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ΤΑΞΕΙΣ Α – Β 

 

Τα τραγούδια είναι ένας πολύ ευχάριστος τρόπος και ένα 

εκπαιδευτικό μέσο που βοηθάει τους μικρούς μαθητές να 

μαθαίνουν  και να εξοικειώνονται στα ακούσματα και την 

αναπαραγωγή της γλώσσας ,είτε της μητρικής είτε άλλης ξένης 

γλώσσας. 

Στο βίντεο που ακολουθεί  οι μικροί μαθητές θα 

παρακολουθήσουν ένα πολύ αγαπημένο, δημοφιλές,  

παραδοσιακό αγγλικό τραγούδι το οποίο χρονολογείται από το 

1731 και δεν έχει αλλάξει εδώ και δυόμιση περίπου αιώνες. 

Έχει τίτλο Baa baa black sheep(μπεε μπεε μαύρο πρόβατο). 

Μετάφραση 

‘Μαύρο πρόβατο έχεις καθόλου μαλλί? 

Ναι κύριε, ναι κύριε! Τρία σακιά γεμάτα. 

Ένα για τον κύρη, ένα για την κυρά και ένα για το μικρό αγόρι 

που ζει κάτω στο λιβάδι.’ 

 Οι στίχοι επαναλαμβάνονται πολλές φορές και μαζί 

επαναλαμβάνουν και τα παιδιά. 

Απολαύστε το. 

https://safeyoutube.net/w/fAHG 

 

ΤΑΞΗ  Γ 

Σ’ αυτό το μάθημα θα θυμηθούμε το ρήμα CAN(μπορώ). 

Μετά το can ακολουθεί πάντα ένα ρήμα που μας λέει τι 

μπορούμε να κάνουμε, για παράδειγμα I can play(εγώ μπορώ να 

παίξω). 

Είναι ίδιο για όλα τα πρόσωπα , δεν αλλάζει. 

Σ’ αυτά τα φυλλάδια που σας στέλνω θα εξασκηθείτε μόνο στις 

καταφατικές προτάσεις. Στο επόμενο μάθημα στις ερωτηματικές 

και αρνητικές.  

Οι βοηθοί της γραμματικής θα σας δείξουν με  παραδείγματα τι 

πρέπει να κάνετε. 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-can-worksheets_5.pdf 

https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-can-worksheets_1.pdf 

 

 

https://safeyoutube.net/w/fAHG
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-can-worksheets_5.pdf
https://www.anglomaniacy.pl/pdf/verbs-can-worksheets_1.pdf


39
ο
 Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου 

 

2 
 

ΤΑΞΕΙΣ Δ -  Ε -  Στ 

Αυτή την εβδομάδα το θέμα μας είναι παλιά επαγγέλματα στην 

Ελλάδα, δηλ. επαγγέλματα τα οποία κάποτε αποτελούσαν πολύ 

σημαντικό κομμάτι στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων της 

υπαίθρου και των αστικών πόλεων και τα οποία σήμερα 

αποτελούν ανάμνηση για όσους τα έζησαν. 

Στους συνδέσμους  που σας παραθέτω, μπορείτε να βρείτε 

πληροφορίες για κάθε ένα από αυτά ,καθώς επίσης και κάποια 

χαρακτηριστικά επαγγέλματα εποχής. Στο τέλος υπάρχει ένας 

κατάλογος με συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες. 

Οι πληροφορίες είναι στην ελληνική γλώσσα και για κάθε τάξη 

θα ακολουθήσει διαφορετική εργασία. 

 

https://safeyoutube.net/w/ZAHG 

 

 

 

 https://safeyoutube.net/w/1BHG 

(εργασία μαθητών 1) 

 

 

https://safeyoutube.net/w/VBHG 

(εργασία μαθητών 2) 

 

Old or endangered jobs 

Εργασία Δ τάξης 

Διαλέξτε ένα επάγγελμα και γράψτε την ταυτότητά του στην 

αγγλική γλώσσα σύμφωνα με το σχέδιο. 

Προτεινόμενα: 

 Milkman  -     γαλατάς 

Shoe-cleaner - λούστρος 

Water vendor - νερουλάς 

Roving photographer – πλανόδιος φωτογράφος 

Ice-seller  -      παγοπώλης 

Ice-cream seller - παγωτατζής 

 

 

https://safeyoutube.net/w/ZAHG
https://safeyoutube.net/w/1BHG
https://safeyoutube.net/w/VBHG
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Παράδειγμα 

AN OLD JOB 

Job:…………………………………….(όνομα επαγγέλματος) 

Place of work:…………………………(χώρος εργασίας) 

Color of clothes:………………………(ρούχα) 

What does he do?...................................(τι κάνει κάθε μέρα) 

Hours of work:…………………………(ώρες εργασίας) 

Other information (άλλες πληροφορίες) 

                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

Εργασία Ε τάξης 

Οι μαθητές της Ε μπορούν επίσης να γράψουν την ταυτότητα 

του επαγγέλματος και στη συνέχεια να   γράψουν μια 

παράγραφο  συνδέοντας τις πληροφορίες. Μπορείτε να το 

κάνετε και σε μορφή project. Χρησιμοποιείστε το λεξικό που 

σας έχω στείλει αν θέλετε να βρείτε λέξεις που δεν γνωρίζετε. 

Να είναι απλό , όχι δύσκολες λέξεις και στο τέλος να διαβάζετε 

πάντα τη δημιουργία σας. ‘Όπως έχουμε πει και στην τάξη 

πρέπει να υποστηρίζω αυτό που γράφω. 

 

Εργασία Στ τάξης  

Για τους μαθητές της Στ προτείνω αντί  για τη συγγραφή 

παραγράφου , να γράψουν μια συνέντευξη ταξιδεύοντας πίσω 

στο χρόνο, όπου ο μαθητής ως δημοσιογράφος παίρνει 

συνέντευξη από έναν επαγγελματία του παρελθόντος. Ρωτήστε 

ότι θα θέλατε να μάθετε για το επάγγελμά του και εκείνος θα 

σας απαντά στις απορίες- ερωτήσεις  σας(στην αγγλική 

εννοείται). Όσοι θέλουν μπορούν να επιλέξουν την 

προτεινόμενη εργασία της Ε τάξης. Επίσης όσοι είναι 

εξοικειωμένοι με την τεχνολογία και με τη βοήθεια κάποιου 

ενήλικα μπορούν να ηχογραφήσουν τη συνέντευξη. 

 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

Αγγειοπλάστες   

Αγωγιάτες (Κιρατζήδες) 

Αλιείς (Ψαράδες)   

Αμαξάδες (Αραμπατζήδες) και Αυτοκινητιστές (Σωφέρηδες)  

Ανελύτρες    

Ασβεστοποιοί 

Αχθοφόροι (Χαμάληδες)   

Βαφείς υφασμάτων (Μπογιατζήδες) 

Βυρσοδέψες (Ταμπάκηδες)  

Γανωτζήδες 

Γουμαράδες     

Εργάτες Ελαιόμυλων και Ελαιοτριβείων - Ελαιομυλωνάδες 

Εργάτες και Εργάτριες στους "Τσουρχνάδες" ή "Κλωσταριά" 

Εργάτες και Εργάτριες που απασχολούνται στην 

Ελαιοκαλλιέργεια (Ραβδιστές, 

Μαζώχτρες, Κλαδευτές) 

Εργάτες και Εργάτριες που απασχολούνται στις Αλυκές  

Ζευγάδες      

Ζωγράφοι       

Ζωέμποροι (Τσαμπάσηδες)   

Καλαθοπλέκτες ή Καλαθάδες    

Καλαφάτες      

Καπιστράδες     

Καραβομαραγκοί     

Καρβουναραίοι      

Κατασκευαστές Κουδουνιών   

Καφετζήδες       

Κεραμιδάδες     

Κετσετζήδες ή Πιλητές  

http://www.aegean.gr/culturelab/potter_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#mule-driver
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#fisherman
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#amaxades
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#anelytres
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#asbestop
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#hamalis
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#paint
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#tabakis
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#ganom
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#goumaras
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#oil_work
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions1_gr.htm#Klostaria_work
http://www.aegean.gr/culturelab/Oil%20Farming%20Workers_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/Oil%20Farming%20Workers_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#Alykes
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#zevgades
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#painters
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#Zoemporoi
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#kalathas
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#kalafates
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#kapistrades
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#karavomaraggoi
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#karvounades
http://www.aegean.gr/culturelab/Proffesions2_gr.htm#koudounia
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#kafetzides
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#keramidas
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#Pilites
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Κηροποιοί (Μουμτζήδες)   

Κοσμηματοποιοί - Χρυσοχόοι (Κουγιουμτζήδες) Κουρείς 

(Μπαρμπέρηδες)   

Κτηνοτρόφοι και Τσομπάνηδες   

Μεταξουργοί (Καζάζηδες)   

Μετρητές (Κισιτζήδες)    

Μουσικάντες     

Μυλωνάδες στους Αλευρόμυλους και Υδρόμυλους Ναυτικοί (Γεμιτζήδες ή 

Γιομιτζήδες) 

Ντελάληδες      

Ξυλογλύπτες    

Ξυλοκόποι (Ταχτατζήδες)   

Ξυλοσχίστες ή Υλοτόμοι (Μπισκιτζήδες) 

Ξυλουργοί - Μαραγκοί (Ντουλγκέρηδες)    

Πελεκάνοι και Μαρμαρογλύπτες 

Πεταλωτές (Αλμπάνηδες)      

Πετράδες 

Πλανόδιοι Έμποροι (Πραματευτάδες ή Γυρολόγοι)  

Πλύστρες  

Ρακοκαζανάδες και Ρακιτζήδες    

Ράπτες (Τσοχατζήδες, Αμπατζήδες, Γουναράδες, Φραγκοράφτες) 

Σακκοποιοί (Μουτάφηδες)    

Σαμαροποιοί ή Σαμαράδες  

Σαπουνάδες       

Σιδεράδες (Δεμιρτζήδες) 

Τουλουμτζήδες      

Υποδηματοποιοί (Παπουτσήδες, Τσαγκάρηδες) και Τσιρβουλάδες  

Υφάντρες       

Φαναράδες ή Φαναρτζήδες  

http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#kiropioi
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#kosmimata
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#koureis
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#koureis
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#ktinotr
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#metaxourgoi
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#metrites
http://www.aegean.gr/culturelab/prof_music_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffesions3_gr.htm#mylonades
http://www.aegean.gr/culturelab/sailors_prof_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/sailors_prof_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#ntelalis
http://www.aegean.gr/culturelab/wood-carvers_gr.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#xylokop
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#xylosx
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#carpenter
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#pelekanoi
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#pelekanoi
http://www.aegean.gr/culturelab/farriers.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#petras
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#emporoi
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#rakitzis
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#tailor
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#sakkos
http://www.aegean.gr/culturelab/saddle-makers.htm
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#soap
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions4_gr.htm#iron
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#touloum
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#shoes
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#yfantres
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#fanaras
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Φανοκόροι (Πασβάντες)     

Φουρνάρηδες 

Χαλκουργοί       

Χανιτζήδες ή Χανιώτες 

Χτίστες (Γιαπιτζήδες) και Πρωτομάστορες (Καλφάδες)  

   

 

 

 

 

 

http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#fanokoros
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#bakers
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#copper
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#Hani
http://www.aegean.gr/culturelab/proffessions5_gr.htm#founders

