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ΘΕΜΑΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ 
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Κλιματολογικ
ές συνθήκες – 
Μετεωρολογι
κά 
φαινόμενα  
 
«La météo» 

Οι μαθητές/μαθήτριες 
αναμένεται να μπορούν: 
 
 να εντοπίζουν και να 

κατανοούν πληροφορίες 
σχετικά με τον καιρό σε ένα 
μετεωρολογικό χάρτη 
 

 να χρησιμοποιούν τις 
εκφράσεις «κάνει ζέστη», 
«κάνει κρύο», «βρέχει», 
«χιονίζει» κ.λπ. 
 

 να κατατάσσουν τα 
μετεωρολογικά φαινόμενα 
ανά εποχή του χρόνου 

 
 να συντάσσουν σύντομα 

κείμενα διαπροσωπικής 
επικοινωνίας (ηλεκτρονικό 
μήνυμα), δίνοντας 
πληροφορίες σχετικά με τον 
καιρό 

 
 

Ρήμα « faire » 
 
Απρόσωπα ρήματα και 
εκφράσεις σχετικά με 
τον καιρό: 
Il fait beau, mauvais, 
froid, chaud etc. 
Il fait 15° etc. 
Il pleut 
Il neige 
Il y a du vent, du soleil 
etc. 
 
 
Προθέσεις χρόνου 
(du…au, de…à, au, en, 
pendant, entre) 
 
 
Προθέσεις τόπου (à, 
en) 
 
 

Μετεωρολογικό 
δελτίο 
 
 
Ημέρες της 
εβδομάδας 
 
 
Μήνες  
 
 
Εποχές  
 
 
Μετεωρολογικά 
φαινόμενα 
 
 

 Αντιστοίχιση φράσεων 
με εικόνες 

 Δραστηριότητες 
Κατανόησης γραπτού 
κειμένου  

 Δραστηριότητες 
Παραγωγής γραπτού 
λόγου (σύνταξη 
σύντομου ηλεκτρονικού 
μηνύματος) 

 Αναζήτηση 
πληροφοριών στο 
διαδίκτυο 

 Δραστηριότητες 
συμπλήρωσης κενών  

 Δραστηριότητες 
Κατανόησης 
οπτικοακουστικού 
ντοκουμέντου 

 Δραστηριότητες 
Παραγωγής 
προφορικού λόγου 
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Activité 1: Observez les documents ci-dessous, puis discutez en classe sur la météo.  
Δραστηριότητα 1: Παρατηρήστε τις παρακάτω εικόνες και συζητήστε στην τάξη για τον καιρό. 

http://www.meteofrance.com/accueil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Activité 2: Quel temps fait-il ? Faites correspondre les images aux expressions du temps. 
Δραστηριότητα 2: Τι καιρό κάνει ; Αντιστοιχίστε τις εικόνες με τις εκφράσεις του καιρού. 

    
□ Image 1 □ Image 2 □ Image 3 □ Image 4 

 



3 La météo & Quel temps fait-il ?  

  La météo  
 

Activité 3: Faites correspondre les expressions du temps aux saisons de l’année.  
Δραστηριότητα 3: Αντιστοιχίστε τις εκφράσεις του καιρού με τις εποχές του χρόνου. 
 
 

    

□ Image 1 □ Image 2 □ Image 3 □ Image 4 

 
Activité 4: Cherchez les jours de la semaine et les saisons de l’année dans ce mot caché. 
Δραστηριότητα 4: Αναζητήστε τις ημέρες της εβδομάδας και τις εποχές του χρόνου σε αυτό το κρυπτόλεξο. 

JOURS – SAISONS  
Les 7 jours de la semaine et les 4 saisons de l’année 

Educol.net 

 
Il fait doux, ni chaud, ni froid ! 
Il neige et on attend Noël ! 

brille dans le  

 
    

- En été il fait beau - En automne il fait humide – En hiver il 
neige – Au printemps il fait frais 
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Activité 5: C’est le dimanche 8 avril. Vous préparez un voyage à Paris et vous consultez le site de TV5 
(www.tv5.org/météo). Quels vêtements mettez-vous dans votre valise?  
Δραστηριότητα 5: Είναι Κυριακή 8 Απριλίου. Ετοιμάζετε ένα ταξίδι στο Παρίσι και συμβουλεύεστε την 
ιστοσελίδα του TV5 (www.tv5.org/météo). Τι ρούχα θα βάλετε στη βαλίτσα σας; 
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Activité 6: Vous écrivez un message électronique à votre copain ou à votre copine qui vient vous rejoindre à 
Paris et vous lui parlez du temps qu’il y fait. 
Δραστηριότητα 6: Γράφετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον φίλο ή στη φίλη σας που θα έρθει να σας βρει στο 
Παρίσι και του/της μιλάτε για τον καιρό που κάνει εκεί. 

Ces expressions vous seront utiles! Αυτές οι εκφράσεις θα σας φανούν χρήσιμες! 
 

 

MÉTÉO 
PARIS 
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Activité 7: Complétez les pointillés avec le mot qui manque en choisissant parmi ceux qui sont proposés.  
Δραστηριότητα 7: Συμπληρώστε τα κενά με τη λέξη που λείπει, επιλέγοντας από τις προτεινόμενες. 
 

 
 
 
 

entre en au à de du 
 
 

Activité 8: Faire-fait-fais : quelle forme du verbe convient dans ce texte ?  
Δραστηριότητα 8: Faire-fait-fais : ποια μορφή του ρήματος ταιριάζει στο κείμενο; 

 

 
Activité 9: Faire-fait-faisons-fais : Quelle forme du verbe convient dans ce texte ?  
Δραστηριότητα 9: Faire-fait-faisons-fais : Ποια μορφή του ρήματος ταιριάζει στο κείμενο; 

 

 
Activité 10: Vous naviguez sur le site www.tv5>.org/météo et vous parlez à un/une copain/copine du temps 
qu’il fait dans différentes villes.  
Δραστηριότητα 10: Σερφάρετε στην ιστοσελίδα www.tv5.org/météo και μιλάτε σε ένα/μια φίλο/φίλη σας 
για τον καιρό που κάνει σε διάφορες πόλεις. 

 

 

S’il ………… beau, nous allons …………… une promenade à vélo ! Tu sais 
 

 
 

………… des crêpes et maman fait des macarons ! 



7 La météo & Quel temps fait-il ?  

  La météo  
 

1. À Paris 2. À Londres 3. À Athènes 

   
 
 

Activité 11: Observez les cartes des prévisions météorologiques pour différentes villes françaises, puis 
complétez les phrases suivantes.  
Δραστηριότητα 11: Παρατηρήστε τους χάρτες με τις μετεωρολογικές προβλέψεις για διάφορες γαλλικές 
πόλεις και στη συνέχεια συμπληρώστε τις ακόλουθες προτάσεις. (https://www.meteo- villes.com/) 
 
 

 

  
 
 

1. Il fait beau, il y a du soleil, mais il y a le risque de pluie dans 
la semaine. Nous sommes à ……………………………….. 
 

2. Il y a du soleil, mais le ciel est nuageux. 
Nous sommes à ……………………………………………. 
 

3. Il pleut et il fait froid. 
Nous sommes à ……………………………………………. 
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Nord-Sud-Est-Ouest 

Activité 12: Où se trouvent sur la carte les quatre 
villes de l’activité 11? Situez-les, puis cochez le 
climat qu’il y fait. 
Δραστηριότητα 12: Πού βρίσκονται στον χάρτη 
οι τέσσερεις πόλεις της δραστηριότητας 11; 
Τοποθετήστε τις και στη συνέχεια επιλέξτε το 
κλίμα που τους αντιστοιχεί. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Le mercredi 11 avril à Brest 
□ Il pleut □ Le ciel est nuageux □ Il y a du soleil 

2. Le mercredi 11 avril à Lyon 
□ Il neige □ Il pleut □ Le ciel est lourd 

3. Le vendredi 13 avril à Strasbourg 
□ Il y a du vent □ Il fait très beau □ Il y a du soleil et il pleut 

4. Le mardi 10 avril à Bordeaux 
□ Il pleut □ Le soleil brille □ Il neige 

 
 
 
Activité 13: Vous pouvez décrire les pictogrammes du bulletin météo?  
Δραστηριότητα 13: Μπορείτε να περιγράψετε τις εικόνες του μετεωρολογικού δελτίου; 

 

1. …………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 



9 La météo & Quel temps fait-il ?  

  La météo  
 

Activité 14: Vous partez pour Marseille avec votre classe et vous cherchez des informations sur le climat de 
la région. Vous avez trouvé le texte ci-après. Lisez-le, puis répondez aux questions. 
Δραστηριότητα 14: Φεύγετε για τη Μασσαλία με την τάξη σας και αναζητάτε πληροφορίες για το κλίμα της 
περιοχής. Βρήκατε το παρακάτω κείμενο. Αφού το διαβάσετε, να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 

Questions 

 
1. Situez la région PACA sur la carte de la France. 

2. Quels sont les deux types de climat de la région ? 

□ ……………………… □ ……………………… 

Géographie et Climat  PACA 

La région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) se trouve au Sud-Est de la 
Alpes 

Maritimes, Les Bouches-du-Rhône, Les Hautes Alpes, le Var et le Vaucluse. La 
région est séparée de l’Italie par les Alpes et possède une ouverture sur la 
mer méditerranéenne. Elle a deux types de climat: le 

de touristes font leurs 
vacances au bord de la mer où il fait très chaud. En automne il pleut et il fait 
entre 10-15 degrés. 
Texte tiré du site: 

alpes-
cote-d-azur--paca--20-0.php Adaptation: Athéna Varsamidou 
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3. Quel temps fait-il ? 

 

    

□ En automne □ En hiver □ En été □ Au printemps 

4. En été il n’y pas de touristes à la région. 
□ Vrai □ Faux 

5. Quels sont les six (6) départements de la région PACA ? 
□ …………… □ …………… □ …………… 
□ …………… □ …………… □ …………… 

 
 

Activité 15: Votre professeur de français vous demande de remplir le formulaire ci-dessous sur le climat de la région que 
vous allez visiter, pour le distribuer à vos parents.  
Δραστηριότητα 15: Ο/Η καθηγητής/καθηγήτρια των γαλλικών σάς ζητάει να συμπληρώσετε το παρακάτω έντυπο 
σχετικά με το κλίμα της περιοχής που θα επισκεφτείτε, για να το μοιράσετε στους γονείς σας. 
 
 
 
 

PACA est située: 

Il y a 6 départements: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Climat:   a) 

  b) 

En été: 

En automne: 

En hiver: 

Au printemps: 
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Activité 16: Vous allez à Marseille en avril et vous écrivez un message électronique à un(e) ami(e) qui vient 
avec vous. Vous lui parlez du temps qu’il fait et des vêtements à emporter. 
Δραστηριότητα 16: Θα ταξιδέψετε στη Μασσαλία τον Απρίλιο και γράφετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα σε έναν 
φίλο/μία φίλη που θα έρθει μαζί σας. Του/της μιλάτε για τον καιρό που κάνει και για τα ρούχα που 
χρειάζεται να πάρει μαζί του/της. 
 

 
 
Activité 17: Après avoir visionné la vidéo ci-dessous, répondez aux questions.  
Δραστηριότητα 17: Αφού παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο, να απαντήσετε στις ερωτήσεις. 
[https://www.youtube.com/watch?v=2XoooymaZYY&feature=related] 

1) Comment s’appelle la présentatrice de la météo? 

……………………………………………………………………………………… 

2) Aujourd’hui, il a fait beau et chaud dans les régions: 

a) du nord b) de l’ouest c) du sud d) de l’est 
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3) À Paris, cet après-midi, il a fait : 

a) 20o C b) 28o C c) 30o C d) 22o C 

4) Demain, il y aura du soleil : 

a) Dans le nord b) partout c) dans le sud d) nulle part 

5) Le matin, il va faire 21o C à ………………………………………………………………. 

6) La température maximale (35o C) de l’après-midi sera: 

a) à Paris b)  à Nice c)  à Bordeaux d) à Toulouse 

7) Jeudi matin, le temps sera: 
 

a) nuageux b) ensoleillé c) pluvieux 

8) Pour vendredi, on attend: 

a) du brouillard b) de la neige c) du soleil partout d) des orages 

9) Pour le week-end les orages se dirigeront vers: 

a) Le sud et l’est 

b) Le nord et l’ouest 

c) Le sud et l’ouest 

d) Le nord et l’est 

10) Demain, c’est quel jour ? C’est …………………………… 
 
 

Expressions pour la Météo 

 Il fait frais 
 Il y a des nuages – Le ciel est nuageux 
 Le ciel est gris-couvert-lourd-ensoleillé- nuageux 
 Il y a du brouillard 
 La température est élevée 
  
  
  
 Il fait froid - Il fait mauvais 
 Il fait beau - Il y a du soleil 
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ΠΗΓΕΣ 

 Οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι από το www.pixabay.com 

 Το βίντεο για την 16η δραστηριότητα είναι από το youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=2XoooymaZYY&feature=related 
(έχει μεταφορτωθεί σε ξεχωριστό αρχείο για τον εκπαιδευτικό). 

 Το συννεφόλεξο έγινε με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.wordart.com 

 Το κρυπτόλεξο έγινε με το ελεύθερο εργαλείο web2 www.educol.net 

 Χρησιμοποιήθηκαν στιγμιότυπα οθόνης και κείμενα από τις ιστοσελίδες 
http://www.meteofrance.com/accu
eil www.tv5.org /météo 
https://www.meteo-villes.com/ 
http://france.lachainemeteo.com/meteo-france/region/previsions-meteo-provence-alpes-cote-d-
azur-- paca--20-0.php 


