
Hallo, meine lieben Kinder!  

Wie geht´s heute? Πώς είστε σήμερα; 

Συνεχίζουμε με 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 μέσα στην τάξη. Ακολουθούν λοιπόν τρεις 

ασκησούλες μέσω link. Δηλαδή θα πατήσετε πάνω στα μπλε γράμματα και 

θα μεταφερθείτε στην άσκηση. Διάβασε όμως πρώτα τις οδηγίες!! 

 

Άσκηση 1: Αντιστοίχιση.  

https://wordwall.net/play/1279/208/423  

Ποια λέξη λείπει για να ολοκληρωθεί η ερώτηση; Επίλεξε την σωστή και σύρε την στο 

κενό. Όταν ολοκληρώσεις πατάς ακριβώς από κάτω στο πλαίσιο Antworten absenden 

, δηλ. να στείλεις τις απαντήσεις σου. Θα εμφανιστεί ένα πινακάκι 

. Ergebnis = Αποτέλεσμα. Αν δεν έχετε 6/6 θα πατήσετε την κάτω 

κάτω επιλογή που λέει Nochmal=ξανά, ώστε να ξανακάνεις την άσκηση από την αρχή. 

Στο Bestenliste καταχωρείς, αν θέλεις, το όνομά σου. Είναι η λίστα με τα σκορ.  

(*Antworten anzeigen= καταδεικνύω απαντήσεις.) 

 

Άσκηση 2: Wack – a- mole.Ποια είναι η σωστή πρόταση; 

https://wordwall.net/play/1319/983/806  

Ξέρεις τους τυφλοπόντικες; Ανοίγουν τρύπες στους αγρούς και χαλάνε τις καλλιέργειες. 

Δεν πρέπει να τους αφήσεις! Όποιον τυφλοπόντικα βλέπεις με την σωστή γερμανική 

πρόταση πρέπει να τον κλικάρεις. Εμφανίζονται πολλοί ταυτόχρονα ή κανένας για λίγη 

ώρα. Θέλει προσοχή, παρατηρητικότητα και ταχύτητα. Όταν τελειώσουν όλες οι πίστες 

https://wordwall.net/play/1279/208/423
https://wordwall.net/play/1319/983/806


θα εμφανιστεί ένα πινακάκι με το σκορ σου.  Επιλέγεις Antworten 

anzeigen (=καταδεικνύω απαντήσεις) για να δεις τις σωστές απαντήσεις κι επιλέγεις 

Nochmal για να επαναλάβεις το παιχνίδι. Τέλος, επιλέγεις το Bestenliste για να δεις το 

όνομά σου στην λίστα με τα σκορ. 

 

Άσκηση 3: Bilde Sätze.  

https://wordwall.net/play/1193/969/370 

Βάλε τις λέξεις στην σωστή σειρά και σχημάτισε προτάσεις. Όταν ολοκληρώσεις πατάς 

ακριβώς από κάτω στο πλαίσιο Antworten absenden , 

δηλ. να στείλεις τις απαντήσεις σου. 

Θα εμφανιστεί πάλι το πινακάκι . (*Ergebnis = Αποτέλεσμα.) Αν 

δυσκολεύτηκες, θα πατήσεις την κάτω κάτω επιλογή που λέει Nochmal=ξανά, ώστε να 

την ξανακάνεις από την αρχή. Στο Bestenliste καταχωρείς, αν θέλετε, το όνομά σας. 

Είναι η λίστα με τα σκορ.  (*Antworten anzeigen= καταδεικνύω απαντήσεις.) 

 

Τέλος, μόλις ολοκληρώσεις τις ασκήσεις σου - έχοντας διορθώσει τυχόν λάθη, 

θα ήθελα να μου στείλεις μήνυμα στο E-mail μου ( eleflampo@outlook.com ) να 

μου πεις πώς τα πήγες και πώς σου φάνηκαν.  

Περιμένω νέα σας! 

Bis bald und Auf Wiedersehen! 
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