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LEVEL ONE 

Lesson 1 Lesson 2 

My Body Το σώμα μου Animals Τα ζώα 

mouth Το στόμα cat Η γάτα 

head Το κεφάλι dog Ο σκύλος 

hand Το χέρι chicken Το κοτόπουλο 

leg Το πόδι duck Η πάπια 

eye Το μάτι bird Το πουλί 

ear Το αυτί cow Η αγελάδα 

teeth Τα δόντια sheep Το πρόβατο 

tongue Η γλώσσα horse Το άλογο 

nose Η μύτη pig Το γουρούνι 

hair Τα μαλλιά rabbit Ο λαγός 
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LEVEL ONE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Τα φρούτα Actions Δράσεις 

orange Το πορτοκάλι eat Τρώω 

pear Το αχλάδι drink Πίνω 

apple Το μήλο sit Κάθομαι 

strawberry Η φράουλα stand Στέκομαι 

grape Το σταφύλι walk Περπατώ 

papaya Η παπάγια run Τρέχω 

banana Η μπανάνα jump Πηδάω 

watermelon Το καρπούζι crawl Μπουσουλάω 

raspberry Το φραμπουάζ cry Κλαίω 

kiwi fruit Το ακτινίδιο laugh Γελάω 
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LEVEL ONE 

Lesson 5 Lesson 6 

Numbers Οι αριθμοί Nature Η φύση 

one Ένα sun Ο ήλιος 

two Δύο moon Το φεγγάρι 

three Τρία star Τo αστέρι 

four Τέσσερα water Το νερό 

five Πέντε fire Η φωτιά 

six Έξι flower Το λουλούδι 

seven Επτά grass Το γρασίδι 

eight Οκτώ tree Το δέντρο 

nine Εννέα mountain Το βουνό 

ten Δέκα rain Η βροχή 
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LEVEL ONE 

Lesson 7 Lesson 8 

My Family Η οικογένεια μου Personal Belongings 
Προσωπικά 

αντικείμενα 

father Ο πατέρας clothes Τα ρούχα 

mother Η μητέρα shorts Το σορτς 

elder brother Ο μεγαλύτερος αδελφός shoe Το παπούτσι 

elder sister Η μεγαλύτερη αδελφή sock Η κάλτσα 

younger brother Ο μικρότερος αδελφός hat Το καπέλο  

younger sister Η μικρότερη αδελφή ball Η μπάλα 

grandfather Ο παππούς building block Τα τουβλάκια 

grandmother Η γιαγιά jigsaw Το παζλ 

uncle Ο θείος doll Η κούκλα 

aunt Η θεία teddy bear Το αρκουδάκι 
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LEVEL TWO 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Τα ζώα Even Numbers Ζυγοί Αριθμοί 

leopard Η λεοπάρδαλη two Δύο 

elephant Ο ελέφαντας four Τέσσερα 

snake Το φίδι six Έξι 

deer Ο τάρανδος eight Οχτώ 

bear Η αρκούδα ten Δέκα 

hippopotamus Ο ιπποπόταμος twelve Δώδεκα 

squirrel Ο σκίουρος fourteen Δεκατέσσερα 

wolf Ο λύκος sixteen Δεκαέξι 

panda Το πάντα eighteen Δεκαοκτώ 

kangaroo Το κανγκουρό twenty Είκοσι 
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LEVEL TWO 

Lesson 3 Lesson 4 

Food Φαγητά Things in the House Τα πράγματα στο σπίτι 

rice Το ρύζι table Το τραπέζι 

porridge Χυλός Βρώμης  chair Η καρέκλα 

fish Το ψάρι bed Το κρεβάτι 

meat Το κρέας lamp Η λάμπα 

vegetable Τα λαχανικά clock Το ρολόι 

milk Το γάλα sofa Ο καναπές 

bread Το ψωμί telephone Το τηλέφωνο 

cookie Το μπισκότο electric fan Ο ανεμιστήρας 

cake Το κέικ washing machine Το πλυντήριο ρούχων 

cheese Το τυρί television Η τηλεόραση 

  



 
P a g e  | 7 

 

 

LEVEL TWO 

Lesson 5 Lesson 6 

Colors Τα χρώματα Opposites Αντίθετα 

red Κόκκινο left Αριστερά 

orange Πορτοκαλί right Δεξιά 

yellow Κίτρινο far Μακριά 

green Πράσινο near Κοντά 

blue Μπλε full Γεμάτος 

purple Μοβ empty Άδειος 

black Μαύρο dirty Βρώμικος 

white Άσπρο clean Καθαρός 

grey Γκρι dark Σκοτεινός 

brown Καφέ bright Φωτεινός  
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LEVEL TWO 

Lesson 7 Lesson 8 

Creatures Πλάσματα Personal Belongings 
Προσωπικά 

Αντικείμενα 

housefly Η μύγα fork Το πιρούνι 

butterfly Η πεταλούδα spoon Το κουτάλι 

bee Η μέλισσα towel Η πετσέτα 

dragonfly Η λιβελούλη  glass Το ποτήρι 

spider Η αράχνη toothpaste Η οδοντόκρεμα 

grasshopper Η ακρίδα toothbrush Η οδοντόβουρτσα 

centipede Η σαρανταποδαρούσα comb Η χτένα 

ant Το μυρμήγκι stool Το σκαμνί 

cockroach Η κατσαρίδα crayon Οι μπογιές 

caterpillar Η κάμπια book Το βιβλίο 
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LEVEL THREE 

Lesson 1 Lesson 2 

Animals Τα ζώα Stationery & Shapes ΓραφικήΎλη & Σχήματα 

rhinoceros Ο ρινόκερος book Το βιβλίο 

frog Ο βάτραχος papers Το χαρτί 

tiger Η τίγρης pencil Το μολύβι 

lion Το λιοντάρι ruler Ο χάρακας 

camel Η καμήλα eraser Η γόμα 

zebra Η ζέβρα circle Ο κύκλος 

tortoise Η χελώνα square Το τετράγωνο 

monkey Η μαϊμού triangle Το τρίγωνο 

crocodile Ο κροκόδειλος rectangle Το ορθογώνιο 

giraffe Η καμηλοπάρδαλη oval Το οβάλ 
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LEVEL THREE 

Lesson 3 Lesson 4 

Fruits Τα φρούτα Odd Numbers Μονοί Αριθμοί 

apricot Το αχλάδι one Ένα 

peach Το ροδάκινο three Τρία 

coconut Η καρύδα five Πέντε 

cherry Το κεράσι seven Επτά 

pineapple Ο ανανάς nine Εννέα 

tomato Η ντομάτα eleven Έντεκα 

blueberry Το μούρο thirteen Δεκατρία 

mango Το μάνγκο fifteen Δεκαπέντε 

pumpkin Η κολοκύθα seventeen Δεκαεπτά 

grapefruit Το γρεϊπφρουτ nineteen Δεκαεννιά  
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LEVEL THREE 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Αντίθετα Personal Belongings Προσωπικά Αντικείμενα 

long Μακρύς skirt Η φούστα 

short Κοντός book Το βιβλίο 

tall Ψηλός diaper Η πάνα 

low Χαμηλός umbrella Η ομπρέλα 

hot Ζεστός school bag Η σχολική τσάντα 

cold Κρύος raincoat Το αδιάβροχο 

many Πολλά water bottle Το μπουκάλι με το νερό 

few Λίγα colour pencil Το χρωματιστό μολύβι 

big Μεγάλος bicycle Το ποδήλατο 

small Μικρός electronic keyboard Το αρμόνιο 
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LEVEL THREE 

Lesson 7 Lesson 8 

Modes of 

Transportation 
Μέσα Μεταφοράς  Flowers Τα λουλούδια 

ship Το πλοίο rose Το τριαντάφυλλο 

boat Η βάρκα oriental cherry Η κερασιά 

car Το αυτοκίνητο water lily Το νούφαρο 

bus Το λεωφορείο tulip Η τουλίπα 

train Το τρένο lavender Η λεβάντα 

aιrplane Το αεροπλάνο sunflower Το ηλιολούλουδο 

van Το φορτηγάκι hibiscus Ο ιβίσκος 

truck Το φορτηγό orchid Η ορχιδέα 

bicycle Το ποδήλατο morning glory morning glory 

ambulance Το ασθενοφόρο lily Ο κρίνος 
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LEVEL FOUR 

Lesson 1 Lesson 2 

Birds Τα πουλιά Food Ta Φαγητά 

peacock Το παγώνι candy Η καραμέλα 

parrot Ο παπαγάλος ice-cream Το παγωτό 

flamingo Το φλαμίνγκο french fries Οι τηγανιτές πατάτες  

owl Η κουκουβάγια sushi Το σούσι 

eagle Ο αετός noodle Τα νουντλ 

Kingfisher Η αλκυόνα fruit juice Ο φρουτοχυμός 

woodpecker Ο τρυποκάρυδος corn Το καλαμπόκι 

penguin Ο πιγκουίνος chocolate Η σοκολάτα 

vulture Ο γύπας bread Το ψωμί 

seagull Ο γλάρος  hamburger Το χάμπουργκερ 
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LEVEL FOUR 

Lesson 3 Lesson 4 

Flags / Countries Σημαίες/Χώρες Marine Creatures Θαλάσσια όντα 

France Γαλλία starfish Ο αστερίας 

Germany Γερμανία sea anemone  Η θαλάσσια ανεμώνη 

India Ινδία dolphin Το δελφίνι 

Canada Καναδάς sea turtle Η θαλάσσια χελώνα 

Japan Ιαπωνία seahorse Ο ιππόκαμπος 

Russia Ρωσία whale Η φάλαινα 

England Αγγλία shark Ο καρχαρίας 

United States Ηνωμένες Πολιτείες  jellyfish Η μέδουσα 

China Κίνα stingray Το σαλάχι 

Brazil Βραζιλία  crab Ο κάβουρας 
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LEVEL FOUR 

Lesson 5 Lesson 6 

Opposites Αντίθετα Things in the house Πράγματα στο σπίτι 

in Μέσα bowl Το μπολ 

out Έξω plate Το πιάτο 

new Καινούριος window Το παράθυρο 

old Παλιός Toaster Η τοστιέρα 

up Επάνω refrigerator Το ψυγείο 

down Κάτω computer Ο υπολογιστής 

front Μπροστά book shelf Η βιβλιοθήκη 

back Πίσω wardrobe Η ντουλάπα 

dry Στεγνός high chair  Καρεκλάκι μωρού 

wet Βρεγμένος  CD player CD player 
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LEVEL FOUR 

Lesson 7 Lesson 8 

Places Μέρη 
Modes of 

Transportation 
Μέσα Μεταφοράς 

park Το πάρκο cable car Το τελεφερίκ 

hospital Το νοσοκομείο wheelchair Η αναπηρική καρέκλα 

school Το σχολείο police car Το περιπολικό 

bus station Η στάση του λεωφορείου yacht Το κότερο  

playground Η παιδική χαρά trailer  Η καρότσα  

library Η βιβλιοθήκη motorcycle Η μοτοσυκλέτα 

zoo Το ζωολογικό πάρκο  hovercraft Το χόβερκραφτ 

food court Η ταβέρνα hot-air balloon Το αερόστατο 

supermarket Το σούπερ μάρκετ helicopter Το ελικόπτερο 

shopping centre Το εμπορικό κέντρο taxi Το ταξί 
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LEVEL FIVE 

Lesson 1 

Opposites Αντίθετα 

wide road Φαρδύς δρόμος 

narrow road Στενός δρόμος 

tall tree Ψηλό δέντρο 

short tree Κοντό δέντρο 

fat aunt Χοντρή θεία 

slim aunt Λεπτή θεία 

long pencil Μακρύ μολύβι 

short pencil Κοντό μολύβι 

big shoes Μεγάλα παπούτσια 

small shoes Μικρά παπούτσια 
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LEVEL FIVE 

Lesson 2 

Descriptive Phrases Περιγραφικές Φράσεις 

red rose Κόκκινο τριανταφυλλο 

orange pumpkin Πορτοκαλί κολοκύθα 

yellow banana Κίτρινη μπανάνα 

green frog Πράσινος βάτραχος 

purple eggplant Μοβ μελιτζάνα 

blue sky Μπλε ουρανός 

brown camel Καφέ καμήλα 

black bear Μαύρη αρκούδα 

white hamster Άσπρο χάμστερ 

grey elephant Γκρι ελέφαντας 
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LEVEL FIVE 

Lesson 3 

Opposites Αντίθετα 

female washroom Γυναικείες τουαλέτες 

male washroom Αντρικές τουαλέτες 

dry towel Στεγνή πετσέτα 

wet towel Βρεγμένη πετσέτα 

full basket Γεμάτο καλάθι 

empty basket Άδειο καλάθι 

dirty bowl Λερωμένο μπολ 

clean bowl Καθαρό μπολ 

many flamingoes Πολλά φλαμίνγκο 

few flamingoes Λίγα φλαμίνγκο 
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LEVEL FIVE 

Lesson 4 

I can… Εγώ μπορώ... 

I can run Εγώ μπορώ να τρέχω 

I can jump Εγώ μπορώ να πηδάω 

I can crawl Εγώ μπορώ να μπουσουλάω 

I can walk Εγώ μπορώ να περπατάω 

I can kick Εγώ μπορώ να κλωτσάω 

I can listen Εγώ μπορώ να ακούω 

I can eat Εγώ μπορώ να τρώω 

I can drink Εγώ μπορώ να πίνω 

I can stand Εγώ μπορώ να στέκομαι 

I can sit Εγώ μπορώ να κάθομαι 
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LEVEL FIVE 

Lesson 5 

I have… Εγώ έχω... 

I have eyes Εγώ έχω μάτια 

I have hands Εγώ έχω χέρια 

I have teeth Εγώ έχω δόντια 

I have a cell phone Εγώ έχω ένα κινητό τηλέφωνο 

I have a school bag Εγώ έχω μία σχολική τσάντα 

I have a balloon Εγώ έχω ένα μπαλόνι 

I have a book Εγώ έχω ένα βιβλίο 

I have a hat Εγώ έχω ένα καπέλο 

I have a jigsaw puzzle Εγώ έχω ένα παζλ 

I have an electronic keyboard Εγώ έχω ένα αρμόνιο 
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LEVEL FIVE 

Lesson 6 

I am… Εγώ... 

I am painting Εγώ ζωγραφίζω 

I am writing Εγώ γράφω 

I am singing Εγώ τραγουδώ 

I am sleeping Εγώ κοιμάμαι 

I am swimming Εγώ κολυμπάω 

I am reading a book Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο 

I am playing the piano Εγώ παίζω πιάνο 

I am brushing my teeth Εγώ βουρτσίζω τα δόντια μου 

I am wearing my clothes Εγώ φοράω τα ρούχα μου 

I am combing my hair Εγώ χτενίζω τα μαλλιά μου 
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LEVEL FIVE 

Lesson 7 

Introducing myself Συστήνομαι 

Hello! Γειά! 

I am a girl. Εγώ είμαι ένα κορίτσι. 

I am 4 years old. Εγώ είμαι τεσσάρων ετών. 

I am a boy. Εγώ είμαι ένα αγόρι. 

I am 5 years old. Εγώ είμαι πέντε ετών. 

I like to swing. Μου αρέσει να κάνω κούνια. 

I like to slide. Μου αρέσει να κάνω τσουλήθρα. 

I like to ride a bike. Μου αρέσει να κάνω ποδήλατο. 

I like to play in the park. Μου αρέσει να παίζω στο πάρκο. 

We like to blow bubbles. Μας αρέσει να κάνουμε φούσκες. 
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LEVEL FIVE 

Lesson 8 

My House Το σπίτι μου 

This is my house. Αυτό είναι το σπίτι μου. 

This is my garden. Αυτός είναι ο κήπος μου. 

Here is the living room. Εδώ είναι το σαλόνι. 

There is a television in the living room. Είναι μία τηλεόραση στο σαλόνι. 

There is a sofa in the living room. Είναι ένας καναπές στο σαλόνι. 

Here is the bedroom. Εδώ είναι το υπνοδωμάτιο. 

There is a bed in the bedroom. Είναι ένα κρεβάτι στο υπνοδωμάτιο. 

Here is the kitchen. Εδώ είναι η κουζίνα. 

There is a refrigerator in the kitchen. Είναι ένα ψυγείο στην κουζίνα. 

There is a washing machine in the kitchen. Είναι ένα πλυντήριο στην κουζίνα. 
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LEVEL SIX 

Lesson 1 

Where? Πού; 

Where are my colour pencils? Πού είναι τα χρωματιστά μολύβια μου; 

Your colour pencils are in the box. Τα χρωματιστά σου μολύβια είναι μέσα στο κουτί. 

Where are my shoes? Πού είναι τα παπούτσια μου; 

Your shoes are outside the house. Τα παπούτσια σου είναι έξω από το σπίτι. 

Where is my toy? Πού είναι το παιχνίδι μου; 

Your toy is on the sofa. Το παιχνίδι σου είναι πάνω στον καναπέ. 

Where is my toy train? Πού είναι το τρενάκι μου; 

Your toy train is under the table. Το τρενάκι σου είναι κάτω από το τραπέζι. 

  



 
P a g e  | 26 

 

 

LEVEL SIX 
Lesson 2 

Favourites Αγαπημένα 

My father likes to eat hamburgers. Στον πατέρα μου αρέσει να τρώει χάμπουργερ. 

My mother likes to eat cheesecake. Στη μητέρα μου αρέσει να τρώει τσιζκέικ. 

My sister likes to eat chicken. Στην αδελφή μου αρέσει να τρώει κοτόπουλο. 

My brother likes to drink milk. Στον αδελφό μου αρέσει να πίνει γάλα. 

I like to eat sausages. Μου αρέσει να τρώω λουκάνικα. 

Dogs like to eat bones. Στους σκύλους αρέσει να τρώνε κόκαλα. 

Cats like to eat fish. Στις γάτες αρέσει να τρώνε ψάρια. 

Goats like to eat grass. Στις κατσίκες αρέσει να τρώνε γρασίδι. 

Birds like to eat worms. Στα πουλιά αρέσει να τρώνε σκουλήκια. 

Monkeys like to eat bananas. Στις μαϊμούδες αρέσει να τρώνε μπανάνες. 
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LEVEL SIX 

Lesson 3 

Things I do Πράγματα που κάνω.. 

I love to play with the ball. Μου αρέσει να παίζω με την μπάλα. 

I love to play with my toy car. Μου αρέσει να παίζω με το αυτοκινητάκι μου. 

I love to play with my doll. Μου αρέσει να παίζω με την κούκλα μου. 

I love to eat cookies. Μου αρέσει να τρώω μπιρκότα. 

I love to eat ice-cream. Μου αρέσει να τρώω παγωτό. 

I am looking at the insects. Μου αρέσει να κοιτάζω τα έντομα. 

I am looking at the map. Μου αρέσει να κοιτάζω το χάρτη. 

I am listening to music. Μου αρέσει να ακούω μουσική. 

I am listening to the radio. Μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο. 

I am reading a book. Διαβάζω ένα βιβλίο. 
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LEVEL SIX 

Lesson 4 

I am... Εγώ... 

I am cutting my hair at the hair salon. Κουρεύω τα μαλλιά μου στο κομμωτήριο. 

I am seeing a doctor at the clinic. Επισκέπτομαι το γιατρό στην κλινική. 

I am borrowing some books from the library. Δανείζομαι μερικά βιβλία από τη βιβλιοθήκη. 

I am buying some vegetables from the market. Αγοράζω μερικά λαχανικά από την αγορά. 

I am buying soft drinks from the store. Αγοράζω αναψυκτικά από το κατάστημα. 

I am cycling at the park. Κάνω ποδήλατο στο πάρκο. 

I am sliding down the slide at the playground. Κάνω τσουλήθρα στην παιδική χαρά. 

I am looking at a monkey in the zoo. Κοιτάζω τη μαϊμού στο ζωολογικό πάρκο. 

I am buying sausages in the supermarket. Αγοράζω λουκάνικα στο σούπερ μάρκετ. 
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LEVEL SIX 

Lesson 5 

Please… Παρακαλώ... 

Please hug me. Παρακαλώ αγκάλιασέ με. 

Please hold my hand. Παρακαλώ κράτησε το χέρι μου. 

Please may I have some candy? Μπορώ να έχω μερικές καραμέλες παρακαλώ; 

Please may I have some watermelon? Μπορώ να έχω λίγο καρπούζι παρακαλώ; 

Please may I have some cake? Μπορώ να έχω λίγο κέικ παρακαλώ; 

Please may I have some grapes? Μπορώ να έχω λίγα σταφύλια παρακαλώ; 

Please help me comb my hair. Βοήθησέ με να χτενίσω τα μαλλιά μου παρακαλώ. 

Please help me open the door. Βοήθησέ με να ανοίξω την πόρτα παρακαλώ. 

Please help me carry my bag. Βοήθησέ με να μεταφέρω την τσάντα μου παρακαλώ. 

Please help me hold my water bottle. 
Βοήθησέ με να κουβαλήσω το μπουκάλι μου με το 

νερό παρακαλώ. 
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LEVEL SIX 

Lesson 6 

Water is very useful Το νερό είναι πολύ χρήσιμο. 

I am washing my face. Εγώ πλένω το πρόσωπό μου. 

I am washing my hands. Εγώ πλένω τα χέρια μου. 

I am washing my legs. Εγώ πλένω τα πόδια μου. 

I am washing my bowl. Εγώ πλένω το μπολ μου. 

I was washing my towel. Εγώ έπλενα την πετσέτα μου. 

I am washing my cup. Εγώ πλένω την κούπα μου. 

I am washing my bottle. Εγώ πλένω το μπουκάλι μου. 

I am brushing my teeth. Εγώ βουρτσίζω τα δόντια μου. 

I am having my shower. Εγώ κάνω ντους. 

Water is very useful. Το νερό είναι πολύ χρήσιμο. 
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LEVEL SIX 

Lesson 7 

Picnics are fun Τα πικνίκ είναι διασκεδαστικά. 

We are having a picnic at the park. Κάνουμε πικνίκ στο πάρκο. 

Our mother has prepared a lot of food. Η μητέρα μας ετοίμασε πολλά φαγητά. 

There are fruit juices. Υπάρχουν φρουτοχυμοί. 

There are sandwiches. Υπάρχουν σάντουιτς. 

There are apples. Υπάρχουν μήλα. 

There are desserts. Υπάρχουν γλυκά. 

We love to play with sand. Μας αρέσει να παίζουμε με την άμμο. 

We love to build sandcastles. Μας αρέσει να χτίζουμε κάστρα στην άμμο. 

We love to play with waves. Μας αρέσει να παίζουμε με τα κύματα. 

Picnics are fun. Τα πικνίκ είναι διασκεδαστικά. 
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LEVEL SIX 

Lesson 8 

The Botanic Gardens Οι Βοτανικοί κήποι 

My daddy brought us to the botanic gardens. 
Ο μπαμπάς μου μας έφερε στους βοτανικούς 

κήπους. 

There were plenty of flowers in the gardens. Υπήρχαν πολλά λουλούδια στους κήπους. 

We found a big tree. Βρήκαμε ένα μεγάλο δέντρο. 

This tree was very tall. Αυτό το δέντρο ήταν πολύ ψηλό. 

My sister saw a swan. Η αδελφή μου είδε ένα κύκνο. 

The swan's neck was very long. Ο λαιμός του κύκνου ήταν πολύ μακρύς. 

I saw a butterfly. Εγώ είδα μία πεταλούδα. 

The butterfly‘s wings were very pretty. Τα φτερά της πεταλούδας ήταν πολύ όμορφα. 

I also saw a caterpillar. Είδα επίσης μία κάμπια. 

The caterpillar crawled very slowly. Η κάμπια προχωρούσε πολύ αργά. 

 


