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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΠΙΘΕΤΩΝ

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
Ερεθίσµατα και εµπλουτισµός του λόγου: Αυτές οι φωτογραφίες διευκολύνουν την εκµάθηση του λόγου µε έναν
φυσικό τρόπο. Πριν το παιδί κλείσει την ηλικία των 3ών ετών ενισχύεται ο λόγος στην πρώιµη ηλικία. Από 3ών
µέχρι 6 ετών, βοηθούν στην δόµηση του λόγου και την απόκτηση λεξιλογίου, και µετά από αυτή την ηλικία δίνουν
την δυνατότητα στο παιδί να εµπλουτίσει και να αφοµοιώσει τις πολύπλοκες γλωσσικές δοµές. Καθιστούν δυνατή
την δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που προσφέρει κίνητρα στο παιδί για να χρησιµοποιήσει την γλώσσα, να µιλήσει
και να ακούσει τις συνοµιλίες άλλων (µεταξύ καθηγητή / µαθητή, πατέρα / παιδί, µαθητή /µαθητή ή µιας µικρής
οµάδας). Έτσι, µε την χρήση της γλώσσας σε καταστάσεις που περιλαµβάνουν κίνητρα για το παιδί, εµπλουτίζεται η
κατανόηση και η προφορική έκφραση.
Πολυγλωσσική εκµάθηση: Αυτές οι φωτογραφίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την διδασκαλία µιας δεύτερης
γλώσσας σε προφορικό επίπεδο. Ενισχύουν την απόκτηση λεξιλογίου και την εκµάθηση πολύπλοκων γλωσσικών
δοµών, µε έναν εύκολο για το παιδί και απλό για τον δάσκαλο τρόπο. Στην τελευταία σελίδα του οδηγού διατίθεται
το λεξιλόγιο που περιλαµβάνει τις φωτογραφίες, σε 8 γλώσσες, πράγµα που θα διευκολύνει την µετάφραση από την
µια γλώσσα στην άλλη.
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
50 φωτογραφίες ΕΠΙΘΕΤΩΝ που απεικονίζονται µε διάφορα πρόσωπα. Τα επιλεγµένα επίθετα είναι γνωστά από
το παιδί και χρησιµοποιούνται συχνά στο λεξιλόγιό του. Για να διευκολυνθεί η εκµάθησή τους απεικονίζονται σαν
ζευγάρια αντιθέτων. Για να εντοπιστούν καλύτερα οι φωτογραφίες, στην τελευταία σελίδα, παρατίθεται ένας
κατάλογος των επιθέτων µαζί µε τον αριθµό που αντιστοιχεί στην κάθε φωτογραφία.
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΚΡΟΑΣΗΣ
• Ακούστε τον ενήλικα ενόσω εκείνος περιγράφει τις φωτογραφίες και λέει τα αντίθετα επίθετα που υποδηλώνει την
δραστηριότητα που απεικονίζεται σε κάθε µία.
ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ
• Αναγνώριση των επιθέτων που του δείχνετε λέγοντάς του: δείξε τον/την/το (όνοµα του αντικειµένου, προσώπου)
που είναι ....µεγάλος/η/ο, κοντός/ή/ό, βρώµικος/η/ο, πράσινος/η/ο,...
• Να πει τα επίθετα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες που του δείχνετε, απαντώντας στην ερώτηση: πώς είναι;
… στην οποία πρέπει να απαντήσει µε το αντίστοιχο επίθετο.
• Συµπλήρωµα µιας πρότασης µε το επίθετοπου παρατηρεί σε µια φωτογραφία: το παιδί που έχει µια ανοιγµένη
οµπρέλα ..... (φωτογραφία 24).
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ
• Ακρόαση της περιγραφής µιας φωτογραφίας και επιλογή αυτής µεταξύ διαφόρων άλλων.
• ∆είξτε ένα πρόσωπο µεταξύ δύο απαντώντας αρνητικά: π.χ. δείξε το κοριτσάκι που δεν έχει βρώµικο πουκάµισο.
(φωτογραφία 13)
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΣΕΩΝ
• Επανάληψη απλών φράσεων που να περιγράφουν ένα επίθετο: το παιδί έχει µια µεγάλη µπάλα (φωτογραφία 1)
• Απάντηση σε απλές ερωτήσεις τύπου: πώς είναι η οµπρέλα του παιδιού; µε µια πλήρη φράση: η οµπρέλα του
παιδιού είναι ανοιχτή (φωτογραφία 24.
• Επαναλάβατε απλές φράσεις που χρησιµοποιούν δύο επίθετα: το παιδί έχει µια µεγάλη µπάλα και µια µικρή
• Απάντηση σε ερωτήσεις που έχουν σχέση µε δύο επίθετα µε φράσεις παρόµοιες µε τις προηγούµενες.
• Απάντηση σε ερωτήσεις που έχουν σχέση µε µια εµπειρία σχετική µε τα επίθετα που απεικονίζοται σε µια
φωτογραφία. Πώς είναι τα χέρια σου µετά από την ζωγραφική και αφού τα πλύνεις;
• Κατασκευή µικρών προτάσεων που να σχετίζουν ή να περιγράφουν 2 επίθετα χρησιµοποιώντας δεικτικές
αντωνυµίες (αυτός, εκείνο, τούτη, ...): αυτό το κορίτσι είναι λυπηµένο και το άλλο χαρούµενο (φωτογραφία 25).
• Κατασκευή µικρών διηγήσεων µε 1, 2 ή 3 φωτογραφίες που να σχετίζουν τα επίθετα µε τα πρόσωπα που
απεικονίζονται σ’ αυτές.
ΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ
• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων φωτογραφιών εκείνη που αντιστοιχ είναι σε ένα ή περισσότερα επίθετα.
• ∆ιαλέξτε µεταξύ διαφόρων φωτογραφιών εκείνη που δεν αντιστοιχεί σε ένα ορισµένο επίθετο.
ΟΠΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... φωτογραφίες, µετά ανακατώστε τις µε τις άλλες και το παιδί πρέπει να διαλέξει τις
αρχικές.
• Παρατηρείστε 3, 4, 5, ... φωτογραφίες τοποθετηµένες µε µια ορισµένη σειρά και αφού ανακατωθούν, το παιδί
πρέπει να τις βάλει στην αρχική σειρά.
• Παρατηρείστε µία φωτογραφία για 10 δευτερόλεπτα, µετά κρύψτε την και το παιδί πρέπει να την περιγράψει.
ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
• Ακούει την περιγραφή 2-5 φωτογραφιών, έπειτα το παιδί πρέπει να διαλέξει τις φωτογραφίες και να τις
τοποθετήσει στην ίδια σειρά
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΜΙΑΣ ∆ΕΥΤΕΡΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ
Όλες οι προτεινόµενες ασκήσεις µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη δεύτερη γλώσσα την οποία µαθαίνει ο µαθητής.

INTERDIDAK, S.L. Av. Pobla de Vallbona, 34. 46183 LA ELIANA (Valencia) SPAIN
www.akros.org
∆εν ενδείκνυται για παιδιά κάτω από 36 µηνών διότι περιέχει τεµάχια που αποσυναρµολογούνται και τα οποία µπορεί να
καταπιωθούν. ∆ιατηρείστε αυτές τις πληροφορίες και τα στοιχεία του κατασκευαστή.
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E
Adjetivos
1-2. Grande/ pequeño
3-4. Largo/ corto
Alto/ bajo
5-6. Delgado/ grueso
7-8. Ligero/ pesado
9-10. Lleno/ vacío
11-12. Encendido/
apagado
13-14. Limpio/ sucio
15-16. Dulce/ salado
17-18. Frío/ calor
/ caliente
19-20. Nuevo/ usado
21-22. Seco/ mojado
23-24. Abierto/cerrado
25-26. Triste/ alegre
27-28. Entero/ partido
/ roto
29-30. Atado/desatado
31-32. Abrochado/
desabrochado
33-34. Colgado/
descolgado
35-36. Hinchado/
deshinchado
37-38. Suave/ áspero
Liso/ rugoso
39-40.
Ordenado/desordenado
arreglado/ desarreglado
41-42. Duro/ blando
43. Blanco/ negro
44. Rojo, verde,
amarillo, azul
45-46.
Peinado/ despeinado
47-48. Joven/ Mayor
49-50. Dentro/ fuera

GB

P

Adjectives

Adjectivos

1-2. Grande/ pequeno
3-4. Comprido/ curto
Alto/ baixo
5-6. Fino/ grosso
7-8. Leve/ pesado
7-8. Light/heavy
9-10. Cheio/ vazio
9-10. Full/empty
11-12. Aceso/
11. Lit/unlit
apagado
12. On/off
13-14. Limpo/ sujo
13-14. Clean/dirty
15-16. Doce/ salgado
15-16. Sweet/salty
17-18. Frio/ calor
17-18. Hot/cold
/ quente
19-20. New/old
19-20. Novo/ usado
21-22. Dry/wet
21-22. Seco/ molhado
23-24.Aberto/ fechado
23-24. Open/closed
25-26. Triste/ alegre
25-26. Happy/sad
27-28. Inteiro/ cortado
27. Whole/cut
/ partido
28. Whole/broken
29-30.Atado/desatado
29-30. Tied/untied
31-32.Aberto/ fechado
31. Zipped/unzipped
33. Atendido/
32.Fastened/unfastened
não atendido
33. In use/not in use
34. Pendurado/
34. Hanging up/down
despendurado
35-36.Inflated/deflated 35-36. Inflado/
37-38. Soft/rough
desinflado
Soft/hard
37-38. Macio/ áspero
Liso/ rugoso
39-40. Tidy/untidy
39-40. Arrumado/
41-42. Hard/soft
desarrumado
43. Black/white
41-42.
Duro/ mole
44. Red, green,
43. Branco/ preto
yellow, blue
44. Vermelho, verde,
45-46.
amarelo, azul
Combed/uncombed
45-46. Penteado/
47-48. Young/old
despenteado
49-50. Inside/outside
47-48. Jovem/ Velho
49-50. Dentro/ fora
1-2. Big/small
3-4. Long/short
Tall/short
5-6. Narrow/wide

I
Aggettivi
1-2. Grande / piccolo
3-4. Lungo / corto
Alto / basso
5-6. Magro / grasso
7-8. Leggero / pesante
9-10. Pieno / vuoto
11-12. Acceso / spento
13-14. Pulito / sporco
15-16. Dolce / salato
17-18.Freddo / caldo
19-20. Nuovo / usato
21-22. Asciutto /
bagnato
23-24. Aperto / chiuso
25-26. Triste / allegro
27-28. Intero / separato
/ rotto
29-30. Legato / slegato
31-32. Abbottonato /
sbottonato
33-34. Appeso /
sganciato
35-36. Gonfio / sgonfio
37-38.Levigato / ruvido
39-40. Ordinato /
disordinato
aggiustato/
scompigliato
41-42. Duro / morbido
43. Bianco / nero
44. Rosso, verde,
giallo, blu
45-46. Pettinato /
spettinato
47-48. Giovane / adulto
49-50. Dentro / fuori

NL
Adjectieven
1-2. Groot/ klein
3-4. Lang/ kort
Hoog/ laag
5-6. Dun/ dik
7-8. Licht/ zwaar
9-10. Vol/ leeg
11-12. Aan/ uit
13-14. Netjes/ vies
15-16. Zoet/ zout
17-18. Koud/ warm
19-20. Nieuw/
gebruikt
21-22. Droog/ nat
23-24. Open/ gesloten
25-26. Verdrietig/ blij
27-28. Heel/ gedeeld
/ stuk
29-30. Vastgebonden/
los
31-32. Dicht/ open
33. Opgehangen/
opgenomen
34. Opgehangen/
afgenomen
35-36. Opgeblazen/
leeg
37-38. Zacht / ruw
Glad/ oneffen
39-40. Ordelijk/
wanordelijk
keurig/ rommelig
41-42. Hard / zacht
43. Wit/ zwart
44. Rood, groen,
geel, blauw
45-46. Gekamd/
ongekamd
47-48. Jong/ Oud
49-50. In / uit

GR
Επίθετα
1-2. Μεγάλο/µικρό
3-4. Μακρύ/κοντό
Υψηλό/κοντό
5-6. Αδύνατο/παχύ
7-8. Ελαφρό/ βαρύ
9-10. Γεµάτο/άδειο
11-12.
Αναµµένο/σβηστό
13-14.
Καθαρό/βρώµικο
15-16.
Γλυκό/αλατισµένο
17-18. Κρύο/ ζέρτη
/ ζεστό
19-20. Καινούργιο/
χρησιµοποιηµένο
21-22.Στεγνό/βραγµένο
23-24.Ανοιχτό/ κλειστό
25-26.
Λυπηµένο/χαρούµενο
27-28. Ολόκληρο /
µοιρασµένο
/ σπασµένο
29-30.∆εµένο/ Λυµένο
31-32. Κουµπωµένο /
Ξεκουµπωµένο
33-34. Κρεµµασµένο /
ξεκρέµαστο
35-36. Φουσκωµένο /
ξεφουσκωµένο
37-38. Απαλό / Τραχύ
Λείο / Τραχύ
39-40.Τακτοποιηµένο/
ατακτοποίητο
Φτιαγµένο/ αλασµένο
41-42. Σκληρό/ µαλακό
43. Άσπρο/ µαύρο
44. Κόκκινο, πράσινο,
κίτρινο, µπλε
45-46. Χτενισµένο /
αχτένιστο
47-48. Νέος/ Μεγάλος
49-50. Μέσα / έξω

F

D

Adjectifs

Adjektive

1-2. Groß/ klein
3-4. Lang/ kurz
Hoch/ niedrig
5-6. Dünn/ dick
7-8. Leicht/ schwer
9-10. Voll/ leer
Gros - épais
11. Angezündet/
7-8. Léger / lourd
ausgeblasen
9-10. Plein / vide
12. Eingeschaltet /
11-12. Allumé / Eteint
ausgeschaltet
13-14.Sauber/schmutzig
13-14. Propre / sale
15-16. Süß/ salzig
15-16. Sucré / salé
17. Kälte / Wärme
17-18.Froid / chaleur
18. Kalt/ warm
/ chaud
19-20. Neu/ gebraucht
21-22. Trocken/ nass
19-20. Neuf / usagé
23-24. Geöffnet/
21-22. Sec / mouillé
geschlossen
23-24. Ouvert / fermé
25-26. Traurig/ fröhlich
25-26. Triste / content 27-28. Ganz/ zerteilt
/ kaputt
27-28. Entier/découpé
29-30. Zugeschnürt/
/ cassé
aufgeschnürt
29-30.Attaché/ détaché
31. Zugezogen /
31-32.Accroché /
aufgezogen
décroché 32. Zugeschnallt /
aufgeschnallt
33-34. Raccroché 33. Aufgelegt/
accroché / décroché
abgenommen
35-36.Gonflé/dégonflé 34. Aufgehängt/
abgenommen
37-38. Doux / rugueux
35-36.Aufgeblasen/
leer
Lisse / rugueux
37-38. Weich/ rau
39-40. Ordonné /
Glatt/ uneben
désordonné 39-40. Ordentlich/
unordentlich
rangé / en désordre
aufgeräumt/
41-42. Dur / mou
unaufgeräumt
43. Blanc / noir
41-42. Hart/ weich
44. Rouge, vert,
43. Weiß/ schwarz
44. Rot, grün, gelb, blau
jaune, bleu
45-46.Peigné/dépeigné 45-46. Gekämmt/
ungekämmt
47-48. Jeune / âgé
47-48. Jung/ alt
49-50. Dans / hors de 49-50.Drinnen/draußen

1-2.Grand- Gros/ petit
3-4. Long / court
Haut / bas
5-6. Fin - mince /

