%EB%DD%F2%20%F0%F1%EF%F4%DC%F3%E5%E9%F2%20/
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fuschia μπορντώ

crème τυρκουάζ

bleu roi βεραμάν

turquoise βερμιγιόν

mauve μπεζ

rose γκρι

café au lait Καφέ ολέ

vert amande ροζ

gris ακαζού

ivoire μωβ

saumon ιβουάρ

bordeaux σομόν

acajou χακί

vermillon γκρενά

écru πετρόλ

beige εκρού

chamois μπλε ρουά

kaki φούξια

pétrole κρεμ

grenat σαμουά
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Φύλλο εργασίας μαθητή

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Χωριστείτε σε δυάδες!

Προτού να δούμε στον προβολέα την «παλέτα των χρωμάτων», πείτε δυνατά όσο το
δυνατόν περισσότερα χρώματα μπορείτε στα γαλλικά ή στα ελληνικά!

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παραμείνετε σε δυάδες!

Παρακολουθείστε το βιντεοκλίπ που ακολουθεί στον παρακάτω ιστότοπο
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IaaSprb0IXk και
απολαύστε το τραγούδι του Alain Lelait, 2 φορές. Στη συνέχεια, συμπληρώστε τα
κενά που υπάρχουν στις παρακάτω προτάσεις και ανταλλάξτε τα γραπτά σας με το
διπλανό σας για να τα διορθώσετε.

J’aime les voitures,

Les rouges, les …………………, les blanches, les …………………..,

Et les violettes !

J’aime les voitures,

Les …………..,  les vertes, les ……………….., les beiges,

Et les violettes !

J’aime les camions,

Les rouges, les bleus, les ………………., les noirs,

Et les …………….. !

J’aime les camions,

Les jaunes, les ……………, les ………………, les beiges,

Et les …………… !

(…)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=IaaSprb0IXk
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3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Συμπληρώστε τα χρώματα που ακολουθούν στις παρακάτω γλώσσες:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΛΛΗ

(προαιρετικά)

γαλάζιο

λευκό

κόκκινο

πράσινο

ροζ

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Πλοηγηθείτε στον παρακάτω ιστότοπο: http://www.goethe-
verlag.com/book2/EL/ELFR/ELFR016.HTM

Ακολουθείστε τα βήματα που σας προτείνει για να δείτε και να ακούσετε απλές
προτάσεις στα γαλλικά. Βελτιώστε την προφορά σας!

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / DEVOIR

Α) Σχεδιάστε και χρωματίστε την ελληνική και τη γαλλική σημαία. Βάλτε αντίστοιχα
τον τίτλο «Le drapeau grec est bleu et blanc» και «Le drapeau français est bleu,
blanc, rouge»

Β) Λαμβάνοντας υπόψη τη διείσδυση στην ελληνική γλώσσα λέξεων γαλλικής
καταγωγής, κατά τον 19ο αι., προκειμένου να «ονοματοποιήσουμε» χρώματα και
αποχρώσεις τους, κάντε την παρακάτω αντιστοίχιση, αφότου πλοηγηθείτε στον
παρακάτω ιστότοπο: users.sch.gr/kassetas/xCOLOR24.htm

Fuschia μπορντώ

Crème τυρκουάζ

bleu roi βεραμάν

Turquoise βερμιγιόν

Mauve μπεζ

Rose γκρι
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café au lait Καφέ ολέ

vert amande ροζ

Gris ακαζού

Ivoire μωβ

Saumon ιβουάρ

Bordeaux σομόν

Acajou χακί

Vermillon γκρενά

Ecru πετρόλ

Beige εκρού

Chamois μπλε ρουά

Kaki φούξια

Pétrole κρεμ

Grenat σαμουά
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ / AUTO – EVALUATION

Je peux… /

Μπορώ να…

Oui! Non! Comme ci comme ça …

nommer en
français quelques
couleurs /

να πω στα
γαλλικά χρώματα

distinguer le
masculin et le
féminin
d’adjectifs/

να διακρίνω το
γένος των
επιθέτων

utiliser les articles
définis &
indéfinis/

να χρησιμοποιώ
σωστά το αόριστο
και το οριστικό
άρθρο

comprendre un
simple vidéo en
français/

να καταλάβω ένα
απλό βίντεο στα
γαλλικά

comprendre de
simples phrases
en français/

να καταλάβω



117

απλές γαλλικές
φράσεις στα
γαλλικά

surfer et visiter
des sites précis/

να επισκέπτομαι
συγκεκριμένες
ιστοσελίδες
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18. Σαράφη Ευγενία

Στοιχεία Διδακτικού Σεναρίου

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου:

      ΓΙΟΡΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

     (Χριστουγεννιάτικες / πρωτοχρονιάτικες ευχές, τραγούδια, στολισμός)

Γνωστικό Αντικείμενο:

     Γαλλική γλώσσα ΣΤ΄ Δημοτικού

     Επίπεδο:  Α1

Διάρκεια: Δύο διδακτικές ώρες των 45’

Διδακτικός Στόχος:

Να είναι ικανός ο μαθητής να κατανοεί και να δίνει πληροφορίες (χρησιμοποιώντας

απλές γλωσσικές δομές) σχετικά με ένα θέμα της καθημερινότητάς του (γιορτές

Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – ευχές, τραγούδια, στολισμός), σε πραγματικές

καταστάσεις, σε γραπτό και προφορικό λόγο.

Επιμέρους στόχοι:

ü Γενικές γνώσεις, στάσεις, αντιλήψεις, ικανότητες

Ø να γνωρίσει τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές της Γαλλίας και

της Αγγλίας (χώρες των οποίων τη γλώσσα μαθαίνουν οι μαθητές και οι

μαθήτριές μας στο σχολείο)

Ø να συνειδητοποιήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές ως προς τις εορταστικές

ευχές και

      τα χριστουγεννιάτικα - πρωτοχρονιάτικα έθιμα (τραγούδια, στολισμός) της

Γαλλίας σε

      σχέση με την Ελλάδα

· να συνειδητοποιήσει ότι κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια της Ελλάδας

υπάρχουν με

      την  ίδια μουσική αλλά με κάποιες διαφορές στον τίτλο και στο στίχο στη Γαλλία

και
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      στην Αγγλία (χώρες των οποίων τη γλώσσα μαθαίνουν οι μαθητές και οι

μαθήτριές μας

      στο σχολείο)

· να ακούσει τρία αντιπροσωπευτικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα γαλλικά και

να

      συνειδητοποιήσει τις ομοιότητες και τις διαφορές ως προς τον στίχο τους σε

σχέση με

      τα αντίστοιχα ελληνικά

· να αναπτύξει δεξιότητες ομαδοσυνεργατικής μάθησης

Ø να κατανοήσει την συμβολή του Διαδικτύου στην εκμάθηση των Ξένων

Γλωσσών

· να μάθει ερευνώντας μέσα από το Διαδίκτυο

· να μάθει ενεργώντας και παίζοντας

Ø να αξιολογεί τη μαθησιακή του πορεία

Ø να αξιολογεί την εργασία των συμμαθητών και των συμμαθητριών του και να

συμβάλλει

      συνεργατικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας

Ø να μάθει να αξιολογείται

Ø να συνδέει την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας με τομείς της πραγματικής ζωής

ü Γλωσσικές - Επικοινωνιακές δεξιότητες

Ø να εμπεδώσει το ήδη γνωστό βασικό λεξιλόγιο σχετικά με τον εορταστικό

στολισμό μέσα από ασκήσεις και παιγνιώδεις δραστηριότητες

Ø να μάθει λεξιλόγιο αποστολής ηλεκτρονικής ευχετήριας κάρτας (destinateur(s),

coordonées, envoyer κλπ)

Ø να χρησιμοποιεί το λεξιλόγιο σε απλές προτάσεις, γραπτά και προφορικά

Ø να συνδέει το συγκεκριμένο λεξιλόγιο με τομείς της πραγματικής ζωής (μουσική,

χριστουγεννιάτικα και πρωτοχρονιάτικα έθιμα ως προς το στολισμό, τις ευχές και

τα τραγούδια)

Ø να κατανοήσει αυθεντικό προφορικό λόγο (τραγούδι)

· να αναζητήσει στο Διαδίκτυο και να καταγράψει τις εορταστικές ευχές στα

γαλλικά και στα αγγλικά

· να αναζητήσει και να απομονώσει πληροφορίες σε ένα πολυτροπικό κείμενο

που παρουσιάζει ένα θέμα της καθημερινής ζωής (εορταστική διακόσμηση)
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· να δώσει πληροφορίες προφορικά για τη διακόσμηση ενός χριστουγεννιάτικου

δέντρου, ενός δωματίου ή ενός σπιτιού την περίοδο των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς, μέσω της περιγραφής μιας εικόνας

· να δώσει πληροφορίες γραπτά σχετικά με τη διακόσμηση ενός

χριστουγεννιάτικου δέντρου, ενός δωματίου ή ενός σπιτιού την περίοδο των

Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Ø να θυμηθεί γραμματικά φαινόμενα που έχει διδαχθεί και να χρησιμοποιεί τις

κατάλληλες γλωσσικές δομές για να πραγματοποιήσει τις παραπάνω

επικοινωνιακές πράξεις όπως:

- εκφράσεις: en hiver, en décembre, en janvier, à Noël, au Jour de l’An

- ρήματα décorer, souhaiter

- έκφραση:  il y a και οριστικό ή αόριστο άρθρο

ü Πραγματολογικές δεξιότητες

Ø να μπορεί να εντοπίσει το είδος και το θέμα ενός τραγουδιού ακούγοντας  τη

μουσική και τα λόγια του,  με τα γλωσσικά εργαλεία που κατέχει (στρατηγικές

κατανόησης)

Ø να μπορεί να πραγματοποιήσει ενεργή και στοχευμένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο

(στρατηγικές έρευνας)

Ø να χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης, εξάσκησης και ως πηγή

πολιτισμικού εμπλουτισμού στις Ξένες Γλώσσες (στρατηγικές αυτονόμησης)

· να τραγουδήσει τρία χριστουγεννιάτικα τραγούδια

· να στείλει μέσω Διαδικτύου εορταστικές κάρτες με ευχές, ακολουθώντας τις

σχετικές οδηγίες

· να κατασκευάσει εορταστικές κάρτες με ευχές

Σημειώσεις: Το λεξιλόγιο της εορταστικής διακόσμησης είναι ήδη γνωστό. Στο

προτεινόμενο  σχέδιο μαθήματος γίνεται ανάπτυξή του για καλύτερη εμπέδωσή

του, με όλες τις γλωσσικές δομές που απαιτεί.

Επίσης, το συγκεκριμένο project αποτέλεσε ερέθισμα για το σχέδιο διδασκαλίας,

αλλά δεν εφαρμόστηκαν όλα όσα περιγράφονται στο σχολικό εγχειρίδιο.

Υλικοτεχνική υποδομή

ð Ένας υπολογιστής για κάθε ομάδα
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ð Ένας υπολογιστής για κοινή χρήση, με παρουσίαση βίντεο μέσω προβολέα (σε περίπτωση

         που δεν υπάρχει πρόσβαση στο εργαστήριο πληροφορικής)

ð Διαδίκτυο για πλοήγηση στις παρακάτω ιστοσελίδες

·      Video de la chanson “Vive le vent”(και αποθηκευμένο στον υπολογιστή σε αρχείο mp4)

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY

- Video de la chanson “Douce nuit, Sainte nuit” (και αποθηκευμένο στον

υπολογιστή σε

         αρχείο mp4) http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8

- Video de la chanson “Mon beau sapin” (και αποθηκευμένο στον υπολογιστή σε

αρχείο

         mp4) http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc

-       Voeux de Noël et du Nouvel An en français et en anglais

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-  langues-91431785.html

http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-

langues/bien-etre-sante-   prevention/

- Titres des chansons de Noël en grec, en français et en anglais

http://el.wikipedia.org/wiki/Χριστουγεννιάτικα_τραγούδια

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_Noël

- Video cours de français d’Isabel Comes - emission spéciale Noël (και

αποθηκευμένο στον υπολογιστή σε αρχείο mp4)

http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys

- Texte décoration de Noël

http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html

- Images des fêtes

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html

http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/#more-20042

· Cartes de voeux du Nouvel An

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-                        choice.asp?ectheme=9&stheme=2

-  Cartes de voeux de Noël

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8
http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc
http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-%20%20langues-91431785.html
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-%20%20%20prevention/
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-%20%20%20prevention/
http://el.wikipedia.org/wiki/%D7%F1%E9%F3%F4%EF%F5%E3%E5%ED%ED%E9%DC%F4%E9%EA%E1_%F4%F1%E1%E3%EF%FD%E4%E9%E1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl
http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys
http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html
http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html
http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/%23more-20042
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20choice.asp?ectheme=9&stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=1
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Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου (δομή μαθήματος, βήματα διδασκαλίας,
δραστηριότητες και αξιολόγηση μαθητών):

1η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (45’)
1η Δραστηριότητα

Σύνολο της τάξης - εισαγωγή στο θέμα του μαθήματος  - κινητοποίηση

ενδιαφέροντος  - ανυπομονησία και περιέργεια

Έχουμε τοποθετήσει flashcards στον πίνακα με χριστουγεννιάτικα και

πρωτοχρονιάτικα είδη στολισμού, με το όνομα κάθε εικόνας στα γαλλικά. Οι

μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ακούσουν την αρχή του προτεινόμενου

από την ιστοσελίδα τραγουδιού και να πουν σε ποιες περιόδους της χρονιάς

το τραγουδάμε, σε ποιούς μήνες και σε ποια εποχή. Πετυχαίνεται

κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών και των μαθητριών με το

άκουσμα ενός ευχάριστου τραγουδιού και άμεση εμπλοκή τους στις

απαντήσεις των ερωτήσεων. Έτσι δημιουργείται κλίμα ανυπομονησίας και

περιέργειας για αυτό που θα ακολουθήσει.

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY

Διάρκεια: 5 λεπτά

2η Δραστηριότητα

Δυαδική εργασία - αυθεντικό υλικό - κατανόηση προφορικού και

γραπτού λόγου - εμπέδωση λεξιλογίου -  παρατηρητικότητα -

ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται, ανά δύο, να παρατηρήσουν το

προτεινόμενο βίντεο και να καταγράψουν όσες περισσότερες λέξεις μπορούν

σχετικά με τη γιορτή των Χριστουγέννων. Για να διευκολυνθούν στον

εντοπισμό των λέξεων, έχουν δοθεί οι θεματικές ενότητες που υπάρχουν στο

βίντεο. Στη συνέχεια, η κάθε δυάδα καλείται να ανταλλάξει τα φύλλα εργασίας

με κάποια άλλη δυάδα και να συμπληρώσει τις λέξεις που ενδεχομένως

λείπουν.  Προβάλουμε το βίντεο μία φορά για τον εντοπισμό των λέξεων και

μια δεύτερη φορά για τον έλεγχο των απαντήσεων. Με αυτή τη δραστηριότητα

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
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πετυχαίνεται άσκηση των προσληπτικών ικανοτήτων των μαθητών

κινητοποιώντας διαφορετικές  νοημοσύνες. Επίσης, οι μαθητές

ετεροαξιολογούνται, με την ανταλλαγή των φύλλων εργασίας και τη

συμπλήρωση των λέξεων που λείπουν.

http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys

Διάρκεια: 15 λεπτά

Σημείωση: Τα βίντεο υπάρχει και σε αρχείο mp4,  σε περίπτωση που η

σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή.

3η Δραστηριότητα

Δυαδική εργασία -  χρήση Διαδικτύου - κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση -

διαπολιτισμική προσέγγιση -  κίνητρα μάθησης - εκμάθηση εορταστικών

ευχών

Οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν δυάδες, να αναζητήσουν στην

προτεινόμενη ιστοσελίδα τις  χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές

στα γαλλικά και στα αγγλικά  και να συμπληρώσουν τον πίνακα. Με τη

διαπολιτισμική αυτή δραστηριότητα και την εξερεύνηση ευχάριστου και εύκολα

αναγνωρίσιμου δικτυακού υλικού,  ενεργοποιούνται  τα κίνητρα μάθησης και

διευκολύνεται η εκμάθηση των εορταστικών ευχών.

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-

langues-91431785.html

http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-

langues/bien-etre-sante-prevention/

Διάρκεια: 5 λεπτά

Σημείωση: Έχουμε αντιγράψει στο παράρτημα το περιεχόμενο των

ιστοσελίδων που μας ενδιαφέρει, για να το χρησιμοποιήσουμε αν η σύνδεση

με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή.

4η Δραστηριότητα

Ατομική εργασία - κατανόηση γραπτού λόγου - αυθεντικό υλικό - χρήση

Διαδικτύου - κατευθυνόμενη ιστοεξερεύνηση - εμπέδωση λεξιλογίου -

αυτοαξιολόγηση

http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys
http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-langues-91431785.html
http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-langues-91431785.html
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
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Ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να μπουν στην προτεινόμενη

ιστοσελίδα, να διαβάσουν τo κείμενο και να βρουν λέξεις που έχουν σχέση με

την εορταστική διακόσμηση. Στη συνέχεια, καλούνται να τις σημειώσουν

δίπλα ή κάτω από τις εικόνες που ακολουθούν.

Χρησιμοποιώντας αυθεντικό υλικό και πραγματικές αναπαραστάσεις, οι

μαθητές και οι μαθήτριες εμπλέκονται σε παραγωγές δημιουργικές και

ερευνητικές με στόχο την εμπέδωση του λεξιλογίου. Με την εύρεση των

λέξεων και την αντιστοίχησή τους με τις εικόνες, γίνεται αυτόματα και η

αυτοαξιολόγηση του κάθε μαθητή και μαθήτριας.

http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html

Διάρκεια: 15 λεπτά

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή,

δίνουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες το κείμενο σε φωτοτυπία, αφού το

έχουμε αντιγράψει στο παράρτημα.

5η Δραστηριότητα

Ατομικές δραστηριότητες για το σπίτι - εμπέδωση λεξιλογίου -
αναγνώριση λέξεων - αντιστοίχηση λέξεων -  σχηματισμός λέξεων με

συλλαβές - παραγωγή γραπτού λόγου

Οι τρεις αυτές παιγνιώδεις δραστηριότητες δίνονται ως εργασία για το σπίτι,

για την καλύτερη εμπέδωση του λεξιλογίου,  με ευχάριστο τρόπο.  Οι μαθητές

και οι μαθήτριες καλούνται α)  να σχηματίσουν λέξεις με τις προτεινόμενες

συλλαβές και να συμπληρώσουν τις προτάσεις, β) να συμπληρώσουν το

σταυρόλεξο με τα είδη εορταστικής διακόσμησης που απεικονίζονται στις

εικόνες και γ) να αντιστοιχήσουν τις εικόνες με τις σωστές λέξεις.  Η ποικιλία

στο είδος των δραστηριοτήτων κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών

και των μαθητριών.

 Σημείωση: Αφού εξηγήσουμε τις δραστηριότητες με τις οποίες θα

ασχοληθούν στο σπίτι οι μαθητές και οι μαθήτριες, μοιράζουμε τις flashcards

σε φωτοτυπίες, για να έχουν όλοι το εορταστικό λεξιλόγιο στο ντοσιέ τους και

να ανατρέχουν εκεί όταν χρειάζεται.

6η Δραστηριότητα

http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html
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Ατομική δραστηριότητα για το σπίτι - παραγωγή γραπτού λόγου -

εμπέδωση λεξιλογίου -  δημιουργικότητα - σύνδεση με την πραγματική

ζωή και την εικαστική τέχνη

Ζητείται από τους μαθητές και τις μαθήτριες να κατασκευάσουν μια ευχετήρια

κάρτα, να τη διακοσμήσουν όπως θέλουν, και να γράψουν χριστουγεννιάτικες

και πρωτοχρονιάτικες ευχές. Πετυχαίνεται άσκηση της δημιουργικότητας των

μαθητών και των μαθητριών και εμπέδωση του λεξιλογίου των εορταστικών

ευχών. Επιπλέον, κινητοποιείται το ενδιαφέρον τους και η αυτοπεποίθησή

τους, αφού με την ευχετήρια κάρτα που θα κατασκευάσουν, θα διακοσμήσουν

το χριστουγεννιάτικο δέντρο της τάξης τους.

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ (45΄)
7η Δραστηριότητα

Σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα  - δυαδική εργασία και

σύνολο τάξης - εξάσκηση στο λεξιλόγιο - παραγωγή προφορικού λόγου

- ανάπτυξη κριτικής σκέψης - ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να χωριστούν σε δυάδες, να μπουν

στις προτεινόμενες ιστοσελίδες, να διαλέξουν δύο εικόνες και να τις

περιγράψουν. Το κάθε μέλος της δυάδας περιγράφει από μία εικόνα. Έτσι

όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να παράγουν προφορικό λόγο. Οι

υπόλοιπες ομάδες καλούνται να βρουν ποιες εικόνες περιγράφει η κάθε

δυάδα.  Με παιγνιώδη τρόπο οι μαθητές και οι μαθήτριες εξασκούνται στο

λεξιλόγιο με την παραγωγή προφορικού λόγου, αναπτύσσουν την κριτική τους

σκέψη αλλά και ετεροαξιολογούνται, με την συμπλήρωση του πίνακα

αξιολόγησης από τα μέλη κάθε δυάδας.

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html

http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/#more-20042

Διάρκεια: 20 λεπτά

Σημείωση: Σε περίπτωση που η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι εφικτή,

δίνουμε στους μαθητές και στις μαθήτριες τις εικόνες σε φωτοτυπία, αφού τις

έχουμε αντιγράψει στο παράρτημα.

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html
http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/%23more-20042
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8η Δραστηριότητα

Συνεργασία σε δυάδες - αυθεντικός λόγος - εμπέδωση λεξιλογίου -

κατανόηση προφορικού λόγου -  παραγωγή γραπτού λόγου -

ετεροαξιολόγηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να σχηματίζουν δυάδες, να ακούσουν

το ρεφραίν από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι “vive le vent”, και να

συμπληρώσουν τα κενά με τις λέξεις που λείπουν. Προκειμένου να

διευκολυνθούν στον εντοπισμό των λέξεων, δίνεται το αρχικό τους γράμμα.

Ακούνε το απόσπασμα του τραγουδιού (διάρκειας 42’’) δύο φορές χωρίς το

βίντεο. Στη συνέχεια, ακούνε το τραγούδι μαζί με την προβολή του βίντεο, και

ελέγξουν τις απαντήσεις τους μέσω της καταγραφής του τραγουδιού που

υπάρχει τόσο στο βίντεο όσο και στο παράρτημα.  Με τη δραστηριότητα αυτή

δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και στις μαθήτριες να εμπεδώσουν

καλύτερα το λεξιλόγιο και να συνειδητοποιήσουν το βαθμό στον οποίο

μπορούν να κατανοήσουν αυθεντικό προφορικό λόγο. Εξασκούνται επίσης

στην παραγωγή γραπτού λόγου με ευχάριστο τρόπο και ετεροαξιολογούνται.

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY

Σημείωση: Το βίντεο υπάρχει και σε αρχείο mp4, σε περίπτωση που δεν είναι

εφικτή η πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Διάρκεια: 5 λεπτά

9η Δραστηριότητα

Ομαδική εργασία -  σύνδεση του μαθήματος με τη μουσική - άκουσμα

πρωτοχρονιάτικων και χριστουγεννιάτικων τραγουδιών - διαπολιτισμική

προσέγγιση - ευχάριστη συζήτηση και τραγούδι με την υποστήριξη των
Νέων Τεχνολογιών

Με τις δύο αυτές δραστηριότητες οι μαθητές και οι μαθήτριες

συμπαρασύρονται σε διαπολιτισμικούς συσχετισμούς σχετικά με τα

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και συζητούν τις ομοιότητες και τις διαφορές

τους. Ακούγοντας όλα τα τραγούδια και τραγουδώντας όλοι μαζί, καλλιεργείται

η μουσική τους παιδεία και ευαισθησία. Παράλληλα, γίνεται επίτευξη των

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
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γλωσσικών στόχων και ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Τα λόγια

των τραγουδιών στα γαλλικά και η απόδοσή τους στα ελληνικά υπάρχει στο

παράρτημα.

http://el.wikipedia.org/wiki/Χριστουγεννιάτικα_τραγούδια

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_Noël

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY  (Vive le vent)

http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8 (Douce nuit, Sainte nuit)

http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc (Mon beau sapin)

Διάρκεια: 15 λεπτά

10η Δραστηριότητα

Ατομική δημιουργική δραστηριότητα για το σπίτι - παραγωγή γραπτού

λόγου - σύνδεση με προηγούμενες γνώσεις - εμπέδωση λεξιλογίου  -

ενεργητική μάθηση -  σύνδεση με την πραγματική ζωή

Οι μαθητές και οι μαθήτριες καλούνται να ανατρέξουν στις προτεινόμενες

ιστοσελίδες και να διαλέξουν μία κάρτα Χριστουγέννων ή μία κάρτα

Πρωτοχρονιάς. Στη συνέχεια, να γράψουν ένα μήνυμα, όπου θα χαιρετούν και

θα περιγράφουν πώς στολίζουν το σπίτι, το δωμάτιο ή το δέντρο τους για τις

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο τέλος καλούνται να

γράψουν εορταστικές ευχές και να τη στείλουν  - ακολουθώντας τις οδηγίες -

σε ένα αληθινό email, το οποίο δίνεται για να υπάρχει οριοθέτηση και έλεγχος

της εργασίας των μαθητών και των μαθητριών. Πρόκειται για μια πραγματική

επικοινωνιακή δραστηριότητα με την οποία ανοίγεται το σχολείο στην

πραγματική ζωή,  με πολύ προσεχτικό τρόπο ώστε κανείς μαθητής να μην

αισθανθεί αποκλεισμένος ή μειονεκτικά.

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2 (Nouvel An)

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1 (Noël)

 Σημείωση: Αφότου εξηγήσουμε τη δραστηριότητα στους μαθητές και στις

μαθήτριες,  μπαίνουμε σε μία από τις ιστοσελίδες και κάνουμε ένα

παράδειγμα, εξηγώντας τα βήματα αποστολής μια ευχετήριας κάρτας.

Δίνουμε επίσης το σχετικό λεξιλόγιο (βλ. παράρτημα)  ώστε να διευκολύνουμε

http://el.wikipedia.org/wiki/%D7%F1%E9%F3%F4%EF%F5%E3%E5%ED%ED%E9%DC%F4%E9%EA%E1_%F4%F1%E1%E3%EF%FD%E4%E9%E1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl
http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8
http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=1
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την ολοκλήρωση της δραστηριότητας από όλους τους μαθητές και τις

μαθήτριες.

Διάρκεια: 5 λεπτά

Φύλλα Εργασίας
1η Δραστηριότητα

Ακούστε την αρχή από το παρακάτω τραγούδι και απαντήστε στα γαλλικά στις

παρακάτω ερωτήσεις: http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY

- Σε ποιες περιόδους της χρονιάς το τραγουδάμε;

……………………………...……………………..………………………………….

- Σε ποιούς μήνες;

…………………………………….…………….……………..………………………

- Σε ποια εποχή;

………………………………………………………………………………….………

2η Δραστηριότητα

Σχηματίστε δυάδες. Παρακολουθείστε το βίντεο και προσπαθήστε να γράψετε

όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε σχετικά με τη γιορτή των Χριστουγέννων.

Στη συνέχεια, ανταλλάξετε τα φύλλα εργασίας, παρακολουθείστε ξανά το

βίντεο και συμπληρώστε τις λέξεις που λείπουν από το φύλλο εργασίας της

άλλης δυάδας.

http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys

Les décors de Noël L’atelier du
 Père Noël

Encore un peu
de vocabulaire

En dehors
de

la maison

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
http://www.youtube.com/watch?v=jVVPebo9cys
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3η Δραστηριότητα

Σχηματίστε δυάδες. Ανατρέξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες, βρείτε τις

χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές στα γαλλικά και στα αγγλικά

και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-

langues-91431785.html

http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-

langues/bien-etre-sante-prevention/

En grec En français En anglais

Καλά
Χριστούγεννα

Καλή χρονιά

4η Δραστηριότητα

Διαβάστε το κείμενο που θα βρείτε στην παρακάτω ιστοσελίδα,  βρείτε λέξεις

που έχουν σχέση με την εορταστική διακόσμηση και σημειώστε τις δίπλα ή

κάτω από την αντίστοιχη εικόνα. http://www.delamaison.fr/decorations-

fete-c-65_508.html

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-langues-91431785.html
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html
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5η Δραστηριότητα (για το σπίτι)
α) Σχηματίστε λέξεις με τις παρακάτω συλλαβές, και συμπληρώστε τις

προτάσεις που ακολουθούν.

Sur le ……………, il y a des ………….………., des …………..……, et des

………………

Tout autour, il y a quatre ……………….. .  Au-dessous, il y a des

…………..……………..

β) Συμπληρώστε το σταυρόλεξο με τα είδη εορταστικής διακόσμησης που

απεικονίζονται στις εικόνες.

é

pin

sa

deaux

bou

toi

les

clo

ches

les

an

ca

ges
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ORIZONTALEM
ENT

4.

5.

7.

8.

1

2

3 4

5 6

7
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VERTICALEME
NT

1.

2.

3.

6.

γ) Αντιστοιχείστε τις παρακάτω εικόνες με τις σωστές λέξεις.

le père
Noël

la bûche
deNoël

une étoile

les boules
de Noël

le traîneau
de Noël

la friandise

la guirlande

le gui

le
bonhomme

de neige

la
chaussette

de Noël

le flocon
de neige
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le lutin

6η Δραστηριότητα (για το σπίτι)

Κατασκευάστε μια ευχετήρια κάρτα, διακοσμήστε την όπως θέλετε, και γράψτε

χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές, για να τη βάλουμε στο

χριστουγεννιάτικο δέντρο της τάξης σας!

7η Δραστηριότητα

Χωριστείτε σε δυάδες. Ανατρέξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες, διαλέξτε δύο

εικόνες και προσπαθήστε να τις περιγράψετε λεπτομερώς στους συμμαθητές

και στις συμμαθήτριές σας. Το κάθε μέλος της δυάδας θα περιγράψει από μία

εικόνα.  Οι υπόλοιπες δυάδες προσπαθήστε να βρείτε ποιες εικόνες

περιγράφει η κάθε δυάδα.  Στη συνέχεια,  τα μέλη κάθε δυάδας να

συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα αξιολόγησης, για να αξιολογήσετε τις

περιγραφές των συμμαθητών και συμμαθητριών σας.

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html

http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/#more-20042

Πολύ Αρκετά Λίγο
-Ήταν κατανοητή η περιγραφή;
- Χρησιμοποίησε λέξεις και
εκφράσεις σχετικά με τη διακόσμηση
των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς;

8η Δραστηριότητα

Σχηματίστε δυάδες.  Ακούστε το ρεφραίν από το χριστουγεννιάτικο τραγούδι

“vive le vent”,  και συμπληρώστε τα κενά με τις σωστές λέξεις.  Στη συνέχεια,

ανταλλάξτε τα φύλλα εργασίας, δείτε το σχετικό βίντεο με την καταγραφή του

τραγουδιού και συμπληρώστε τις λέξεις που ενδεχομένως λείπουν από το

φύλλο εργασίας της άλλης δυάδας.

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY

Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d'hiver

Qui s'en va sifflant, soufflant

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html
http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/%23more-20042
http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
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Dans les grands s………....…….. verts.

Oh ! Vive le temps, vive le temps

Vive le temps d'hiver

B…………………… de n………………... et j………………….. de l’ ………..
Et b………………………. a…………………….. grand-mère.

Joyeux, j…………………………. N………………

Aux mille b………………………

Qu’enchantent vers le ciel

Les c…………………….. de la nuit,

Oh ! Vive le vent, vive le vent

Vive le vent d’h…………………

Qui rapporte aux vieux enfants

Leurs souvenirs d'hier..

9η Δραστηριότητα
α)Συμβουλευτείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες, βρείτε τους τίτλους των

παρακάτω χριστουγεννιάτικων τραγουδιών στα γαλλικά και στα αγγλικά και

συμπληρώστε τον πίνακα.

http://el.wikipedia.org/wiki/Χριστουγεννιάτικα_τραγούδια

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_Noël

En grec En français En anglais

Τρίγωνα κάλαντα

Ω έλατο

Άγια νύχτα
β) Ακούστε ολόκληρο το χριστουγεννιάτικο τραγούδι “Vive le vent”, το “Douce

nuit, Sainte Nuit” και το “Mon beau sapin”. Ποιά είναι τα αντίστοιχα ελληνικά

χριστουγεννιάτικα τραγούδια; Παρατηρείστε τα λόγια. Μοιάζουν με αυτά των

αντίστοιχων ελληνικών τραγουδιών; Ας τα τραγουδήσουμε όλοι μαζί!

http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY  (Vive le vent)

http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8 (Douce nuit, Sainte nuit)

http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc (Mon beau sapin)

http://el.wikipedia.org/wiki/%D7%F1%E9%F3%F4%EF%F5%E3%E5%ED%ED%E9%DC%F4%E9%EA%E1_%F4%F1%E1%E3%EF%FD%E4%E9%E1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl
http://www.youtube.com/watch?v=_-QLDqatEjY
http://www.youtube.com/watch?v=oSiM0AfRtz8
http://www.youtube.com/watch?v=7f2g2HfjSbc
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10η Δραστηριότητα (για το σπίτι)

Ανατρέξτε στις παρακάτω ιστοσελίδες. Διαλέξτε μία κάρτα Χριστουγέννων ή

μία κάρτα Πρωτοχρονιάς.  Γράψτε ένα μήνυμα,  όπου θα χαιρετάτε και θα

περιγράφετε πώς στολίζετε το δέντρο, το σπίτι ή το δωμάτιό σας για τις

γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Στο τέλος γράψτε

εορταστικές ευχές και στείλτε την - ακολουθώντας τις οδηγίες -  στο email μου

evgeniasarafi3@yahoo.com

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2 (Nouvel An)

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-

voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1 (Noël)

Σημείωση: Αν κάποιος μαθητής ή μαθήτρια δεν έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο,

μπορεί να κατασκευάσει μια κάρτα σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και να

μου τη δώσει.

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΝΑΙ ΟΧΙ

Έμαθα λεξιλόγιο εορταστικής διακόσμησης
Έμαθα λεξιλόγιο αποστολής ηλεκτρονικής ευχετήριας
κάρτας
Έκανα επανάληψη γραμματικά φαινόμενα που έχω διδαχθεί
όπως: εκφράσεις: en hiver, en décembre, en janvier, à Noël,
au Jour de l’An, ρήματα décorer, souhaiter, έκφραση  il y a
και οριστικό ή αόριστο άρθρο
Γνώρισα  τις χριστουγεννιάτικες και πρωτοχρονιάτικες ευχές της
Γαλλίας και της Αγγλίας
Συνειδητοποίησα τις ομοιότητες και τις διαφορές ως προς τις
εορταστικές ευχές και  τα χριστουγεννιάτικα – πρωτοχρονιάτικα έθιμα
(τραγούδια, στολισμός) της Γαλλίας σε σχέση με την Ελλάδα
Συνειδητοποίησα ότι κάποια χριστουγεννιάτικα τραγούδια της
Ελλάδας υπάρχουν με την  ίδια μουσική αλλά με κάποιες διαφορές
στον τίτλο και στο στίχο στη Γαλλία και στην Αγγλία
Άκουσα τρία αντιπροσωπευτικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια στα
γαλλικά και συνειδητοποίησα τις ομοιότητες και τις διαφορές ως
προς τον στίχο τους σε σχέση με τα αντίστοιχα ελληνικά
Τραγούδησα τρία αντιπροσωπευτικά χριστουγεννιάτικα

mailto:evgeniasarafi3:@yahoo.com
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&amp;stheme=1
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τραγούδια  στα γαλλικά
Με παιγνιώδης δραστηριότητες και ασκήσεις έκανα
εξάσκηση στο λεξιλόγιο ειδών εορταστικής διακόσμησης
Κατανόησα αυθεντικό προφορικό λόγο (τραγούδι)
Σχημάτισα λέξεις χρησιμοποιώντας συλλαβές
Αντιστοίχησα εικόνες με λέξεις
Κατανόησα γραπτό κείμενο στα γαλλικά
Περιέγραψα γραπτά τον εορταστικό στολισμό του δέντρου,
του δωματίου ή του σπιτιού μου
Περιέγραψα προφορικά τον εορταστικό στολισμό που
απεικόνιζαν κάποιες εικόνες
Κατασκεύασα ευχετήρια κάρτα συμβάλλοντας στο στολισμό
του δέντρου της τάξης μου
Έστειλα ηλεκτρονική ευχετήρια κάρτα σε συγκεκριμένο
email, ακολουθώντας τις οδηγίες
Συνεργάστηκα αποτελεσματικά με την δυάδα - ομάδα μου
σε κάποιες δραστηριότητες
Έκανα στοχευμένη αναζήτηση στο Διαδίκτυο
Τι σου άρεσε περισσότερο. Αιτιολόγησε την άποψη σου

Τι θα ήθελες να αλλάξει και γιατί

Τώρα που τελείωσε το μάθημα σκέψου τι μπορείς να κάνεις
με αυτά που έμαθες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
3Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-
toutes-les-langues-91431785.html

Souhaitez vos voeux dans toutes les langues !
Cet article vous présente un petit panorama du sens éthymologique de
"Joyeux Noël" dans quelques langues européennes.
Français : Joyeux Noël ! - du  latin natalis (dies), le jour natal, jour de
naissance
Italien : Buon Natale ! - la même origine que le Noël en français
Portugais : Feliz Natal !  - du  latin natalis ; feliz vient du latin felix, heureux
(qui a donné en français félicité et le prénom Félix)
Espagnol : ¡ Feliz Navidad ! - Navidad vient du latin nativitas, d'où la Nativité
en français
Anglais : Merry Christmas ! - Christmas se traduit littéralement par la messe
du Christ (mass sigifie "messe" en anglais contemporain). Cependant, par
volonté d’éviter les références religieuses, il est courant de substituer cette
phrase fameuse par « Happy Holidays » dans le but de rester neutre.
Allemand : Fröhliche Weihnachten !  - Weihnacht signifie littéralement « nuits
bénites » ; c'est donc la sainte nuit, la veille de Noël. A l’origine il existait une
ancienne fête germanique, les "Raunächte", les « nuits rudes » ; ce mot
désignait les nuits proches du solstice d'hiver – la période « rude » et sombre,

http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-langues-91431785.html
http://www.linguaspirit-blog.com/article-souhaitez-vos-voeux-dans-toutes-les-langues-91431785.html
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marquée par l’attente du retour de la lumière du soleil. Les bougies servaient
alors à la remplacer (les bougies de la couronne de l'Avent et celles du sapin
illuminé sont d'origine païenne).  Les Raunächte ont été par la suite
christianisées et transformées en Weihnachten au 12ème siècle.
Danois : Glædelig Jul !  - Jul dans la langue danoise désigne Noël. Le nom
est cependant d'origine païenne car il désignait la fête du solstice d'hiver, une
ancienne célébration des peuples germaniques qui a été associée aux fêtes
de Noël dans les pays nordiques après leur christianisation. Il en va de même
dans d’autres langues scandinaves. Ce mot vient de l'ancien islandais « jöl »
et signifie « obscur ».
Norvégien : God Jul !
Suédois: God Jul !
Islandais : Gleðileg Jól !
Finnois : Hyvää Joulua !

http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-
langues/bien-etre-sante-prevention/

Savoir dire Bonne année en plusieurs langues ?

ALLEMAND: ein gutes neues Jahr
ANGLAIS: happy new year
DANOIS: godt nytår
ESPAGNOL: feliz año nuevo
FINNOIS: onnellista uutta vuotta
GREC: kali chronia
HONGROIS: boldog új évet
ITALIEN: felice anno nuovo, buon
anno
LATIN: felix sit annus novus
NÉERLANDAIS: gelukkig nieuwjaar

NORVÉGIEN: godt nyttår
POLONAIS: szczesliwego nowego
roku
PORTUGAIS: feliz ano novo
ROUMAIN: un an nou fericit
RUSSE: S novim godom
SERBE: srecna nova godina
SLOVAQUE: štastný nový rok
SLOVÈNE: srecno novo leto
SUÉDOIS: gott nytt år
TCHÈQUE: štastný nový rok

4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html

La féérie de Noël prend possession de votre maison ! Commencez par le
sapin et revêtez-le de ses plus beaux atours. Boules, guirlandes et étoiles
viennent l’embellir et lui donner vie. Les chaussettes en laine sur la
cheminée et le calendrier de l’avent font vibrer l’ambiance de Noël. Et pour
peaufiner votre déco, parez vos murs d’élégantes guirlandes
lumineuses !

http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
http://fr.seniorattitude.com/savoir-dire-bonne-annee-en-plusieurs-langues/bien-etre-sante-prevention/
http://www.delamaison.fr/decorations-fete-c-65_508.html
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Sapin de Noel
Le sapin de Noël, véritable emblème
de cette période, devient artificiel et
vous simplifie la vie ! Il ne perd pas
ses aiguilles, reste toujours vert et est
réutilisable d’une année sur l’autre. Le
sapin de Noël artificiel se veut
lumineux,avec ou sans LED, avec ou
sans pointes blanches, plus ou moins
dense, et même très design. Vous
trouverez sans peine le modèle
adapté à votre intérieur parmi notre
large choix de tailles et de designs.

Boule de Noel
Noël commence pour de bon
avec la décoration du sapin. Pour
profiter de ce moment unique et
faire plaisir à toute la famille,
équipez-vous d’un large choix de
boules de Noël ! Vous pourrez
mélanger l’argenté et le pailleté,
le verre et le plastique, le rouge
et le noir… Grâce à notre gamme
de boules de Noël, faites parler
votre créativité et votre audace.

Décoration sapin
Ne laissez pas seules les boules de
Noël qui peuplent votre sapin !
Accrochez donc fleurs et cœurs de
toutes les couleurs qui côtoieront les
guirlandes de perles et les étoiles
suspendues. Et n’oubliez pas le père
Noël : écrivez-lui un petit mot sur
l’ardoise rouge et noir et dissimulez
quelques sucres d’orge pour qu’il les
emporte. Pour lui, la route est
longue…

Guirlande lumineuse
L'esprit de Noël envahit votre
maison et le traditionnel sapin
prépare ses habits de fête. Les
guirlandes lumineuses prennent
place autour des miroirs ou
grimpent le long du cadre de la
porte pour apporter un ton
ludique et festif à la maison.
Qu’elles soient en forme d’étoile,
de fleur, de boule ou de coeur,
elles donnent envie de les laisser
toute l’année !

Ambiance Noel

Grâce aux nombreux objets déco festifs, créez toute une ambiance aux
parfums de Noël. Les lutins en coton, les élans en bois et les angelots y
trouveront leur place au pied du village dominé par son clocher lumineux.
Et au milieu de cette crèche improvisée selon vos envies, n’oubliez pas le
calendrier de l’avent, pour tous les gourmands, petits ou grands !

http://www.delamaison.fr/sapins-noel-c-65_508_714.html
http://www.delamaison.fr/sapins-noel-c-65_508_714.html
http://www.delamaison.fr/boules-noel-c-65_508_521.html
http://www.delamaison.fr/boules-noel-c-65_508_521.html
http://www.delamaison.fr/decoration-sapin-c-65_508_2945.html
http://www.delamaison.fr/decoration-sapin-c-65_508_2945.html
http://www.delamaison.fr/guirlandes-fetes-c-65_508_713.html
http://www.delamaison.fr/guirlandes-fetes-c-65_508_713.html
http://www.delamaison.fr/ambiance-noel-c-65_508_2728.html
http://www.delamaison.fr/ambiance-noel-c-65_508_2728.html
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5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  (flashcards)

Un ange La bougie Les cadeaux Le traîneau de
Noël

Les boules de
Noël

La chaussette de
Noël

Le lutin La friandise

La bûche de
Noël

La cloche Le sapin Le père Noël

Une étoile La renne Le flocon de
neige

La guirlande

La crêche Le gui La cheminée La couronne
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7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html
http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/#more-20042

Le bonhomme
de neige

Les fleurs La guirlande
lumineuse

Le calendrier de
l’Avent

http://angelaspinkyworld.blogspot.gr/2011/12/40.html
http://guardache.wordpress.com/2012/12/05/20042/%23more-20042
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9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   α)
http://el.wikipedia.org/wiki/Χριστουγεννιάτικα_τραγούδια

· Άγια Νύχτα (σε μουσική Silent Night)
· Λευκά Χριστούγεννα (σε μουσική White Christmas)
· Τρίγωνα κάλαντα (σε μουσική Jingle Bells)
· Ο μικρός τυμπανιστής (σε μουσική Little Drummer Boy)
· Χιόνια στο Καμπαναριό
· Έλατο (σε μουσική O Christmas Tree)
· Πάει ο παλιός ο χρόνος
· Εγεννήθη σε μια φάτνη
· Πρωτομηνιά - Πρωτοχρονιά (Σε μουσική Santa Claus is coming to

town)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_Noël

Traductions
Voici des titres de noëls traduits de toutes sortes (traditionnelles et
modernes, religieuses et profanes). Figurent en caractères gras les titres
originaux. Les « traductions » sont rarement littérales. Il existe bien sûr des
traductions dans d'autres langues.

allemand anglais français
· Stille Nacht · Silent night · Douce nuit

· Le divin enfant
· O Tannenbaum2 · O Christmas

tree
· Mon beau sapin
· Ô mon sapin3

· Ihr Kinderlein
kommet4

· O come, little
children

· Bambins et
gamines

· Venez mes
enfants

· In dulci jubilo5

· Nun singet und
seit froh6

· In dulci jubilo7

· Good christian
men rejoice

· In dulci jubilo8

· Es ist ein Ros’
entsprungen

· Lo, how a rose
e’er blooming

· Dans une étable
obscure9

· O du fröhliche10 · O how joyfully · Ô nuit
bienveillante

· O Jesulein süß · O Little One
Sweet

· Quelle paisible
nuit

http://el.wikipedia.org/wiki/%D7%F1%E9%F3%F4%EF%F5%E3%E5%ED%ED%E9%DC%F4%E9%EA%E1_%F4%F1%E1%E3%EF%FD%E4%E9%E1
http://el.wikipedia.org/wiki/%A2%E3%E9%E1_%CD%FD%F7%F4%E1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23Stille_Nacht
http://fr.wikisource.org/wiki/en:Silent_Night
http://fr.wikisource.org/wiki/Douce_Nuit,_sainte_nuit
http://fr.wikisource.org/wiki/Le_divin_enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23O_Tannenbaum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-2
http://en.wikipedia.org/wiki/O_Tannenbaum%23Melody
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mon_beau_sapin%23Texte_de_la_version_fran.C3.A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-3
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23Ihr_Kinderlein_kommet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bambins_et_gamines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23In_dulci_jubilo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-5
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23Nun_singet_und_seit_froh
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-6
http://en.wikipedia.org/wiki/In_Dulci_Jubilo%23First_verse_textual_comparison
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23Es_ist_ein_Ros.E2.80.99_entsprungen
http://en.wikipedia.org/wiki/Es_ist_ein_Ros_entsprungen%23Lyrics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dans_une_%C3%A9table_obscure
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-a-9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Weihnachtslieder%23O_du_fr.C3.B6hliche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-10
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· Ein kleiner weißer
Schneemann

· Jingle Bells · Vive le vent

· What child is
this ?12

· Quel est
l’enfant12

· Bébé Dieu12

· Weiße Weihnacht · White
Christmas

· Noël blanc

· Rudolph das kleine
Rentier

· Rudolph the
red-nosed
reindeer

· Le petit renne au
nez rouge

· Engel haben
Himmelslieder

· Engel lassen laut
erschallen

· Angels we
have heard on
high

· Les anges dans
nos campagnes

· Herbei, o ihr
Gläubigen

· Nun freut euch, ihr
Christen

· O come, alle
ye faithful

· Peuple fidèle

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
β)

{Refrain:}
Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins
verts...
Oh ! Vive le temps, vive le
temps
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de
l'an
Et bonne année grand-
mère...
Joyeux, joyeux Noël
Aux mille bougies
Qu’enchantent  vers le ciel
Les cloches de la nuit,
Oh! Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d’hiver
Qui rapporte aux vieux
enfants
Leurs souvenirs d'hier...

Sur le long chemin
Tout blanc de neige blanche
Un vieux monsieur s'avance
Avec sa canne dans la main

   {Ρεφραίν:}
Ζήτω ο άνεμος, ζήτω ο άνεμος
Ζήτω ο χειμωνιάτικος άνεμος,
Που φεύγει σφυρίζοντας,
ψιθυρίζοντας,
στα μεγάλα πράσινα έλατα…
Ω! Ζήτω ο καιρός, ζήτω ο καιρός,
Ζήτω ο χειμωνιάτικος καιρός,
Χιονόμπαλες και Πρωτοχρονιά
Και καλή χρονιά γιαγιά…
Ευτυχισμένα, ευτυχισμένα
Χριστούγεννα,
Με χίλια κεράκια
Που μαγεύουν προς τον ουρανό
Οι καμπάνες της νύχτας
Ω! Ζήτω ο άνεμος, ζήτω ο άνεμος,
Ζήτω ο χειμωνιάτικος άνεμος,
Που φέρνει στα μεγάλα παιδιά
Τις αναμνήσεις τους από το χθες

Πάνω στο μακρύ δρόμο
Τα πάντα είναι σκεπασμένα με λευκό
χιόνι
Ένας γεροντάκος προχωράει
Με το μπαστούνι του στο χέρι
Και καθώς εκεί ψηλά ο άνεμος
σφυρίζει ανάμεσα στα κλαδιά

VIVE LE VENT

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jingle_Bells
http://en.wikipedia.org/wiki/What_Child_Is_This?%23Lyrics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-b-12
http://fr.wikisource.org/wiki/Quel_est_l%92enfant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-b-12
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chant_de_No%C3%ABl%23cite_note-b-12
http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Anges_dans_nos_campagnes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adeste_Fideles%23Paroles
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Et tout là-haut le vent
Qui siffle dans les branches
Lui souffle la romance
Qu'il chantait petit enfant :

{Refrain:}

Et le vieux monsieur
Descend vers le village,
C'est l'heure où tout est sage
Et l'ombre danse au coin du
feu
Mais dans chaque maison
Il flotte un air de fête
Partout la table est prête
Et l'on entend la même
chanson

Vive le vent, vive le vent
Vive le vent d'hiver
Qui s'en va sifflant, soufflant
Dans les grands sapins
verts...
Oh ! Vive le temps, vive le
temps
Vive le temps d'hiver
Boules de neige et jour de
l'an
Et bonne année grand-
mère...

Αυτός ψιθυρίζει ρομαντικά τραγούδια
Που τραγουδούσε όταν ήταν μικρό
παιδί

{Ρεφραίν:}

Και ο γεροντάκος
Κατεβαίνει προς το χωριό
Είναι η ώρα που τα πάντα είναι
ήσυχα
Και η σκιά χορεύει στο τζάκι
Όμως σε κάθε σπίτι
Πλανιέται μια γιορτινή ατμόσφαιρα
Παντού το τραπέζι είναι έτοιμο
Και ακούμε το ίδιο τραγούδι

Ζήτω ο άνεμος, ζήτω ο άνεμος
Ζήτω ο χειμωνιάτικος άνεμος,
Που φεύγει σφυρίζοντας,
ψιθυρίζοντας,
στα μεγάλα πράσινα έλατα…
Ω! Ζήτω ο καιρός, ζήτω ο καιρός,
Ζήτω ο χειμωνιάτικος καιρός,
Χιονόμπαλες και Πρωτοχρονιά
Και καλή χρονιά γιαγιά…

{Refrain:}
Mon beau sapin, roi des forêts
Que j'aime ta verdure !
Quand par l'hiver, bois et
guérets
Sont dépouillés de leurs attraits
Mon beau sapin, roi des forêts
Tu gardes ta parure.

Toi que Noël, planta chez nous
Au saint anniversaire,
Mon beau sapin, comme ils
sont doux
et tes bonbons  et tes joujoux
Toi que Noël, planta chez nous
Scintillant de lumière.

Mon beau sapin, tes verts

{Ρεφραίν:}
Όμορφό μου έλατο, βασιλιά των
δασών
Πόσο μου αρέσει η πρασινάδα σου!
Όταν από το χειμώνα, δάση και
χωράφια
Χάνουν τη γοητεία τους
Όμορφό μου έλατο, βασιλιά των
δασών
Εσύ είσαι στολισμένο.

Εσύ που τα Χριστούγεννα είσαι στο
σπίτι μας
Στη θεία γέννηση,
Όμορφό μου έλατο, πόσο γλυκές είναι
oι καραμελίτσες και τα παιχνιδάκια σου
Εσύ που τα Χριστούγεννα είσαι στο
σπίτι μας

MON BEAU SAPIN
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sommets
Et leur fidèle ombrage
De la foi qui ne ment jamais
De la constance et de la paix.
Mon beau sapin, tes verts
sommets
M'offrent la douce image.

{Refrain:}

Τρεμοφέγγοντας από τα φωτάκια.

Όμορφό μου έλατο οι πράσινές σου
κορυφές
Και η πιστή τους σκιά
Με την πίστη που δεν λέει ψέματα
ποτέ,
Με την υπομονή και τη γαλήνη,
Όμορφό μου έλατο οι πράσινές σου
κορυφές
Μου προσφέρουν μια γλυκιά εικόνα.

{Ρεφραίν:}

Douce nuit, sainte nuit !
Dans les cieux ! L'astre luit.
Le mystère annoncé s'accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C'est l'amour infini ! {x2}

Doux enfant, doux agneau !
Qu'il est grand! Qu'il est beau !
Entendez résonner les pipeaux
Des bergers conduisant leurs
troupeaux
Vers son humble berceau ! {x2}

Paix à tous ! Gloire au ciel !
Gloire au sein maternel,
Qui pour nous, en ce jour de
Noël,
Enfanta le Sauveur éternel,
Qu'attendait Israël ! {x2}

Γλυκιά νύχτα, άγια νύχτα!
Στους ουρανούς! Το άστρο λάμπει.
Το μυστήριο που αναγγέλθηκε
εκπληρώνεται
Αυτό το παιδί που κοιμάται πάνω στα
άχυρα,
Είναι η απέραντη αγάπη {x2}

Γλυκό παιδί, γλυκό αρνί!
Πόσο μεγάλο είναι! Πόσο όμορφο είναι!
Ακούστε τους αυλούς που αντηχούν
Τους βοσκούς που οδηγούν τα κοπάδια
τους
προς την ταπεινή του κούνια! {x2}

Ειρήνη σε όλους! Δόξα στους ουρανούς!
Δόξα στη μητρική αγκαλιά
Που για μας, αυτή τη μέρα των
Χριστουγέννων
Γέννησε τον αιώνιο Σωτήρα
που περίμενε το Ισραήλ. {x2}

10η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-
voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2 (Nouvel An)
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-
voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1 (Noël)

DOUCE NUIT SAINTE NUIT

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=2
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-choice.asp?ectheme=9&stheme=1
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Envoyer une carte de voeux (στείλτε μια ευχετήρια κάρτα)
Votre message (το μήνυμά σας)

Envoyer (στείλτε)
Immédiatement ( τώρα)
Le …. + date      (ημερομηνία)           à + heure      (ώρα)
Aujourd’hui  (σήμερα)
Demain  (αύριο)
Dans 1 mois   (σε 1 μήνα)

  (κατάργηση)   (αποστολή)

Envoyez votre Carte de Voeux (στείλτε την ευχετήρια κάρτα σας)

Saisissez l'email du ou des destinataires :
(γράψτε το e-mail του/των παραλήπτη/
παραληπτών)

E-mail 1 :

>> Ajouter un destinataire
(προσθέστε έναν παραλήπτη)

Saisissez vos
coordonnées : (γράψτε
τα στοιχεία σας)

Votre nom : (το όνομά σας)

Votre Email : (το email σας)

Je désire être informé des dernières
nouveautés de www.notrefamille.com
(επιθυμώ να ενημερώνομαι για τα τελευταία
νέα του www.notrefamille.com)

Je désire recevoir un accusé de
réception pour chaque destinataire (επιθυμώ
να λαμβάνω βεβαίωση παραλαβής για κάθε
παραλήπτη)

http://www.notrefamille.com/
http://www.notrefamille.com/
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                                        (στείλτε την κάρτα)
La carte de voeux suivante sera envoyée le 5/3/2013
à 9h :
(Η παρακάτω ευχετήρια κάρτα θα σταλεί στις
5/3/2013 στις 9)

Aperçu de votre carte de voeux
(Προεπισκόπηση της κάρτας σας)

>>Cliquer ici pour modifier votre
carte

                           (Κάντε κλικ εδώ για να τροποποιήσετε την κάρτα σας)

http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-visual.asp
http://www.notrefamille.com/v2/mafamille-ecards-cartes-de-voeux/cartes-de-voeux-write.asp?CardId=236411&message=%20ss
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19. Σαρίδου Αννα

Le profil de la proposition

Titre: Vivez la langue

Thèmes abordés: Οι γλώσσες, τα ταξίδια, ο πολιτισμός

Niveau : A1+ / Α’ Γυμνασίου

Age: 12-13 χρονών

Objectifs généraux:

Να αποκτήσουν αγάπη για τις γλώσσες και τα ταξίδια.

Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από την ανάγκη βιωματικής μάθησης της γλώσσας.

Objectifs spécifiques:

Lexicaux: Να ανακαλέσουν λεξιλόγιο φρούτων, χρωμάτων, χωρών, να γνωρίσουν
mots transparents.

Sociolinguistiques: Να ανακαλύψουν τα Γαλλικά και άλλες γλώσσες.

Technologiques: Να γνωρίσουν τη δομή ενός ιστολογίου, εκτύπωση από ιστοσελίδα

(Inter-)Culturels: Να ανακαλύψουν πόλεις, χώρες, μνημεία και καθημερινότητα
άλλων λαών και του δικού τους.

Durée de la séance: Μία διδακτική ώρα (45’)

Matériel / Support:

· Εργαστήριο Υπολογιστών, βιντεο-προβολέας, οθόνη προβολής

· Φωτοτυπίες, Διαδίκτυο, χρωματιστοί μαρκαδόροι, ψαλίδια, κόλλες, χαρτόνι

Δ Méthode enseignée: Action Fr-1, Unité: 0
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Ανάπτυξη σεναρίου

Γενική Περιγραφή

Δραστηριότητα 1 / Κινητοποίηση γύρω από το θέμα
Διάρκεια 5’
Ρωτάμε τους μαθητές αν τους αρέσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό. Αφού ανοίξουν την
εικόνα της παρακάτω ιστοσελίδας και χρησιμοποιήσουν το μεγεθυντικό φακό για να
εστιάζουν στις χώρες που θέλουν, ρωτάμε στα Γαλλικά, σε ποια χώρα ήταν το
αγαπημένο τους ταξίδι, σε ποια χώρα του εξωτερικού θα ήθελαν να ταξιδέψουν και σε
ποιες χώρες βρίσκονται το Παρίσι, η Βαρκελώνη και η Νέα Υόρκη.

http://tnmonde.tableau-noir.net/les_etats_du_monde/carte_politique_du_monde.gif

Δραστηριότητα 2 / Βίντεο και επεξεργασία του
Διάρκεια 10’
Προβάλλουμε με τη βοήθεια του προτζέκτορα τη διαφήμιση ”Vivez la langue, Paris”,
μέσω της παρακάτω ιστοσελίδας,  αφού πρώτα πούμε δυο λόγια για το βίντεο το
οποίο θα παρακολουθήσουμε.
http://www.youtube.com/watch?v=1_QO8LoGNpc
Διάρκεια βίντεο: 2’

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή για κάποιους λόγους η σύνδεση,  μπορούμε
εναλλακτικά να έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας το βίντεο, με τη βοήθεια
κάποιου προγράμματος όπως το Download Helper.
Στη συνέχεια ρωτάμε αν παρατήρησαν κάποια χαρακτηριστικά σημεία του Παρισιού,
όπως διάσημα μνημεία και στοιχεία της καθημερινής ζωής των κατοίκων της πόλης.
Έχοντας το βίντεο σε παύση, μπορούμε να εστιάσουμε σε συγκεκριμένα σημεία,
όπως ο Πύργος του Άιφελ,  οι κήποι του Λουξεμβούργου,  το μικρό εστιατόριο,  το
μετρό κλπ.

Δραστηριότητα 3 / Εμπέδωση λεξιλογίου / Ομαδική εργασία
Διάρκεια: 5’
Χωρίζουμε σε ομάδες των τεσσάρων. Ζητάμε να θυμηθούν όσες περισσότερες λέξεις
μπορούν από το βίντεο, για κάθε μία από τις δύο κατηγορίες λέξεων που τους
δίνουμε. Κερδίζει η ομάδα των μαθητών που βρίσκει συνολικά τις περισσότερες
λέξεις.

Δραστηριότητα 4 / Βίντεο και επεξεργασία
Διάρκεια: 5’
Προβάλλουμε το διαφημιστικό βίντεο “Live the language, Barcelona” από την
παρακάτω ιστοσελίδα:
http://www.youtube.com/watch?v=p9isboDgxMM
Διάρκεια βίντεο: 2’
Ζητάμε από τους μαθητές να μας πουν αν υπάρχουν κοινά ανάμεσα στα δύο βίντεο -
για παράδειγμα η μουσική -  και τι πρόσφερε στην κοπέλα η παραμονή της στην
Ισπανία.

Δραστηριότητα 5 / Αναγνώριση γλώσσας / Δυαδική εργασία
Διάρκεια: 5’

http://tnmonde.tableau-noir.net/les_etats_du_monde/carte_politique_du_monde.gif
http://www.youtube.com/watch?v=1_QO8LoGNpc
http://www.youtube.com/watch?v=p9isboDgxMM
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Στη συνέχεια, ζητάμε από τα παιδιά να σχηματίσουν δυάδες. Τους καλούμε να
ταιριάξουν κάποιες λέξεις με τη σωστή γλώσσα στην οποία ανήκουν. Διαλέξαμε
ισπανικές λέξεις οι οποίες έχουν ήδη προβληθεί στο βίντεο, αγγλικές που υπάρχουν
στη αντίστοιχη διαφήμιση του Λονδίνου* και γαλλικές, επίσης από το βίντεο που
έχουμε ήδη προβάλει.

*http://www.ef.com/campaign/live-the-language/?etag=lm_livethelanguage

Δραστηριότητα 6 / Τέχνη, Τ.Π.Ε και πολιτισμικά στοιχεία
Διάρκεια 15’
Αφού πούμε λίγα λόγια για το δημιουργό και τα έργα του (βλ. Φύλλο μαθητή), ζητάμε
από τους μαθητές να περιηγηθούν για λίγα λεπτά στο ιστολόγιό του, συζητώντας για
ό,τι κινήσει το ενδιαφέρον των παιδιών.
http://parisvsnyc.blogspot.gr/

Στη συνέχεια, ζητάμε να σχεδιάσουν, να χρωματίσουν και να ονοματίσουν το
αντίστοιχο χαρακτηριστικό της δικής τους πόλης, δίπλα στα φαγητά, τα γλυκά και τον
καφέ του Παρισιού και της Νέας Υόρκης. Στη συνέχεια θα πρέπει να τα κόψουν και να
τα κολλήσουν σε χαρτόνι.

http://www.ef.com/campaign/live-the-language/?etag=lm_livethelanguage
http://parisvsnyc.blogspot.gr/
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Δραστηριότητα 1η

Σας αρέσουν τα ταξίδια στο εξωτερικό; Σε ποια χώρα ήταν το αγαπημένο σας
ταξίδι; Σε ποια χώρα θα θέλατε να ταξιδέψετε;

Για να απαντήσετε, συμβουλευτείτε την παρακάτω εικόνα χρησιμοποιώντας τη
μεγέθυνση προκειμένου να βρείτε τις χώρες στα γαλλικά.

http://tnmonde.tableau-noir.net/les_etats_du_monde/carte_politique_du_monde.gif

Δραστηριότητα 2η

Θα παρακολουθήσετε μία σύντομη διαφήμιση. Μόλις είδατε κάποια
χαρακτηριστικά μνημεία του Παρισιού, ποια; Σκεφτείτε ποια στοιχεία της
καθημερινότητας των Γάλλων φαίνονται στο βίντεο;

Δραστηριότητα 3η

Σε ομάδα των τεσσάρων, θυμηθείτε όσες περισσότερες λέξεις μπορείτε από τις
παρακάτω κατηγορίες. Η ομάδα που θα βρει περισσότερες λέξεις, κερδίζει!

Δραστηριότητα 4η

Θα παρακολουθήσετε τώρα μία σύντομη διαφήμιση, αυτή τη φορά για την πόλη
της Βαρκελώνης. Έχει δημιουργηθεί από την ίδια ομάδα σκηνοθετών και
φωτογράφων που σκηνοθέτησε το βιντεάκι για το Παρίσι. Υπάρχουν αντίστοιχα και
για άλλες πόλεις του κόσμου.

http://www.youtube.com/watch?v=p9isboDgxMM

Υπάρχουν κοινά ανάμεσα στα δύο βίντεο; Ποια;
Τι πιστεύετε ότι πρόσφερε στην κοπέλα η παραμονή της στην Ισπανία;

Δραστηριότητα 5η

Κατατάξτε τις λέξεις που βρίσκονται στο πλαίσιο, στις τρεις γλώσσες που
ακολουθούν.

http://tnmonde.tableau-noir.net/les_etats_du_monde/carte_politique_du_monde.gif
http://www.youtube.com/watch?v=p9isboDgxMM
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Δραστηριότητα 6η

Ο Vahram Muratyan είναι ένας γραφίστας που δημιούργησε το διάσημο μπλογκ
“Paris  Vs  New  York”,  με εκατομμύρια views.  Tα μοντέρνα σκίτσα του που
φωτογραφίζουν τις αντιθέσεις αλλά και τις ομοιότητες των δύο μητροπόλεων με
πολύ έξυπνο τρόπο, τελικά έγιναν και βιβλίο.

1. Επισκεφθείτε το μπλογκ στη διεύθυνση: http://parisvsnyc.blogspot.gr/ και
δείτε τα σκίτσα.

2. Ζωγραφίστε με τη σειρά σας τρία δικά σας μικρά έργα, που να
χαρακτηρίζουν τη δική σας πόλη, σεβόμενοι κάθε φορά το θέμα (τον καφέ,
τα γλυκά, και το γρήγορο φαγητό).

3. Μην ξεχάσετε να ονοματίσετε το έργο σας.
4.  Στη συνέχεια κόψτε τα με ψαλίδι.

Δραστηριότητα για το σπίτι
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και λύστε 5 ασκήσεις.  Μπορείτε αν θέλετε να λύσετε
αυτές που εμφανίζονται πρώτες, ή πατώντας το πλήκτρο “reconfigurer” να

http://parisvsnyc.blogspot.gr/
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διαλέξετε 5 διαφορετικές. Αφού τις λύσετε, εκτυπώστε τις (imprimer ce test) και
φέρτε τις στο επόμενο μάθημα.

http://quizlet.com/6437883/test/?mult_choice=on&prompt-term=1&limit=5

Προαιρετικά: επιπλέον, μπορείτε να εξασκηθείτε στο λεξιλόγιο διαλέγοντας αριθμό
ασκήσεων, ή ακόμα και είδος (πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης κτλ).

http://quizlet.com/6437883/test/?mult_choice=on&prompt-term=1&limit=5
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Συνέχεια 6ης Δραστηριότητας
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20. Σιώτη Κατερίνα

Le profil de la proposition

Titre: Le français et la peinture

Thèmes abordés: les arts plastiques et l’informatique

Niveau : A1

Age: 12-13 ans, première classe du collège grec

Objectifs généraux:
                L’élève est capable de :

· Observer une œuvre d’art

· Donner des informations sur une œuvre d’art

· Présenter une œuvre d’art
Objectifs spécifiques:

v Savoir-être :
a. Etre en contact avec l’art
b. Se familiariser avec la peinture
c. Etre en contact avec des peintres et leur œuvre
d. Apprendre à collaborer

v Communicatif :
a. Comprendre la description d’un tableau
b. Présenter un tableau
c. Décrire les couleurs d’un tableau

v Linguistique :
a. Le lexique sur les couleurs
b. Le lexique sur l’art
c. Expressions toutes faites pour se présenter : c’est ….., c’est …..

de, c’est un/une …. .
Durée de la séance : 45 minutes

Support: des tableaux de célèbres peintres grecs tirés du site www.nikias.gr

Méthode enseignée : Action fr-gr 1, Unité: unité 0

Matériel: ordinateur avec connexion sur Internet et haut-parleurs, projecteur,
crayons de couleurs, photocopies de la feuille de l’élève.
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Φύλλο εργασίας μαθητή

Δραστηριότητα 1 : α) Ποιους ζωγράφους Έλληνες και ξένους γνωρίζετε; β) Ποιο
είναι το λεξιλόγιο που γνωρίζετε σχετικά με τη ζωγραφική;

Δραστηριότητα 2 :  Επιλέξτε ποια από τις παρακάτω λέξεις αντιστοιχεί σε κάθε
εικόνα : musée, palette de couleurs, art moderne, art classique, tableau, peintre,
galerie d’art

1. ………………………………… 2. ……………………………………

3 ………………………………    4. ………………………………………

5. ………………………………………… 6.  ………………………………
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  7. ………………………………………

Δραστηριότητα 3 1: Παρατήρησε τους παρακάτω πίνακες και ονομάτισε τα
χρώματα που βλέπεις, αν γνωρίζεις τη λέξη στα γαλλικά ονομάτισε την στα
γαλλικά.

1 Η δραστηριότητα αυτή προτείνεται να γίνει με την προβολή πινάκων Ελλήνων ζωγράφων από
την ιστοσελίδα www.nikias.gr . Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης στο διαδίκτυο παρουσιάζεται
αυτή η εναλλακτική με την προοπτική ότι οι φωτοτυπίες θα είναι έγχρωμες.
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Δραστηριότητα 4 : Σημειώστε στην παλέτα των χρωμάτων τα ονόματα των
χρωμάτων στα γαλλικά. (Παράλληλα ακούγεται γαλλικό τραγουδάκι του οποίου οι
στίχοι είναι μόνο τα χρώματα).
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Δραστηριότητα 52 : Χρωματίστε τον πίνακα με τα χρώματα της επιλογής σας και
στη συνέχεια παρουσιάστε γραπτά το έργο σας χρησιμοποιώντας τις εκφράσεις:
c’est ….. , c’est ….. de, c’est un/une …, και τις λέξεις για τα χρώματα.

Παράδειγμα πίνακα

2 Από την ιστοσελίδα www.momes.net/coloriages/coloriages-peintres.html μπορούμε να
επιλέξουμε περισσότερους πίνακες

http://www.youtube.com/watch?v=u3dmwXDL-90
mailto:mail:@9dim-dramas.dra.sch.gr
http://www.momes.net/coloriages/coloriages-peintres.html
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Δραστηριότητα 6 : Αν θέλετε επισκεφθείτε την παρακάτω ιστοσελίδα για να
φτιάξετε το δικό σας πορτραίτο.

http://education.francetv.fr/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso-o20576

http://education.francetv.fr/jeu/dessiner-a-la-maniere-de-picasso-o20576
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21. Τζίντζιου Βασιλική

Le profil de la proposition

Titre: Kirikou et la Sorcière.

Thèmes abordés: la fable africaine, le courage du “plus petit” ou du plus faible, la
méchanceté de la sorcière, le racisme

Niveau : B1

Age: 14-15 ans

Objectifs généraux: familiariser les apprenants avec un document vidéo (dessin
animé) en LE ; apprendre à en saisir le sens à l’aide des éléments visuels et sonores ;
acquérir une compétence communicative en production orale.

Objectifs spécifiques: Mettre les apprenants en contact avec le thème du

document ; faire faire des hypothèses sur le sujet traité.

Développer l’attention visuelle ; faire une compréhension globale ; vérifier les
hypothèses déjà faites ; créer une interaction en classe.

Développer l’attention auditive ; faire une compréhension globale ;

Faire une compréhension plus fine de l’histoire par les sentiments ; renforcer ses
paroles par des gestes particuliers et l’intonation ; prévenir quelqu’un d’un danger.

Faire une compréhension détaillée des actes de parole ; consolider son acquis ;
prendre la parole ; interagir oralement en classe.

Durée de la séance : 1 séance pédagogique de 45’

Support:

Ø Documents éphémères :

le dessin animé « Kirikou et la sorcière

L’extrait du film : http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi

Le film entier :
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&playnext=1&list=PLVPLV8wp5xy
HZQduXNj85vFrWixr5w8N2&feature=results_video

Ø documents internet : affiche du film http://users.sch.gr/vassotzintziou/affiche
kirikou et la sorciere.jpg

Ø et la pochette du dvd http://users.sch.gr/vassotzintziou/Kirikou_et_la_sorciere-
pochette.jpg

http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&playnext=1&list=PLVPLV8wp5xyHZQduXNj85vFrWixr5w8N2&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&amp;playnext=1&amp;list=PLVPLV8wp5xyHZQduXNj85vFrWixr5w8N2&amp;feature=results_video
http://users.sch.gr/vassotzintziou/affiche%20kirikou%20et%20la%20sorciere.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/affiche%20kirikou%20et%20la%20sorciere.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/Kirikou_et_la_sorciere-%20pochette.jpg
http://users.sch.gr/vassotzintziou/Kirikou_et_la_sorciere-%20pochette.jpg
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Ø la chanson du film http://www.youtube.com/watch?v=0z0rKhdu8JA

Méthode enseignée : Γαλλικά Γ’ Γυμνασίου Unité: Μετά την Impératif

Matériel: le tableau noir, un ordinateur, un projecteur, un réseau Internet, les fiches
des élèves, la fiche du professeur, les feuilles distribuées aux élèves, des stylos.

DÉVELOPPEMENT DE LA PROPOSITION

Première étape : Avant le visionnement de la séquence; Sensibilisation

Objectifs : mettre les apprenants en contact avec le thème du document ;

faire faire des hypothèses sur le sujet traité.

Durée proposée : 4 minutes.

Mode de travail : Avec l’ensemble de la classe.

Déroulement : On informe les apprenants qu’ils vont travailler sur un extrait

du film « Kirikou et la sorcière ». Ensuite on leur montre la

pochette du DVD, tout comme l’affiche du film et on discute

sur le film à partir des documents présentés. Après un remue

– méninge, on écrit au tableau les hypothèses des

apprenants.

 Consigne : « On va voir un extrait du film « Kirikou et la sorcière ».

Observez la pochette et l’affiche et répondez aux questions

suivantes : Connaissez-vous les personnages de ce film? De

quoi traite ce film? Où se passe l’histoire ? »

Deuxième étape : Premier visionnement sans le son; vérification

Objectifs : Développer l’attention visuelle ; faire une compréhension

globale ; vérifier les hypothèses déjà faites ; créer une

interaction en classe.

Durée proposée : 5 min.

Mode de travail : En groupes de quatre.

Déroulement : On fait visionner l’extrait sans le son.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi

http://www.youtube.com/watch?v=0z0rKhdu8JA
http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi
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On distribue aux élèves la fiche (en annexe). Les élèves se

mettent en groupes de quatre et cherchent les mots

inconnus dans le dictionnaire pour pouvoir répondre aux

questions. Les réponses sont données à l’oral et les bonnes

réponses sont écrites au tableau. On vérifie les hypothèses.

Consigne : «Vous allez voir un extrait sans le son. Regardez bien, puis

répondez oralement aux questions de votre fiche

« Regardez sans le son».

Troisième étape : Deuxième visionnement avec le son; découverte du
document

Objectifs : Développer l’attention auditive ; faire une compréhension

globale ; créer une interaction en classe.

Durée proposée :  10 min.

Mode de travail : En groupes de quatre.

Déroulement : On fait visionner l’extrait avec le son cette fois.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi

La classe est divisée en groupes de 4. On demande aux

élèves de lire les questions figurant sur leur fiche d’apprenant

« Regardez et écoutez », puis de répondre à l’oral.

Consigne : « Vous allez voir une deuxième fois l’extrait. En groupes de

quatre, répondez aux questions de votre fiche « Regardez et

écoutez ».

Quatrième étape : Troisième visionnement interrompu ; compréhension fine

Objectifs : Faire une compréhension plus fine de l’histoire par les

sentiments ; renforcer ses paroles par des gestes particuliers

et l’intonation ; prévenir quelqu’un d’un danger.

Durée proposée : 10 minutes.

Mode de travail : En groupes de quatre, avec l’ensemble de la classe.

http://users.sch.gr/vassotzintziou/kirikou.avi
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Déroulement : On procède au visionnement avec arrêt sur image :

1. à 26 secondes : Après avoir reçu un coup de pied,

Kirikou va s’asseoir au bord de l’eau. On fait deviner le

sentiment (« Regardez les mimiques », exercice 1), puis

on discute avec l’ensemble de la classe de la

méchanceté des autres enfants.

Consigne 1 : « Que pensez- vous de l’enfant qui a donné le coup de pied ?

Exprimez votre opinion personnelle. »

2. à 46 secondes : Kirikou, veut protéger les enfants d’un

danger, en faisant un geste lié à ses paroles.

Consigne 2: « Prévenez quelqu’un d’un danger en utilisant l’impératif et en

utilisant un geste particulier. »

On choisit une des deux images, selon les objectifs fixés par les apprenants

et l’enseignant. Si le temps suffit, on procède à la réalisation des deux activités.

Cinquième étape : faire une compréhension détaillée

Objectifs : faire une compréhension détaillée des actes de parole ;

consolider son acquis ; faire prendre la parole ; interagir

oralement en classe.

Durée proposée : 15 minutes.

Mode de travail : En tandem; en groupes de quatre ; avec l’ensemble de la

classe.

Déroulement : On propose aux apprenants une gamme de tâches de

production orale parmi lesquelles chaque groupe choisit après

négociation, celle qu’il veut réaliser. Ayant comme objectif de

leur donner l’occasion de créer leur propre discours, de

considérer la tâche comme un jeu et d’agir spontanément,

nous ne fournissons que les instructions générales. On

travaille sur la transcription : on repère dans le texte l’acte de



164

parole choisi ; puis, on donne la consigne et on passe à la

réalisation orale de l’activité.

· Faire une proposition : Dans un premier temps, on demande aux

apprenants de repérer la phrase (et si on jouait au cavalier ?) ; avec

l’ensemble de la classe, on en fait une étude grammaticale, visant à une

approche pédagogique, par rapport à ses applications possibles; puis, on

donne la consigne.

· Donner un ordre positif / négatif : On demande aux apprenants de repérer

les phrases (va–t–en ! / Oh, regardez ! / Montons dedans ! / Ne montez pas

dedans ! / Ne montez pas ! / Occupe-toi de tes affaires ! / descendez ! /

sautez dans l’eau ! / sautez tant qu’il est temps !) ; avec l’ensemble de la

classe, on en fait une étude grammaticale, visant à une approche

pédagogique, par rapport à ses applications possibles; puis, on donne la

consigne.

· Donner un conseil : On demande aux apprenants de repérer les phrases

(Ne montez pas dedans ! / sautez dans l’eau ! / sautez tant qu’il est

temps !) ; avec l’ensemble de la classe, on en fait une étude grammaticale,

visant à une approche pédagogique, par rapport à ses applications

possibles; puis, on donne la consigne.

Consignes à donner en fonction du choix de chaque groupe:

· Faire une proposition : «Un samedi après – midi, vous êtes chez vous avec

vos amis. Vous voulez vous amuser mais vous ne savez pas quoi faire,

faites des propositions, suivant le modèle étudié. En groupes de quatre,

jouez la scène.»

· Donner un ordre positif / négatif: «Vous êtes seul(e) chez vous, avec votre

petite sœur/petit frère. Elle/il joue au ballon dans le salon et vous lui

demandez qu’il s’arrête en lui donnant des ordres, suivant les formules

étudiées. Jouez la scène. »

· Donner un conseil : «Mettez-vous par deux et imaginez le dialogue entre un

enfant et sa petite sœur/son petit frère, qui veut sortir seul en vélo. Utilisez

les formes grammaticales acquises. Jouez la scène. »
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Etape finale : On propose aux élèves de voir chez eux le film entier

http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&playnext=1&list=PLVPLV8

wp5xyHZQduXNj85vFrWixr5w8N2&feature=results_video et d’écouter la

chanson de Kirikou http://www.youtube.com/watch?v=0z0rKhdu8JA

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Το μάθημα σου άρεσε Ναι Όχι 
Αν ναι τι σου άρεσε περισσότερο;
Αν όχι τι δε σου άρεσε;
Σε δυσκόλεψε κάτι;
Αν ναι τι σε δυσκόλεψε; …………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

Τώρα που τελείωσε το μάθημα,
γράψε τι μπορείς να κάνεις με αυτά
που έμαθες.

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

FICHE de l’ APPRENANT

K I R I K O U ET LA SORCIERE

REGARDEZ SANS LE SON

v Lisez les questions suivantes, avant le visionnement sans le son, puis,
répondez à l’oral.

1. Combien de personnes y a-t-il ?

2. Où sont-ils ?

3. Sont-ils dans un pays européen ?

4. Que font les enfants avant l’arrivée du bateau ?

5. Quelles couleurs y a-t-il sur le bateau ?

6. Les enfants sont contents de monter sur le bateau ?

http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&playnext=1&list=PLVPLV8wp5xyHZQduXNj85vFrWixr5w8N2&feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=q3Wd0nQdUMU&amp;playnext=1&amp;list=PLVPLV8wp5xyHZQduXNj85vFrWixr5w8N2&amp;feature=results_video
http://www.youtube.com/watch?v=0z0rKhdu8JA
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REGARDEZ ET ECOUTEZ

v Mettez dans l’ordre d’écoute

□  C’est la sorcière !

□  Montons dedans !

□  Je suis le capitaine !

□  C’est bien.

□  J’ai peur !

v Retrouvez les mots – clés

- Va-t-en !

- On ne joue pas avec les ……………………… !

- Descendez ! Sautez dans l’eau ! La …………………… vous emporte vers Karaba

la ………………………… !

REGARDEZ LES MIMIQUES

v Devinez le sentiment

§ Kirikou s’assoit après le coup de pied. Il est : □ content
□ déçu

□ fatigué

□ triste

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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§ Pourquoi ?

§ Que pensez-vous de l’enfant qui a donné un coup de pied ? Expliquez.

REGARDEZ LES GESTES ET ECOUTEZ L’INTONATION

Répétez et mimez

§ Regardez et écoutez ce que fait et dit Kirikou quand les enfants montent

dans la pirogue. Imitez–le.

§ A deux, prévenez votre ami d’un danger, ex : « Ne va pas trop vite ! »

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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JEUX DE ROLES

v Choisissez un des jeux de rôles suivants. Dans un premier temps,
avec l’aide du professeur, repérez les phrases correspondantes. Puis,
jouez la scène.

· Faire une proposition : «Un samedi après – midi, vous êtes chez vous avec

vos amis. Vous voulez vous amuser mais vous ne savez pas quoi faire,

faites des propositions, suivant le modèle étudié. En groupes de quatre,

jouez la scène.»

· Donner un ordre positif / négatif: «Vous êtes seul(e) chez vous, avec votre

petite sœur/petit frère. Elle/il joue au ballon dans le salon et vous lui

demandez qu’il s’arrête en lui donnant des ordres, suivant les formules

étudiées. Jouez la scène. »

· Donner un conseil : «Mettez-vous par deux et imaginez le dialogue entre un

enfant et sa petite sœur/son petit frère, qui veut sortir seul en vélo. Utilisez

les formes grammaticales acquises. Jouez la scène. »

ANNEXE

Kirikou et la sorcière Transcription

(14 :43 – 16 :10)

1.  Kirikou (dorénavant K) : Oh oui ! Oui ! On va bien s’amuser !

2.  Enfant (dorénavant E) 1 :  Toi, on ne te parle pas.

3.  E 2 : Va-t-en !

4.  E 3 : On ne joue pas avec les petits !

5.  K. : Mais ! Pourquoi ?
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6.  E2 : Va-t-en, on t’a dit ! (rires)

7.  E : Oh, regardez ! Oh, la belle pirogue !

8.  Es : Montons dedans !

9.  K. : Non !

10.  E 1 : Non ! Mais qu’est-ce qu’il lui prend ?

11.  K : Ne montez pas dedans ! C’est la sorcière !

12.  E 2 : Qu’est-ce que tu en sais ?

13.  E : Ce n’est pas la sorcière, c’est une pirogue.

14.  E : Elle ne va pas nous manger.

15.  K. : Ne montez pas !

16.  E. : Occupe-toi de tes affaires, microbe !

17.  E. : Je suis le capitaine !

18.  E. : Mmmm, on est bien !

19.  K. :  Descendez ! Sautez dans l’eau ! La pirogue vous emporte vers

Karaba la sorcière ! Sautez tant qu’il est temps !

20.  E : J’ai peur !

21.  E : Je coule !

CORRIGÉ

K I R I K O U  ET LA SORCIÈRE

REGARDEZ SANS LE SON

v Lisez les questions suivantes, avant le visionnement sans le son, puis,
répondez-y à l’oral.

1. Combien de personnes y a-t-il?
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Neuf.

2. Où sont-ils ?

Au bord de la rivière.

3. Sont-ils dans un pays européen ?

Non, ils sont en Afrique.

4. Que font les enfants avant l’arrivée du bateau ?

Ils jouent au cavalier.

7. Quelles couleurs y a-t-il sur le bateau ?

Cinq : rouge/bleu/jaune/mauve/orange

5. Les enfants sont contents de monter sur le bateau ?

Oui. Ils ne comprennent pas le danger.

REGARDEZ ET ECOUTEZ

v Mettez dans l’ordre d’écoute

3□  C’est la sorcière !

2□  Montons dedans !

4□  Je suis le capitaine !

1 □  C’est bien.

5□  J’ai peur !

v Retrouvez les mots – clés

- Va-t-en !

- On ne joue pas avec les petits !

- Descendez ! Sautez dans l’eau ! La pirogue vous emporte vers Karaba la

sorcière !
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REGARDEZ LES MIMIQUES

v Devinez le sentiment

§ Kirikou s’assoit après le coup de pied. Il est : □ content
□ déçu

□ fatigué

□ triste

§ Pourquoi ?

§ Que pensez-vous de l’enfant qui a donné un coup de pied ? Expliquez.

REGARDEZ LES GESTES ET ECOUTEZ L’INTONATION

Kirikou est triste parce que les enfants ne jouent pas
avec lui. Il se sent exclu.

Il se sent membre de la compagnie des enfants du
village et il ne veut que quelqu’un de nouveau vienne les
rejoindre. Cela nous rappelle un peu le racisme que
certains montrent envers les étrangers ou simplement
envers ceux qui sont différents.
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Répétez et mimez

§ Regardez et écoutez ce que fait et dit Kirikou quand les enfants montent

dans la pirogue. Imitez–le.

§ A deux, prévenez votre ami d’un danger, ex : « Ne va pas trop vite ! »

ü Ne mange pas trop vite !

ü Ne prends pas ta bicyclette ! »

ü Ne regarde pas la télé !

ü Ne descends pas de la voiture !

ü Ne monte pas sur le canapé !

ü N’approche pas !

JEUX DE ROLES

v Choisissez un des jeux de rôles suivants. Dans un premier temps,
avec l’aide du professeur, repérez les phrases correspondantes et
étudiez-les. Puis, jouez la scène.

· Faire une proposition  (Et si on jouait au cavalier ?):

«Un samedi après – midi, vous êtes chez vous avec vos amis. Vous voulez

vous amuser mais vous ne savez pas quoi faire. Faites des propositions,

suivant le modèle étudié. En groupes de quatre, jouez la scène.»

Expression personnelle

· Donner un ordre positif / négatif (Descendez !/ Sautez dans l’eau ! / Ne

montez pas dedans !):

«Vous êtes seul(e) chez vous, avec votre petite sœur/petit frère. Elle/il joue au

ballon dans le salon et vous lui demandez de s’arrêter. Vous lui donnez des

ordres, suivant les formules étudiées. Jouez la scène. »

Expression personnelle

· Donner un conseil (Ne montez pas !/Descendez !/Sautez dans l’eau !):
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«Mettez-vous par deux et imaginez le dialogue entre un enfant et sa petite

sœur/ son petit frère, qui veut sortir seul en vélo. Utilisez les formes

grammaticales acquises. Jouez la scène. »

Expression personnelle
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22. Χασκής Βασίλειος

Le profil de la proposition

Titre: Le barbecue

Thèmes abordés: τροφές και ποτά

Niveau : Α1

Age: 11 ans

Objectifs généraux: Μιλάω/ζητάω αυτά που τρώω/πίνω, τα τρία γεύματα της
ημέρας, συμπληρώνω μια λίστα με τρόφιμα

Objectifs spécifiques: τα τρόφιμα/ποτά, το πρωινό – το μεσημεριανό – το
βραδινό

Durée de la séance : 50΄

Support: διατροφική πυραμίδα, video

Méthode enseignée : C’est génial, Unité: 5

Matériel: εγχειρίδιο, πίνακας, διαδραστικός πίνακας

Φύλλο εργασίας μαθητή

- Η Διατροφική Πυραμίδα: http://cdn01.foodinaction.com/wp-
content/uploads/2012/03/pyramide-A4-Fr.pdf

- Διάφορα τρόφιμα στα γαλλικά:
http://www.youtube.com/watch?v=1PRQB9QADtM

- La danse des légumes: http://www.youtube.com/watch?v=tDy_gjwIGVA

- O χορός των μπιζελιών από τη Λιλιπούπολη:
http://www.youtube.com/watch?v=QwZXHEqvgzA

- Λίστα με λαχανικά: http://www.youtube.com/watch?v=ZdTAFyEebfs

- Τα γεύματα: http://www.youtube.com/watch?v=JsdkB1LBfho

http://cdn01.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/03/pyramide-A4-Fr.pdf
http://cdn01.foodinaction.com/wp-content/uploads/2012/03/pyramide-A4-Fr.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=1PRQB9QADtM
http://www.youtube.com/watch?v=tDy_gjwIGVA
http://www.youtube.com/watch?v=QwZXHEqvgzA
http://www.youtube.com/watch?v=ZdTAFyEebfs
http://www.youtube.com/watch?v=JsdkB1LBfho
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- Εξοπλισμός κουζίνας και σκεύη:
http://www.youtube.com/watch?v=AX64Q7HMS2k
http://www.youtube.com/watch?v=m5_PemdwlsM

- Η γιορτή των εσπεριδοειδών στη γαλλική ριβιέρα (Μenton):
http://www.akous.gr/post.asp?uid=2378

- Η γιορτή των εσπεριδοειδών στο Άργος (Ν. Αργολίδος):
http://www.google.gr/imgres?q=%CE%B1%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%
82+%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B4%CE%
BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE&hl=el&tbo=d&biw=1280&bih=746&t
bm=isch&tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&imgrefurl=http://www.sindikatomikropolito
n.com/2011/02/blog-
post_25.html&docid=KfCXtR64PR2c4M&itg=1&imgurl=http://2.bp.blogspot.co
m

-  Ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τρόφιμα:

http://fr.ver-taal.com/motscroises_aliments.htm

- Πρόταση για δημιουργία ενός μενού.

- Ερωτηματολόγιο για την ικανοποίηση και την αποτελεσματικότητα.

- Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης.

http://www.youtube.com/watch?v=AX64Q7HMS2k
http://www.youtube.com/watch?v=m5_PemdwlsM
http://www.akous.gr/post.asp?uid=2378
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&hl=el&tbo=d&biw=1280&bih=746&tbm=isch&tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&docid=KfCXtR64PR2c4M&itg=1&imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;hl=el&amp;tbo=d&amp;biw=1280&amp;bih=746&amp;tbm=isch&amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;itg=1&amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;amp;hl=el&amp;amp;tbo=d&amp;amp;biw=1280&amp;amp;bih=746&amp;amp;tbm=isch&amp;amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;amp;itg=1&amp;amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;amp;amp;hl=el&amp;amp;amp;tbo=d&amp;amp;amp;biw=1280&amp;amp;amp;bih=746&amp;amp;amp;tbm=isch&amp;amp;amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;amp;amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;amp;amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;amp;amp;itg=1&amp;amp;amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;amp;amp;amp;hl=el&amp;amp;amp;amp;tbo=d&amp;amp;amp;amp;biw=1280&amp;amp;amp;amp;bih=746&amp;amp;amp;amp;tbm=isch&amp;amp;amp;amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;amp;amp;amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;amp;amp;amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;amp;amp;amp;itg=1&amp;amp;amp;amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;amp;amp;amp;amp;hl=el&amp;amp;amp;amp;amp;tbo=d&amp;amp;amp;amp;amp;biw=1280&amp;amp;amp;amp;amp;bih=746&amp;amp;amp;amp;amp;tbm=isch&amp;amp;amp;amp;amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;amp;amp;amp;amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;amp;amp;amp;amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;amp;amp;amp;amp;itg=1&amp;amp;amp;amp;amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://www.google.gr/imgres?q=%E1%F1%E3%EF%F2+%E5%F3%F0%E5%F1%E9%E4%EF%E5%E9%E4%DE&amp;amp;amp;amp;amp;amp;hl=el&amp;amp;amp;amp;amp;amp;tbo=d&amp;amp;amp;amp;amp;amp;biw=1280&amp;amp;amp;amp;amp;amp;bih=746&amp;amp;amp;amp;amp;amp;tbm=isch&amp;amp;amp;amp;amp;amp;tbnid=H6pVbVuoAjwSUM:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;imgrefurl=http://www.sindikatomikropoliton.com/2011/02/blog-post_25.html&amp;amp;amp;amp;amp;amp;docid=KfCXtR64PR2c4M&amp;amp;amp;amp;amp;amp;itg=1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;imgurl=http://2.bp.blogspot.com
http://fr.ver-taal.com/motscroises_aliments.htm
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