
 

 

 

 
Questions 

 
1. C’est un garçon? / une fille? 
2. Il / Elle a ……….. ans? 
3. Il / Elle habite à ………………….. ? 
4. Il / Elle est grand(e) / sympa…? 
5. Il / Elle aime le tennis / le dessin? 
6. C’est Paul / Melissa? 
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Devine qui c’est! (Hôtel Europe) 

(Μια παραλλαγή του γνωστού παιχνιδιού “Μάντεψε ποιος!“) 

Στόχος: Εξάσκηση προφορικού λόγου. 

Υλικά:    

 Δύο ίδια ταμπλό στα οποία απεικονίζονται 14 πρόσωπα (7 αγόρια και 7 

κορίτσια). 

 14 κάρτες με τα στοιχεία των προσώπων: όνομα, ηλικία, κατοικία, 

χαρακτηριστικά, αγαπημένη δραστηριότητα (τα ίδια που αναγράφονται 

και στα ταμπλό). 

 Δύο κάρτες με βοηθητικές ερωτήσεις 

 Κενές βοηθητικές κάρτες για την κάλυψη των προσώπων. 

Κανόνες: 

 Το παιχνίδι παίζεται ανάμεσα σε 2 άτομα ή ανάμεσα σε μικρές ομάδες 

των 2 ατόμων. 

 Οι παίκτες παίρνουν από ένα ταμπλό. 

 Οι κάρτες με τα στοιχεία ανακατεύονται. 

 Ο κάθε παίκτης τραβάει μια κάρτα, έτσι ώστε ο συμπαίκτης του να μην 

μπορεί να δει τα στοιχεία της.  

 Οι παίκτες παρατηρούν με προσοχή τα στοιχεία της κάρτας τους, 

χωρίς να αποκαλύψουν καμία πληροφορία.  

 Στη συνέχεια ξεκινούν οι ερωτήσεις με σκοπό ο κάθε παίκτης να 

μαντέψει το πρόσωπο στο ταμπλό που υποδεικνύει η κάρτα του 

συμπαίκτη του. Οι ερωτήσεις γίνονται εναλλάξ, αφού έχει οριστεί από 

την αρχή ποιος παίκτης θα ξεκινήσει να ρωτάει πρώτος. 

 Οι παίκτες μπορούν να βοηθηθούν, εφόσον το επιθυμούν, από τη 

βοηθητική κάρτα στην οποία αναγράφονται στα γαλλικά οι ερωτήσεις. 

 Στις ερωτήσεις η απάντηση πρέπει να είναι μόνο Oui ή Non (Ναι ή 

Όχι).  

 Οι κενές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους παίκτες για να 

καλύπτουν τα πρόσωπα που απορρίπτουν μετά από κάθε ερώτηση.  

 Το παιχνίδι συνεχίζεται για όσους γύρους επιθυμούν οι παίκτες.  

Νικητής είναι όποιος στο τέλος έχει καταφέρει να μαντέψει πρώτος τα 

περισσότερα πρόσωπα. 

BONNE CHANCE!  


