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 Parlare del tempo libero. 
 Dire con che frequenza si fa qualcosa. 
 Chiedere e dire l’ora. 
 Passatempi. 
 Tempo libero. 
 I giorni della settimana. 
 L’indicativo presente di andare,venire,fare, sapere. 
 Le preposizioni in, da, a, al. 
 Avverbi ed espressioni di frequenza. 

 

ΕΒΔΟΜΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να παρουσιάζουν μια απλή και σύντομη πρόσκληση σε γιορτή. 
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Secondo Quadrimestre 

ΕΚΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να δίνουν βασικές πληροφορίες, οι οποίες αφορούν αγαπημένες δραστηριότητες, κατά τον 
ελεύθερο τους χρόνο, χόμπι, ενδιαφέροντά τους, σπορ και άλλες ασχολίες. 

 
Unità 5a: Un invito: (p.53). 
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Unità 4a: Un incontro (p. 43), Unità 5a: Un invito: (p.53), Unità 6a: Il colloquio (p.63). 
 Ringraziare e rispondere a un ringraziamento. 
 Rispondere al telefono. 
 Invitare. 
 Accettare o rifiutare un invito. 
 Chiedere ed esprimere una data. 

 Chiedere e dire che giorno è. 
 

ΟΓΔΟΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 
Οι μαθητές να είναι σε θέση να κατανοούν και να κάνουν χρήση απλών λέξεων και σύντομων εκφράσεων που αφορούν στην 
καθημερινότητα του ατόμου και το επάγγελμά του ή την καθημερινή του ενασχόληση. 
 

Unità 6a: Il colloquio (p.63). 

 Esprimere incertezza e dubbio. 

 Parlare di professioni. 
 Chiedere e dire l’orario. 
 Chiedere e dire la data di nascita. 

 Professioni. 
 Lavoro. 
 I mesi. 
 Le stagioni. 

 Le preposizioni articolate : a e di. 
 Ci di luogo. 
 L’indicativo presente dei verbi in –care e di dire. 
 Italiani al lavoro. 
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ΕΝΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 

Οι μαθητές να κατανοούν και να κάνουν χρήση λέξεων και εκφράσεων σχετικά με την περιγραφή μιας πόλης ή ενός τόπου εντός 
της χώρας ή σε άλλες χώρες. 

Unità 2a: La classe di Carla (p.19). 
 

 Parlare della propria città o del proprio paese. 
 L’ Italia: regioni, città e monumenti. 

 

ΔΕΚΑΤΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 

 

Οι μαθητές να κατανοούν και να περιγράφουν με απλό τρόπο την εξωτερική εμφάνιση και τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα 
προσώπων της καθημερινής τους ζωής (από το οικογενειακό, συγγενικό, φιλικό, σχολικό περιβάλλον, από τον χώρο του θεάματος, 
του αθλητισμού κ.λ.π.). 
 

Unità 2a: La classe di Carla (p.19), Unità 8a: Al matrimonio (p. 87).. 
 

 Descrivere il carattere di una persona. 
 Persone e ambienti della scuola. 
 Chiedere e dare l’indirizzo. 
 Parlare della famiglia. 
 Nomi di parentela. 
 Gli aggettivi possessivi con i nomi di parentela. 

 Esprimere possesso. 

 Famiglie e matrimoni. 


