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Εξεταστέα Ύλη – Νέα Ελληνικά ως Δεύτερη Γλώσσα – Επίπεδο Α2

ΚΛΙΚ στα ελληνικά – Επίπεδο Α1
Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6

Ενότητα 7

Ενότητα 8

Ενότητα 9

Από το πρωί μέχρι το βράδυ
• Ρήματα (π.χ. πηγαίνω, ακούω, βλέπω, παίζω, κ.α.), σ. 88
• Εποχές, μήνες σ. 89 - 90
• Ρήματα (εγώ πάω, εγώ ακούω, εγώ λέω, κ.α.), σ. 92 – 93
• Ουσιαστικά (ονομαστική, πληθυντικού) (π.χ. ο μαθητής – οι μαθητές,
ο υπολογιστής – οι υπολογιστές, η ταινία – οι ταινίες, το παιχνίδι – τα παιχνίδια),
σ. 94 - 95
• Υποκείμενο (ονομαστική ενικού και πληθυντικού)
(π.χ. Ο άντρας πίνει καφέ/ Οι άντρες πίνουν καφέ), (Ποιος; ..), σ. 103 – 105
• Αντικείμενο (αιτιατική ενικού και πληθυντικού)
(π.χ. Εγώ καθαρίζω τον κήπο/Εσείς καθαρίζετε τους κήπους), (Τι;), σ. 103 - 105
• Ρήματα (εγώ τρώω, έρχομαι, κοιμάμαι), σ. 106 - 107
Ετοιμάζω ταξίδι
• Ρήματα - Ενεστώτας (εγώ μπορώ, εγώ θέλω, εγώ αγοράζω), σ. 114
• Συνοπτική υποτακτική
(π.χ. μπορώ να αγοράσω, θέλω να παίξω, πρέπει να πληρώσω, λέω να γράψω, κ.α.),
σ. 115 - 117
• Αριθμοί: 100 – 1000, σ. 118
• Εκδρομές, Ταξίδια, διαμονή, διατροφή, μετακίνηση, σ. 119 – 123
• Θέλω να πάω ένα ταξίδι, κλείνω ξενοδοχείο, ψάχνω στο διαδίκτυο, κ.α., σ. 130
Σπίτι μου, σπιτάκι μου
• Ενοικιάζεται – πωλείται, σ. 132
• Σπίτι – χώροι, χρώματα, σ. 133 - 135
• Επίθετα (ενικός, πληθυντικός αριθμός, Ονομαστική-Αιτιατική πτώση)
Συμφωνία ουσιαστικού – επιθέτου
(π.χ. Μου αρέσει ο μεγάλος κήπος, Εγώ βλέπω τον μεγάλο κήπο), σ. 136 - 138
• Θέλω να ενοικιάσω ένα σπίτι, σ. 139
• Σπίτι – αντικείμενα, σ. 140 – 142
• Περιγράφω τη γειτονιά μου ή ένα σπίτι/το σπίτι μου, σ. 148 – 149
Γιορτές! Ώρα για ψώνια
• Συνοπτικός Μέλλοντας, (π.χ. θα ακούσω, θα παίξω, κ.α.), σ. 157 - 161
• Μαγαζιά, ρούχα, σ. 163 - 167
• Δεικτικές αντωνυμίες (εκείνος, εκείνη, εκείνο),
Προσωπική αντωνυμία (αυτός, αυτή, αυτό), σ. 168 - 170
Από τον μανάβη στο πιάτο μας
• Τρόφιμα – Ψώνια, σ. 176 – 180
• Γεύματα, τρόφιμα, σ. 186
Σπουδάζεις ή δουλεύεις;
• Σχηματισμός επιρρημάτων/παραθετικά επιρρημάτων σ. 199 - 200
• Βρήκα δουλειά! σ. 201
• Επαγγέλματα σ. 202 - 203
• Αόριστος, σ. 206 - 211
• Δίνω συνέντευξη για δουλειά, σ. 212

ΚΛΙΚ στα ελληνικά – Επίπεδο Α2
Ενότητα 1

Ενότητα 2

Ενότητα 3

Ενότητα 4

Ενότητα 5

Ενότητα 6

Εγώ και οι άλλοι
• Περιγραφή ατόμου, επάγγελμα, οικογένεια, σ. 19 - 23
• Ενεστώτας σ. 24, 26
• Έφυγα από την πόλη, μετακόμισα στο χωριό, σ. 27
• Σπίτι, σ. 28 – 29, 31
• Ουσιαστικά, σ. 32 - 35
• Αόριστος, σ. 36 - 37
• Ζητώ πληροφορίες για την πόλη, σ. 38
• Περιγράφω ένα άτομο, σ. 39
Ώρα για διαφημίσεις
• Γενική Ουσιαστικών (ενικός και πληθυντικός αριθμός), σ.47 – 48, 50 - 52
• Ρούχα, Καθημερινά αντικείμενα, σ. 54
• Προσωπική Αντωνυμία – γενική, σ. 59 – 61
• Προτείνω μια έξοδο, σ. 62
Έχει λιακάδα! Πάμε μια βόλτα;
• Μ.Μ.Μ, Ταξίδια, Ξενοδοχεία, σ. 64 – 69
• Καιρός, σ. 75 - 77
• Αναφορά στο μέλλον, σ. 78 – 80
• Κάνω σχέδια για ένα ταξίδι, σ. 81
• Περιγράφω ένα ταξίδι (φιλικό και τυπικό γράμμα), σ. 82 - 83
Χρόνια Πολλά!
• Άκλιτα ουσιαστικά, σ. 92
• Πλάγιος λόγος, σ. 97
Υγεία πάνω από όλα!
• Λεξιλόγιο, σ. 104
• Συνοπτική Υποτακτική, Συνοπτική προστακτική, σ. 108 - 109
• Για μια σωστή διατροφή … σ. 110
• Διατροφή, σ. 111 - 112
• Αόριστες Αντωνυμίες, σ. 116
• Ζητώ συμβουλές από τον γιατρό, σ. 117
Γράμματα σπουδάγματα!
• Βαθμίδες της εκπαίδευσης, σ. 122 - 123
• Προσωπικά στοιχεία, Σπουδές, Επάγγελμα, σ. 128 - 129
• Δευτερεύουσες προτάσεις ότι, πως σ. 130 - 131
• Δευτερεύουσες προτάσεις γιατί, όταν, για να, σ. 132 – 133
• Γράφω τα επαγγελματικά μου προσόντα (φιλικό και τυπικό γράμμα), σ. 136
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