
Hallo, meine lieben Kinder!  

Wie geht´s? Όλα καλά; 

Ψάχνοντας τρόπους για να σας γίνει πιο ευχάριστη η όλη διαδικασία, προσπάθησα να 

φτιάξω μερικές ασκήσεις, οι οποίες θα σας δίνουν άμεσα την απάντηση. Δηλαδή θα 

βλέπετε κατευθείαν αν κάτι δεν είναι σωστό. Σε αυτήν την περίπτωση θα το 

διορθώνετε και θα το ξαναπροσπαθείτε μέχρι να είναι όλα σωστά. Όπως δηλαδή θα 

κάναμε και μέσα στην τάξη. 

Ξεκινάμε λοιπόν με  τρεις  ασκησούλες μέσω link. Κλικάρετε πάνω στα γαλάζια 

γράμματα και θα μεταφέρεστε στην άσκηση. ΠΡΩΤΑ όμως θα διαβάσεις 

το email αυτό για να δεις τις οδηγίες!  

Άσκηση 1: Βρες τα ζευγάρια. 

https://learningapps.org/display?v=pnq7752kk20 

 

Πατάς πάνω στην κάρτα. Σου εμφανίζει μία λέξη από το θέμα FAMILIE, 

π.χ. der Opa. Ανοίγεις άλλη κάρτα για να την συνδυάσεις. Ψάχνεις να βρεις δηλαδή 

την λέξη die Oma.   

Κάθε φορά που βρίσκεις σωστά ένα ζευγάρι, οι κάρτες θα παραμένουν ανοικτές, 

μέχρι να τις βρεις όλες. 

  

Άσκηση 2: Κρεμάλα. 

https://learningapps.org/display?v=pk77g318520 

Δέκα λέξεις από το θέμα Familie. Διαλέγεις τα γράμματα μέχρι να γραφτεί η λέξη 

μαζί με το άρθρό της. Ως βοήθεια έχεις και μία εικόνα που υποδεικνύει την λέξη. 

Μόλις βρεις την πρώτη λέξη θα σου εμφανιστεί μία φατσούλα χαρούμενη, θα 

πατήσεις επάνω και θα σου εμφανιστεί η επόμενη λέξη κοκ. 

(nächste Runde= επόμενος γύρος), μέχρι να εμφανιστούν και οι δέκα λέξεις. 

  

Άσκηση 3: mein ή meine?  

https://learningapps.org/display?v=p0hcvzpe220  
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Σε αυτήν την άσκηση πρέπει να συμπληρώσεις ολόκληρη την λέξη που ταιριάζει. 

Κοιτάς πάντα την λέξη μετά το κενό και θυμάσαι το στιχάκι… 

Όταν ολοκληρώσεις όλα τα κενά, πατάς το στρογγυλό "κουμπί" με το τικ κάτω 

δεξιά.  

 

Αν σου βγάλει κόκκινα σημαίνει ότι είχες λάθη. Θα πας τον κέρσορα στα κόκκινα 

κενά, θα κλικάρεις επάνω και θα ξανακάνεις την άσκηση μέχρι να γίνουν όλα 

σωστά και να μην έχεις καθόλου κόκκινα. 

 

Σημείωση: Επάνω αριστερά υπάρχουν δύο σύμβολα: ένα ερωτηματικό και ένας 

γλόμπος  .Εκεί μπορείς να κλικάρεις για να δεις την εκφώνηση της άσκησης 

ξανά ή για να σου δοθεί ενδεχομένως κάποια βοήθεια. 

 

Να θυμάστε: μένουμε σπίτι, μένουμε υγιείς και ...λύνουμε και τις ασκήσεις των 

γερμανικών μας!  

Ελπίζω να τα πούμε σύντομα από κοντά!  

 Bis bald! 

 


