1 Brooke is crying!
Let’s learn words
pages 6-7
1.1 telescope (τέλεσκοουπ)
τηλεσκόπιο
1.2 crying (κράινγκ)
κλαίω
1.3 pyjamas (πιτζάμας)
πυτζάμες
1.4 trousers (τράουζερς)
παντελόνι
1.5 sweater (σουέτερ)
πουλόβερ
1.6 building (μπίλντινκγ)
χτίζω
1.7 making (μέικινγκ)
φτιάχνω, κατάσκευάζω
1.8 those (δόουζ)
εκείνοι
1.9 wearing (γουέρινγκ)
φοράω
pages 8-9
1.10 painting (πέιντινγκ)
βάφω, χρωματίζω
1.11picture (πίκτσερ)
εικόνα
1.12 sticking (στίκινγκ)
κολλάω
1.13 cutting (κάτινγκ)
κόβω
1.14 boat (μπόουτ)
βάρκα
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1.15 clothes (κλόουθς)
ρούχα
1.16 elephant (έλεφαν/τ)
ελέφαντας
1.17 jeans (τζινς)
τζην (παντελόνι)
1.18 skirt (σκερτ)
φούστα
1.19 dress (ντρες)
φουστάνι
1.20 T-shirt (τίσερτ)
κοντομάνικο μπλουζάκι
1.21 socks (σοκς)
κάλτσες
1.22 shoes (σούζ)
παπούτσια
1.23 coat (κόουτ)
παλτό
1.24 hat (χæ τ)
καπέλο
1.25 trainers (τρέινερς)
αθλητικά παπούτσια
1.26 boots (μπούτς)
μπότες
1.27 shirt (σέρτ)
πουκάμισο
1.28 shorts (σόρτς)
σορτάκι
1.29 tracksuit (τράκσουτ)
φόρμα γυμναστικής
pages 10-11
1.30 high (χάι)
ψηλός
1.31 world (γουέρλντ)
κόσμος
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1.32 Cinderella (σιντερέλα)
Σταχτοπούτα
1.33 prince (πρινς)
πρίγκηπας
1.34 Prince Charming (πρινς τσάρμινγκ)
ο γοητευτικός πρίγκιπας
1.35 fairy godmother (φέρι γκοντμάδερ)
η καλή νεράϊδα
1.36 Will you marry me? (γουίλ γιού μάρι μι;)
θα με παντρευτείς;
1.37 happy (χæ πι)
χαρούμενος

2 A very big problem!
Let’s learn words
pages 12-13
2.1 problem (πρόμπλεμ)
πρόβλημα
2.2 bulldozer (μπούλντοζερ)
μπουλντόζα
2.3 digging up (ντίκγινγκ απ)
ξεσκάβω
2.4 road (ρόουντ)
δρόμος
2.5 car park (καρ πάρκ)
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων
2.6 plans (πλæ νς)
σχέδια
2.7 History (χίστορι)
ιστορία
2.8 climbing
σκαρφαλώνω
2.9 Well done. (γουέλ ντάν)
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μπράβο.
2.10 park (πάρκ)
πάρκο
2.11 supermarket (σούπερμάρκετ)
σούπερ μάρκετ
pages 14-15
2.12 P.E. (πι η)
γυμναστική (το μάθημα)
2.13 Maths (μαθς)
μαθηματικά
2.14 Art (αρτ)
μάθημα καλλιτεχνικών
2.15 counting (κάουντινγκ)
μετρώ
2.16 jumping (τζάμ/πινγκ)
πηδώ
2.17 dinosaur (ντάινοσορ)
δεινόσαυρος
2.18 mice (μάις)
ποντίκια
2.19 child (τσάϊλντ)
παιδί
2.20 children (τσίλντρεν)
παιδιά
2.21 man (μαν)
άνδρας
2.22 men (μεν)
άνδρες
2.23 woman (γούμαν)
γυναίκα
2.24 women (γουίμεν)
γυναίκες
2.25 knife (νάιφ)
μαχαίρι
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2.26 knives (νάιβς)
μαχαίρια
2.27 tooth (τουθ)
δόντι
2.28 teeth (τιθ)
δόντια
2.29 feet (φιτ)
πόδια
2.30 person (πέρσον)
άνθρωπος
2.31 people (πίπολ)
άνθρωποι
pages 16 - 17
2.32 twenty (τουέντι)
είκοσι
2.33 thirty (θέρτι)
τριάντα
2.34 forty (φόρτι)
σαράντα
2.35 fifty (φίφτι)
πενήντα
2.36 sixty (σίξτι)
εξήντα
2.37 seventy (σέβεντι)
εβδομήντα
2.38 eighty (έιτι)
ογδόντα
2.39 ninety (νάιν/τι)
ενενήντα
2.40 one hundred (ουάν χάντρεντ)
εκατό

3 Have you got any carrots?
Let’s learn words
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pages 20- 21
3.1 new (νιού)
καινούριος -α- ο
3.2 money (μάνεϊ)
χρήματα
3.3 carrots (κæ ροτς)
καρότα
3.4 lentil soup (λέντιλ σούπ)
φακές
3.5 lunch (λάντς)
μεσημεριανό φαγητό
3.6 Time to go home. (τάιμ του γκόου χόουμ)
είναι ώρα να πάμε σπίτι
3.7 Fantastic! (φæ ν/τæ στικ)
Φανταστικά! (Καταπληκτικά!)
pages 22 - 23
3.8 biscuits (μπίσκιτς)
μπισκότα
3.9 lemons (λέμονς)
λεμόνια
3.10 crisps (κρίσπς)
πατατάκια
3.11 cucumbers (κιούκαμπερς)
αγγουράκια
3.12 tomatoes (τομάτοουζ)
ντομάτες
3.13 orange juice (όραντζ τζους)
χυμός πορτοκάλι
3.14 chocolate (τσόκλετ)
σοκολάτα
3.15 jam (τζæ μ)
μαρμελάδα
3.16 honey (χάνεϊ)
μέλι
3.17 rice (ράις)
ρύζι
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pages 24 - 25
3.18 our (άουρ)
δικό μας
3.19 their (δέιρ)
δικό τους
3.20 fat (φæ τ)
χοντρός-ή-ό
3.21 little (λιτλ)
μικρός-ή-ό
3.21 shopping (σόπινγκ)
ψώνια

4 I live next door.
Let’s learn words
pages 26 – 27
4.1 next door (νεξτ ντόρ)
δίπλα
4.2 near (νίαρ)
κοντά
4.3 a long way away (ε λονγκ γουέι εγουέι)
μακριά
4.4 meet (μιτ)
συναντώ
4.5 always (όλγουεις)
πάντα
4.6 phone (φόουν)
τηλεφωνώ
pages 28 – 29
4.7 wash my face
πλένω το πρόσωπό μου
4.8 drink some milk (ντρίνκ σαμ μίλκ)
πίνω γάλα
4.9 go to school (γκόου του σκούλ)
πηγαίνω σχολείο
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4.10 do my homework (ντου μάι χόμγουερκ)
κάνω τα μαθήματά μου
4.11 in the morning (ιν δε μόρνινγκ)
το πρωί
4.12 in the afternoon (ιν δι άφτερνούν)
(νωρίς) το απόγευμα
4.13 in the evening (ιν δε ίβνινγκ)
(αργά) το απόγευμα
4.14 at night (ετ νάιτ)
τη νύχτα
4.15 sometimes (σάμτάιμς)
κάποιες φορές
4.16 never (νέβερ)
ποτέ
4.17 class (κλας)
τάξη
4.18 have a shower (χæ β ε σάουερ)
κάνω ντουζ
4.19 have breakfast (χæ β μπρέκφαστ)
τρώω πρωινό
pages 29 – 30
4.20 Hi! (χάι)
γειά
4.21 school day (σκούλ ντέι)
σχολική μέρα
4.22 every day (έβρι ντέι)
κάθε μέρα
4.23 computer game (κομ/πιούτερ γκέϊμ)
παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή

5 Mr Cash lives in the town.
Let’s learn words
pages 34 – 35
5.1 swimming pool (σουίμινγκ πουλ)
πισίνα
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5.2 bus driver (μπας ντράϊβερ)
οδηγός λεωφορείου
5.3 shopkeeper (σόπκίπερ)
καταστηματάρχης, ιδιοκτήτης καταστήματος
5.4 office (όφις)
γραφείο
5.5 hospital (χόσπιταλ)
νοσοκομείο
5.6 lives (λιβς)
μένει, κατοικεί
5.7 bus (μπας)
λεωφορείο
5.8 works (γουέρκς)
εργάζεται, δουλεύει
5.9 doctor (ντόκτορ)
γιατρός
pages 36 – 37
5.10 farmer (φάρμερ)
αγρότης
5.11 tractor (τρæ κτορ)
τρακτέρ
5.12 football player (φούτμπολ πλέιερ)
ποδοσφαιριστής
5.13 dancer (ντάνσερ)
χορευτής
5.14 singer (σινγκερ)
τραγουδιστής
5.15 office worker (όφις γουέρκερ)
υπάλληλος γραφείου
5.16 songs (σόνγκς)
τραγούδια
5.17 teaches (τίτσιζ)
διδάσκει
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6 We’re going to stop Mr Cash!
Let’s learn words
pages 40 –41
6.1 visit (βίζιτ)
επισκέπτομαι
6.2 cut down (κατ ντάουν)
κόβω
6.3 knock down (νοκ ντάουν)
γκρεμίζω
6.4 meeting (μίτινγκ)
σύσκεψη
6.5 What are we going to do? (γουάτ αρ γουι γκόινγκ του ντού;)
Τι θα κάνουμε;
6.6 Who are you? (χού αρ γιού;)
Ποιος είσαι;
6.7 Can we come in? (κæ ν ουί καμ ιν)
Μπορούμε να μπούμε;
6.8 Bad luck. (μπæ ντ λακ)
Κρίμα.
6.9 Oh, really? (όου ρίλι)
Αλήθεια;
6.10 Have fun! (χæ β φαν)
Καλά να περάσετε! Καλή διασκέδαση!
6.11 Have a nice day! (χæ β ε νάις ντέι)
Nα έχετε μια καλή ημέρα!
pages 42 - 43
6.12 I’m going to play (ά’μ γκόινγκ του πλέι)
θα παίξω
6.13 half past four (χάφ πάστ φόρ)
τέσσερις και μισή (η ώρα)
pages 44 – 45
6.14 seasons (σίζονς)
εποχές
6.15 kite (κάιτ)
χαρταετός
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6.16 snowman (σνόουμαν)
χιονάνθρωπος
6.17 spring (σπρινγκ)
άνοιξη
6.18 summer (σάμερ)
καλοκαίρι
6.19 autumn (ότομ)
φθινόπωρο
6.20 winter (γουίντερ)
χειμώνας
6.21 dreams (ντρίμς)
όνειρα
6.22 sheep (σιπ)
πρόβατο - πρόβατα
6.23 sleep (σλίπ)
ύπνος
6 24 Little Red Riding Hood (λιτλ ρεντ ράιντινγκ χούντ)
Κοκκινοσκουφίτσα
6.25 wolf (γουλφ)
λύκος
6.26 woodcutter (γούντκάτερ)
ξυλοκόπος

7 The tallest tree!
Let’s learn words
pages 48 – 49
7.1 horrible (χόριμπλ)
φρικτός, απαίσιος
7.2 rude (ρουντ)
αγενής
7.3 tall (τολ)
ψηλός
7.4 fight (φάιτ)
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καυγάς, μάχη
7.5 frighten (φράιτεν)
φοβίζω
7.6 very (βέρι)
πολύ
7.7 taller (τόλερ)
ψηλότερος
7.8 of course (οφ κόρς)
φυσικά
7.9 too (του)
επίσης
7.10 older (όλντερ)
μεγαλύτερος σε ηλικία
7.11 the oldest (δε όλντεστ)
ο πιο μεγάλος σε ηλικία
7.12 Hop on! (χοπ ον)
Πήδα επάνω!

pages 50 - 51
7.13 the tallest (δε τόλεστ)
ο ψηλότερος

7.14 bigger (μπίγκερ)
μεγαλύτερος (σε μέγεθος)
7.15 the biggest (δε μπίγκεστ)
ο πιο μεγάλος (σε μέγεθος)
7.16 smaller (σ/μόλερ)
μικρότερος (σε μέγεθος)
7.17 the smallest (δε σ/μόλεστ)
ο πιο μικρός (σε μέγεθος)
7.18 longer (λόνγκερ)
μακρύτερος
7.19 the longest (δε λόνγκεστ)
ο πιο μακρύς
7.20 shorter (σόρτερ)
κοντύτερος
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7.21 the shortest (δε σόρτεστ)
ο πιο κοντός
7.22 young (γιάνγκ)
νέος (σε ηλικία)
7.23 younger (γιάνγκερ)
νεότερος
7.24 the youngest (γιάνγκεστ)
ο πιο νέος
7.25 better (μπέτερ)
καλύτερος
7.26 the best (δε μπέστ)
ο πιο καλός
7.27 worse (γουέρς)
χειρότερος
7.28 the worst (δε γουέρστ)
ο πιο κακός
7.29 football team (φούτμπολ τιμ)
ποδοσφαιρική ομάδα
7.30 him (χιμ)
αυτόν
7.31 her (χερ)
αυτήν
7.32 them (δεμ)
αυτούς
pages 52 – 53
7.33 I love you. (άι λαβ γιου)
Σ’ αγαπώ.
7.34 funny (φάνι)
αστείος
7.35 Hansel (χάνσελ)
Χάνσελ
7.36 Gretel (γκρέτελ)
Γκρέτελ
7.37 thin (θίν)
λεπτός
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7.38 fatter (φάτερ)
πιο παχύς
7.39 thinner (θίνερ)
πιο λεπτός
7.40 Come back! (κάμ μπæ κ)
Έλα πίσω!
7.41 waiting (γουέιτινγκ)
περιμένω

8 Don’t go backwards!
Let’s learn words
page 54- 55
8.1 wall (γουόλ)
τοίχος
8.2 backwards (μπæκγουερντς)
(κίνηση) προς τα πίσω
8.3 backgammon (μπακ/γκέμον)
τάβλι
8.4 knock (νοκ)
χτυπάω
8.5 move (μουβ)
κινούμαι
8.6 over (όβερ)
πάνω από
8.7 Be quiet! (μπι κουάιετ)
Κάνε ησυχία!
8.8 Stand still! (στæ ν/ντ στιλ)
Μείνε ακίνητος!
8.9 Don’t move! (ντόν/τ μούβ)
Μην κινείσαι!
8.10 nobody (νόουμπαντι)
κανένας
pages 56 – 57
8.11 put on (πουτ ον)
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φοράω
8.12 take off (τέικ οφ)
βγάζω
8.13 pick up (πικ απ)
μαζεύω
8.14 throw away (θρόου εγουέι)
πετώ
8.15 climb (κλάιμ)
σκαρφαλώνω
8.16 jump (τζάμ/π)
πηδώ
8.17 skip (σκιπ)
πηδώ (σχοινάκι)
8.18 touch (τάτς)
αγγίζω
8.19 lizard (λίζαρντ)
σαύρα
8.20 hop (χοπ)
περπατώ πηδώντας
8.21 grandmother (γκάντμαδερ)
η γιαγιά
8.22 into (ίντου)
μέσα σε
8.23 up (απ)
προς τα πάνω
8.24 down (ντάουν)
προς τα κάτω
8.25 forwards (φόργουορντς)
(κίνηση) εμπρός
pages 58 – 59
8.26 turn left (τέρν λέφτ)
στρίψε αριστερά
8.27 right (ράιτ)
δεξιά
8.28 Cross the road (κρος δε ρόουντ)
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διάσχισε το δρόμο
8.29 Go straight on (γκόου στρέιτ ον)
προχώρησε ευθεία
8.30 start here (στάρτ χίερ)
ξεκίνα από εδώ
8.31 minute (μίνιτ)
λεπτό
8.32 winner (γουίνερ)
νικητής

9 You must stay in bed.
Let’s learn words
pages 62- 63
9.1 medicine (μέντισιν)
φάρμακο
9.2 cough (κοφ)
βήχας
9.3 sore throat (σόρ θρόουτ)
ερεθισμένος λαιμός (που πονάει)
9.4 ill (ιλ)
άρρωστος
9.5 must (μαστ)
πρέπει
9.6 stay in bed (στέι ιν μπέντ)
μένω στο κρεβάτι
9.7 take medicine (τέικ μέντισιν)
παίρνω φάρμακο
pages 64- 65
9.8 toilet (τόιλετ)
τουαλέτα
9.9 collect (κολέκτ)
μαζεύω
9.10 Whose is it? (χούζ ίζ ιτ)
Ποιανού είναι;
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pages 66- 67
9.11 sunny (σάνι)
λιακάδα
9.12 raining (ρέινινγκ)
βρέχει
9.13 snowing (σνόουινγκ)
χιονίζει
9.14 cloudy (κλάουντι)
έχει συννεφιά
9.15 windy (γουίντι)
φυσάει
9.16 England (ίν/γκλαν/ντ)
Αγγλία
9.17 What's the weather like? (γουάτς δε γουέδερ λάικ;)
τι καιρό κάνει;
9.18 outside (αουτσάιντ)
έξω
9.19 Daedalus (ντένταλους)
Δαίδαλος
9.20 Icarus (ίκαρους)
Ίκαρος
9.21 Crete (κρίτ)
Κρήτη
9.22 wings (γουίνγκς)
φτερά
9.23 sun (σαν)
ήλιος
9.24 falling (φόλινγκ)
πέφτω
9.25 sad (σæ ντ)
λυπημένος

10 Mr Cash was frightened!
Let’s learn words
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pages 68- 69
10.1 were (γουέρ)
ήσουν, ήμαστε, ήσαστε, ήταν (πληθηντικός)
10.2 was (γουόζ)
ήσουν, ήταν (ενικός)
10.3 angry (άνγκρι) γουόζ
θυμωμένος
10.4 frightened (φράιτεν/ντ)
φοβισμένος
10.5 posters (πόουστερς)
αφίσες
10.6 mad (μæ ντ)
τρελός
pages 70- 71
10.7 yesterday (γιέστερντέι)
χθες
pages 72 - 73
10.8 thirsty (θέρστι)
διψασμένος
10.9 bored (μπόρντ)
βαριεστιμένος
10.10 excited (εξάιτιντ)
ενθουσιασμένος
10.11 tired (τάιρντ)
κουρασμένος
10.12 Beauty (μπιούτι)
η Πεντάμορφη
10.13 Beast (μπίστ)
το Τέρας
10.14 poor (πούρ)
καημένος -η -ο
10.15 ugly (άγκλι)
άσχημος -η -ο

11 How many trees were there?
Let’s learn words
18

pages 76 – 77
11.1 cinema (σίνεμα)
σινεμά
11.2 playground (πλέιγκράουντ)
παιδική χαρά
11.3 Excuse me. (εξκιούζ μι)
Με συγχωρείς /-είτε.
11.4 I don't care. (άι ντόν/τ κέρ)
Δε με νοιάζει.
11.5 Where were you? (γουέρ γουέρ γιου;)
Πού ήσασταν;
pages 78-79
11.6 circus (σέρκους)
τσίρκο
11.7 zoo (ζου)
ζωολογικός κήπος
11.8 funfair (φάνφερ)
λούνα πάρκ
11.9 theatre (θίατερ)
θέατρο
11.10 tiger (τάιγκερ)
τίγρης
11.11 penguin (πένκγουιν)
πινκγουίνος
11.12 clown (κλάουν)
κλόουν
11.13 bear (μπέρ)
αρκούδα
11.14 horses (χόρσιζ)
άλογα
pages 80-81
11.15 first (φέρστ)
πρώτος
11.16 second (σέκοντ)
δεύτερος
11.17 third (θέρντ)
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τρίτος
11.18 fourth (φόρθ)
τέταρτος
11.19 fifth (φίφθ)
πέμπτος
11.20 sixth (σιξθ)
έκτος
11.21 seventh (σέβενθ)
έβδομος
11.22 eighth (έιτθ)
όγδοος
11.23 ninth (νάινθ)
ένατος
11.24 tenth (τένθ)
δέκατος
11.25 last (λαστ)
τελευταίος
11.26 frog (φρογκ)
βάτραχος
11.27 race (ρέις)
αγώνας
11.28 Goldilocks (γκόλντιλοκς)
Χρυσοπλέξουδη
11.29 bowl (μπόουλ)
μπώλ
11.30 hotter (χότερ)
11.31 the hottest (δε χότεστ)
ο πιο ζεστός- η πιο ζεστή - το πιο ζεστό
11.32 soft (σόφτ)
απαλός -η -ο
11.33 softer (σόφτερ)
απαλότερος -η -ο
11.34 the softest (σόφτεστ)
ο πιο απαλός – η πιο απαλή – το πιο απαλό
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12 We painted lots of posters.
Let’s learn words
pages 82 – 83
12.1 save (σέιβ)
σώζω
12.2 brave (μπρέιβ)
γενναίος
12.3 dream (ντρίμ)
όνειρο
12.4 pinch (πίντς)
τσιμπάω
12.5 Thank you for coming. (θένκ γιου φορ κάμινγκ)
Ευχαριστούμε που ήρθατε.
pages 84 – 85
12.6 last weekend (λαστ γουικέντ)
το περασμένο σαββατοκύριακο
12.7 walked (γουόκτ)
περπάτησα
12.8 listened (λίσεν/ντ)
άκουσα
12.9 watched (γουότς/ντ)
είδα, παρακολούθησα
12.10 painted (πέιν/τιντ)
έβαψα
12.11 visited (βίζιτιντ)
επισκέφθηκα
12.12 cleaned (κλίν/ντ)
καθάρισα
12.13 washed (γουός/ντ)
έπλυνα
12.14 played (πλέιντ)
έπαιξα
12.15 danced (ντάνσ/ντ)
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χόρεψα
pages 86 – 87
12.16 favourite
αγαπημένος -η -ο
12.17 King Midas (κίνγκ μίντας)
ο Βασιλιάς Μήδας
12.18 things (θινγκς)
πράγματα
12.19 gold (γκόλντ)
χρυσός
12.20 daughter (ντότερ)
κόρη
12.21 wished (γουίσντ)
ευχήθηκε
12.22 palace (πάλας)
παλάτι

13 The bulldozers went away.
Let’s learn words
pages 90- 91
13.1 Stay there! (στέι δερ)
Μείνε εκεί!
13.2 surprised (σαρπράιζντ)
έκπληκτος
13.3 celebrate (σελεμπρέιτ)
γιορτάζω
13.4 brilliant (μπρίλιαντ)
πανέξυπνος, καταπληκτικός
13.5 went (γουέν/τ)
πήγα
pages 92 – 93
13.6 saw (σο)
είδα
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13.7 dolphin (ντόλφιν)
δελφίνι
13.8 museum (μιουζίαμ)
μουσείο
13.9 fast food restaurant (φάστ φούντ ρέστωραντ)
φαστφουντάδικο
13.10 market (μάρκετ)
αγορά
13.11 shopping centre (σόπινγκ σέντερ)
εμπορικό κέντρο
13.12 library (λάιμπραρι)
δανειστική βιβλιοθήκη
13.13 whale (γουέιλ)
φάλαινα
13.14 crab (κρæ μπ)
καβούρι
13.15 seahorse (σίχορς)
ιππόκαμπος, αλογάκι της θάλασσας
13.16 jellyfish (τζέλιφις)
τσούχτρα
pages 94 – 95
13.17 Buckingham Palace (μπάκινχαμ πάλας)
το παλάτι του Μπάκινχαμ
13.18 Knossos (κνοσός)
Κνωσός
13.19 Minotaur (μίνοτόρ)
Μινόταυρος

14 We’re going to have a lovely summer!
Let’s learn words
pages 96 – 97
14.1 safe (σέιφ)
ασφαλής
14.2 beach (μπίτς)
παραλία, ακτή
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14.3 holiday (χόλιντέι)
διακοπές
14.4 sandcastle (σάντκάσλ)
πύργος στην άμμο
14.5 doughnut (ντόνατ)
λουκουμάς
14.6 wonderful (γουόντερφουλ)
υπέροχος -η -ο
pages 100 - 101
14.7 swimming costume (σουίμινγκ κόστιουμ)
μαγιό
14.8 towel (τάουελ)
πετσέτα
14.9 bucket (μπάκετ)
κουβαδάκι
14.10 spade (σπέιντ)
φτυαράκι
14.11 armbands (αρμ/μπαντς)
μπρατσάκια (σωσίβια για τη θάλασσα)
14.12 lilo (λάιλο)
στρώμα θαλάσσης
14.13 sun tan cream (σαν τæ ν κρίμ)
αντιηλιακή κρέμα
14.14 sun hat (σαν χæ τ)
καπέλο για τον ήλιο
14.15 flip flops (φλιπ φλοπς)
σαγιονάρες
14.16 flippers (φλίπερς)
βατραχοπέδηλα
14.17 end (εντ)
τέλος

Christmas
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Let’s learn words
pages 104 –105
C.1 Lapland (λάπλαντ)
Λαπωνία
C.2 reindeer (ρέιντιρ)
τάρανδοι
C.3 elves (έλβς)
ξωτικά
C.4 sleigh (σλέι)
έλκυθρο
C.5 all (ολ)
όλοι -ες -α
C.6 leave (λιβ)
αφήνω
C.7 stable (στέιμπλ)
στάβλος
C.8 cow (κάου)
αγελάδα
C. 9 everyone (έβριουαν)
όλοι, ο καθένας

Easter
Let’s learn words
pages 106 – 107
E.1 Holy week (χόλι γουίκ)
Μεγάλη Εβδομάδα
E.2 meat (μιτ)
κρέας
E.3 fruit (φρουτ)
φρούτο, φρούτα
E.4 ring (ρίνγκ)
ηχώ, χτυπώ (για κουδούνι ή καμπάνα)
E.5 duck (ντακ)
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πάπια
E.6 paper plate (πέιπερ πλέιτ)
χάρτινο πιάτο
E.7 scissors (σίζορς)
ψαλίδι
E.8 glue (γκλου)
κόλλα
E.9 stapler (στέιπλερ)
συρραπτικό
E.10 paint (πέιν/τ)
μπογιά
E.11 staple (στέιπλ)
συρράπτω
Ε.12 tail (τέιλ)
ουρά (ζώου)
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