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1.1

Δομή Μαθήματος

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

το κορίτσι
το αγόρι
το αγόρι
το κορίτσι

03

Το κορίτσι τρώει.
Το κορίτσι πίνει.
Το αγόρι τρώει.
Το αγόρι πίνει.

12

Το κορίτσι διαβάζει.
Το αγόρι διαβάζει.
Ο άνδρας διαβάζει.
Η γυναίκα διαβάζει.

13

Η γυναίκα τρέχει.
Η γυναίκα διαβάζει.
Η γυναίκα πίνει.
Η γυναίκα τρώει.

14

Το αγόρι τρέχει.
Το αγόρι τρώει.
Το αγόρι πίνει.
Το αγόρι διαβάζει.

15

Το κορίτσι πίνει.
Τα κορίτσια πίνουν.
Το αγόρι τρώει.
Τα αγόρια τρώνε.

16

Ο άνδρας πίνει.
Οι άνδρες πίνουν.
Το κορίτσι τρέχει.
Τα κορίτσια τρέχουν.

17

Το αγόρι διαβάζει.
Τα αγόρια διαβάζουν.
Η γυναίκα τρώει.
Οι γυναίκες τρώνε.

04

το κορίτσι
το αγόρι

05

Το κορίτσι πίνει.
Το αγόρι πίνει.
Το κορίτσι τρώει.
Το αγόρι τρώει.

06

η γυναίκα
ο άνδρας
η γυναίκα
ο άνδρας

07

η γυναίκα
ο άνδρας

08

Η γυναίκα πίνει.
Ο άνδρας τρώει.
Η γυναίκα τρώει.
Ο άνδρας πίνει.

18

Ο άνδρας τρώει.
Η γυναίκα τρώει.
Το κορίτσι τρώει.
Το αγόρι τρώει.

Οι άνδρες διαβάζουν.
Οι γυναίκες διαβάζουν.
Οι άνδρες τρέχουν.
Οι γυναίκες τρέχουν.

19

Ο άνδρας τρώει.
Το κορίτσι πίνει.
Ο άνδρας πίνει.
Το κορίτσι τρώει.

Το κορίτσι διαβάζει.
Οι γυναίκες διαβάζουν.
Η γυναίκα διαβάζει.
Τα κορίτσια διαβάζουν.

20

αγόρια
κορίτσια
άνδρες
γυναίκες

09

10

11

Το κορίτσι τρέχει.
Το αγόρι τρέχει.
Ο άνδρας τρέχει.
Η γυναίκα τρέχει.
1
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21

Τα αγόρια τρώνε.
Τα κορίτσια τρέχουν.
Οι γυναίκες πίνουν.
Οι άνδρες διαβάζουν.

31

Αυτοί τρώνε.
Αυτές μαγειρεύουν.
Αυτοί κολυμπάνε.
Αυτές γράφουν.

22

Αυτός τρέχει.
Αυτός τρώει.
Αυτή πίνει.
Αυτή διαβάζει.

32

Τα κορίτσια διαβάζουν.
Το κορίτσι διαβάζει.
Τα κορίτσια γράφουν.
Το κορίτσι γράφει.

23

Αυτός τρέχει.
Αυτή πίνει.
Αυτές τρώνε.
Αυτοί διαβάζουν.

33

Αυτή διαβάζει.
Αυτός πίνει.
Αυτή γράφει.
Αυτός τρώει.

24

Αυτός τρέχει.
Αυτή τρέχει.
Αυτές τρέχουν.

34

25

Αυτός μαγειρεύει.
Αυτή μαγειρεύει.
Αυτοί μαγειρεύουν.

Αυτή πίνει.
Αυτή τρώει.
Αυτός πίνει.
Αυτός τρώει.

35

Αντίο.
Αντίο.

26

Τα αγόρια κολυμπάνε.
Το κορίτσι κολυμπάει.
Ο άνδρας κολυμπάει.
Οι γυναίκες κολυμπάνε.

27

Ο άνδρας μαγειρεύει.
Οι άνδρες μαγειρεύουν.
Ο άνδρας τρώει.
Οι άνδρες τρώνε.

28

Η γυναίκα τρέχει.
Η γυναίκα κολυμπάει.
Οι γυναίκες τρέχουν.
Οι γυναίκες κολυμπάνε.

29

Αυτός κολυμπάει.
Αυτός τρέχει.
Αυτός μαγειρεύει.
Αυτός τρώει.

30

Αυτή γράφει.
Αυτός γράφει.
Αυτοί γράφουν.
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Δομή Μαθήματος

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

το σάντουιτς
το σάντουιτς
το σάντουιτς
το αβγό
το αβγό
το μήλο

03

04

05

το ψωμί
το ψωμί
το ψωμί
ο καφές
ο καφές
το γάλα
το σάντουιτς
το αβγό
το μήλο
το ψωμί
ο καφές
το γάλα
το αβγό και ο καφές
το ψωμί και το γάλα
το ρύζι και το νερό

06

ένα κορίτσι και μία γυναίκα
ένα αγόρι και ένας άνδρας
ένα σάντουιτς και γάλα

07

ένας άνδρας και μία γυναίκα
ρύζι και ένα μήλο
ψωμί και νερό

08

Το αγόρι πίνει γάλα.
Η γυναίκα πίνει καφέ.
Το αγόρι και ο άνδρας πίνουν νερό.
Το κορίτσι τρώει ψωμί.
Ο άνδρας τρώει ένα αβγό.
Ο άνδρας και η γυναίκα τρώνε ρύζι.

09

Αυτή τρώει ένα μήλο.
Αυτός τρώει ρύζι.
Αυτές τρώνε αβγά.
Αυτοί τρώνε σάντουιτς.
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10

Αυτοί τρώνε αβγά.
Αυτές τρώνε σάντουιτς.
Αυτός τρώει ρύζι.
Αυτή πίνει νερό.

11

ο σκύλος
ο σκύλος
ο σκύλος
η γάτα
η γάτα
το άλογο

12

το αυτοκίνητο
το αυτοκίνητο
το αυτοκίνητο
η εφημερίδα
η εφημερίδα
το ποδήλατο

13

ο σκύλος
η γάτα
το άλογο
το αυτοκίνητο
η εφημερίδα
το ποδήλατο

14

Ο άνδρας οδηγεί ένα αυτοκίνητο.
Η γυναίκα οδηγεί ένα αυτοκίνητο.
Το αγόρι περπατάει.
Το κορίτσι περπατάει.

15

Ο άνδρας τρέχει.
Η γυναίκα περπατάει.
Το κορίτσι τρέχει.
Το αγόρι περπατάει.

16

Αυτοί τρώνε μήλα.
Αυτός οδηγεί ένα αυτοκίνητο.
Αυτοί διαβάζουν μία εφημερίδα.
Αυτές διαβάζουν ένα βιβλίο.

17

Αυτός έχει μία γάτα.
Αυτή έχει έναν σκύλο.
Αυτές έχουν ένα άλογο.

18

Αυτός έχει ένα αυτοκίνητο.
Αυτή έχει σάντουιτς.
Αυτοί έχουν μία εφημερίδα.
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29

Αυτοί δεν μαγειρεύουν. Αυτοί τρώνε.
Αυτοί μαγειρεύουν. Αυτοί δεν τρώνε.
Αυτός δεν περπατάει. Αυτός τρέχει.
Αυτός περπατάει. Αυτός δεν τρέχει.

30

Αυτός κοιμάται.
Αυτή κοιμάται.
Αυτοί κοιμούνται.

Οι γυναίκες έχουν ρύζι.
Οι γυναίκες δεν έχουν ρύζι.
Το αγόρι έχει ένα στυλό.
Το αγόρι δεν έχει ένα στυλό.

31

Το ψάρι κολυμπάει.
Η γάτα κοιμάται.
Ο σκύλος τρώει.
Το άλογο τρέχει.

Το αγόρι έχει γάλα.
Το αγόρι δεν έχει γάλα.
Τα κορίτσια έχουν ποδήλατα.
Τα κορίτσια δεν έχουν ποδήλατα.

32

Αυτοί κολυμπάνε.
Αυτοί διαβάζουν.
Αυτοί περπατάνε.
Αυτές κοιμούνται.

Ο σκύλος τρέχει.
Ο σκύλος δεν τρέχει.
Τα αγόρια έχουν νερό.
Τα αγόρια δεν έχουν νερό.

33

Τα παιδιά πίνουν.
Οι άνδρες και οι γυναίκες τρώνε.
Τα παιδιά κολυμπάνε.
Οι άνδρες και οι γυναίκες τρέχουν.

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα μήλο.
Τι είναι αυτό;
Αυτή είναι μία εφημερίδα.

34

Το παιδί τρέχει.
Τα παιδιά τρέχουν.
Ο άνδρας διαβάζει.
Οι άνδρες και οι γυναίκες διαβάζουν.

Τι είναι αυτό;
Αυτή είναι μία γάτα.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα ποδήλατο.

35

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα αβγό.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα στυλό.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα ψάρι.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ρύζι.

36

Κοιμάται αυτός;
Ναι. Αυτός κοιμάται.
Κοιμάται αυτή;
Όχι. Αυτή δεν κοιμάται.

37

Κολυμπάει ο σκύλος;
Ναι.
Κολυμπάει το άλογο;
Όχι.

19

Αυτός έχει βιβλία.
Αυτή έχει ένα ψάρι.
Αυτοί έχουν στυλό.

20

το βιβλίο
το στυλό
το ψάρι

21

22

23

24

25

26

Ο άνδρας οδηγεί.
Το αγόρι δεν οδηγεί.
Η γυναίκα οδηγεί.
Το κορίτσι δεν οδηγεί.

27

Ο άνδρας και οι γυναίκες μαγειρεύουν.
Ο άνδρας και οι γυναίκες δεν μαγειρεύουν.
Τα παιδιά γράφουν.
Τα παιδιά δεν γράφουν.
Η γυναίκα οδηγεί.
Η γυναίκα δεν οδηγεί.

28

Αυτοί κολυμπάνε.
Αυτοί δεν κολυμπάνε.
Αυτός κοιμάται.
Αυτός δεν κοιμάται.
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38

Διαβάζει μία εφημερίδα αυτή;
Όχι.
Διαβάζει ένα βιβλίο αυτή;
Ναι.

39

Τρώει ένα μήλο αυτός;
Όχι.
Τρώει ένα μήλο αυτός;
Ναι.

40

Αντίο.
Αντίο.

5

Δομή Μαθήματος

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

άσπρο
άσπρο
άσπρο
μαύρο
μαύρο
κόκκινο

03

μπλε
μπλε
μπλε
πράσινο
πράσινο
κίτρινο

04

μπλε
άσπρο
πράσινο
μαύρο
κόκκινο
κίτρινο

05

Τα αβγά είναι κόκκινα.
Τα ποδήλατα είναι κόκκινα.
Τα μήλα είναι πράσινα.
Τα στυλό είναι πράσινα.
Τα αυτοκίνητα είναι άσπρα.
Τα ποδήλατα είναι άσπρα.

06

Το γάλα είναι άσπρο.
Το ρύζι είναι άσπρο.
Το αυτοκίνητο είναι άσπρο.
Το αυτοκίνητο είναι πράσινο.
Το μήλο είναι πράσινο.
Το ποδήλατο είναι πράσινο.

07

Η μπάλα είναι κόκκινη.
Οι μπάλες είναι κόκκινες.
Το αβγό είναι μπλε.
Τα αβγά είναι μπλε.
Το ποδήλατο είναι κίτρινο.
Τα ποδήλατα είναι κίτρινα.
Το αυτοκίνητο είναι μαύρο.
Τα αυτοκίνητα είναι μαύρα.

1.3
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08

Το αυτοκίνητο είναι κόκκινο.
Τα αυτοκίνητα είναι κόκκινα.
Η γάτα είναι μαύρη.
Οι γάτες είναι μαύρες.

09

Το ψάρι είναι κόκκινο.
Τα ψάρια είναι κόκκινα.
Το ποδήλατο είναι κίτρινο.
Τα ποδήλατα είναι κίτρινα.

10

Αυτό είναι κόκκινο.
Αυτή είναι μπλε.
Αυτό είναι κίτρινο.
Αυτή είναι άσπρη.
Αυτό είναι πράσινο.
Αυτός είναι μαύρος.

11

Αυτός είναι μπλε.
Αυτοί είναι άσπροι.
Αυτό είναι κόκκινο.
Αυτά είναι άσπρα.
Αυτή είναι κίτρινη.
Αυτές είναι μαύρες.

12

Αυτό είναι μαύρο και άσπρο.
Αυτές είναι κόκκινες.
Αυτές είναι άσπρες.
Αυτή είναι μπλε και πράσινη.

13

Ο σκύλος είναι μαύρος.
Ο σκύλος είναι άσπρος.
Η γάτα είναι μαύρη.
Η γάτα είναι άσπρη.

14

το φεγγάρι
το φεγγάρι
το φεγγάρι
ο ήλιος
ο ήλιος
ο ουρανός

15

το δέντρο
το δέντρο
το δέντρο
το λουλούδι
το λουλούδι
το γρασίδι
6

16

το φεγγάρι
ο ήλιος
ο ουρανός
το δέντρο
το λουλούδι
το γρασίδι

17

Το γρασίδι είναι πράσινο.
Ο ουρανός είναι μπλε.
Το φεγγάρι είναι άσπρο.
Ο ήλιος είναι κίτρινος.
Το λουλούδι είναι κόκκινο.

18

Ο ήλιος είναι κίτρινος.
Το μήλο είναι κίτρινο.
Ο ουρανός είναι μπλε.
Το αβγό είναι μπλε.

19

Το φεγγάρι είναι άσπρο.
Το αυτοκίνητο είναι άσπρο.
Το γρασίδι είναι πράσινο.
Η μπάλα είναι πράσινη.

20

Το λουλούδι είναι μικρό.
Το αβγό είναι μικρό.
Τα λουλούδια είναι μικρά.
Τα αβγά είναι μικρά.

21

Τα λουλούδια είναι μεγάλα.
Τα βιβλία είναι μεγάλα.
Το ψάρι είναι μεγάλο.
Το αβγό είναι μεγάλο.

22

Ο σκύλος είναι μεγάλος.
Ο σκύλος είναι μικρός.
Τα λουλούδια είναι μεγάλα.
Τα λουλούδια είναι μικρά.

23

Αυτή είναι γιατρός.
Αυτός είναι δάσκαλος.
Αυτοί είναι αστυνομικοί.

24

Αυτός είναι μαθητής.
Αυτή είναι μαθήτρια.
Αυτοί είναι μαθητές.
Αυτές είναι μαθήτριες.

25

Αυτός είναι αστυνομικός.
Αυτή είναι δασκάλα.
Αυτός είναι γιατρός.
Αυτοί είναι μαθητές.

34

Εμείς είμαστε κορίτσια.
Εμείς είμαστε αγόρια.
Εμείς είμαστε αστυνομικοί.
Εμείς είμαστε γιατροί.

26

Εγώ είμαι αγόρι.
Εγώ είμαι κορίτσι.
Εγώ είμαι άνδρας.
Εγώ είμαι γυναίκα.

35

Εγώ έχω ένα κόκκινο ποδήλατο.
Εμείς έχουμε πράσινα ποδήλατα.
Εγώ έχω κόκκινα μήλα.
Εμείς έχουμε πράσινα μήλα.

27

Εγώ είμαι δασκάλα.
Εγώ δεν είμαι δασκάλα.
Εγώ είμαι γιατρός.
Εγώ δεν είμαι γιατρός.
Εγώ είμαι μαθητής.
Εγώ δεν είμαι μαθητής.

36

Εγώ έχω κόκκινα λουλούδια.
Εσείς έχετε κόκκινα λουλούδια.
Αυτός έχει κόκκινα λουλούδια.
Αυτή έχει κόκκινα λουλούδια.
Εμείς έχουμε κόκκινα λουλούδια.
Αυτοί έχουν κόκκινα λουλούδια.

28

Εγώ έχω ένα πράσινο βιβλίο.
Εγώ έχω ένα κίτρινο βιβλίο.
Εγώ έχω ένα κόκκινο βιβλίο.

37

29

Εσείς έχετε ένα πράσινο βιβλίο.
Εσείς έχετε ένα κίτρινο βιβλίο.
Εσείς έχετε ένα κόκκινο βιβλίο.

Τι κάνει ο άνδρας;
Ο άνδρας μαγειρεύει.
Τι κάνει η γυναίκα;
Η γυναίκα διαβάζει.
Τι κάνει το αγόρι;
Το αγόρι τρέχει.

30

Είστε εσείς γιατρός;
Ναι. Εγώ είμαι γιατρός.
Είστε εσείς γιατρός;
Όχι. Εγώ δεν είμαι γιατρός.

38

31

Τι πίνετε εσείς;
Εγώ πίνω νερό.
Τι τρώτε εσείς;
Εγώ τρώω ρύζι.

Τι κάνει ο γιατρός;
Ο γιατρός γράφει.
Τι κάνει ο αστυνομικός;
Ο αστυνομικός οδηγεί.
Τι κάνει το κορίτσι;
Το κορίτσι περπατάει.

39

Τι έχετε εσείς;
Εγώ έχω ένα σάντουιτς.
Τι έχετε εσείς;
Εγώ έχω ένα στυλό.

Τι κάνετε εσείς;
Εγώ γράφω.
Τι κάνετε εσείς;
Εγώ οδηγώ.

40

Αντίο.
Αντίο.

32

33

Εγώ είμαι δασκάλα.
Εμείς είμαστε δάσκαλοι.
Εγώ είμαι κορίτσι.
Εμείς είμαστε κορίτσια.

7

1.4

Δομή Μαθήματος

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι

09

Υπάρχουν δύο κινητά τηλέφωνα.
Υπάρχουν τρεις μπάλες.
Υπάρχει ένα κρεβάτι.
Υπάρχουν τέσσερα κλειδιά.

10

Υπάρχει ένα φλιτζάνι.
Υπάρχουν τέσσερις καρέκλες.
Υπάρχουν δύο τραπέζια.
Υπάρχουν τρία τηλέφωνα.

03

ένα, δύο, τρία
έξι, ένα, τρία, πέντε, δύο
δύο, τέσσερα, έξι
ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε

11

Υπάρχει μία μπάλα.
Υπάρχουν τρεις καρέκλες.
Υπάρχει ένα τραπέζι.
Υπάρχουν δύο τραπέζια.

04

ένα αβγό
ένας καφές
μία γυναίκα
δύο σκύλοι
δύο στυλό
δύο αγόρια

12

05

τρία ποδήλατα
τρεις γάτες
τρεις σκύλοι
τέσσερα αγόρια
τέσσερις άνδρες
τέσσερις εφημερίδες

Πόσα ψάρια υπάρχουν;
Υπάρχουν τρία ψάρια.
Πόσα κλειδιά υπάρχουν;
Υπάρχουν τέσσερα κλειδιά.
Πόσοι αστυνομικοί υπάρχουν;
Υπάρχουν δύο αστυνομικοί.
Πόσες εφημερίδες υπάρχουν;
Υπάρχουν τρεις εφημερίδες.

13

Πόσες καρέκλες υπάρχουν;
Υπάρχουν έξι καρέκλες.
Πόσα τηλέφωνα υπάρχουν;
Υπάρχουν πέντε τηλέφωνα.
Πόσα κρεβάτια υπάρχουν;
Υπάρχουν δύο κρεβάτια.

14

Υπάρχουν τρία αβγά.
Υπάρχουν πέντε αβγά.
Υπάρχουν τέσσερα φλιτζάνια.
Υπάρχουν έξι φλιτζάνια.

15

το μπολ
το μπολ
το μπολ
το πιάτο
το πιάτο
το φλιτζάνι

16

Τρία πιάτα είναι άσπρα.
Δύο μήλα είναι πράσινα.
Ένα λουλούδι είναι κόκκινο.
Τέσσερα μπολ είναι μπλε.

06

07

08

έξι κορίτσια
πέντε βιβλία
πέντε εφημερίδες
έξι μήλα
Υπάρχει ένα ψάρι.
Υπάρχει ένα βιβλίο.
Υπάρχει μία γυναίκα.
Υπάρχει ένα αβγό.
Υπάρχει ένα παιδί.
Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο.
Υπάρχουν πέντε ψάρια.
Υπάρχουν τρία βιβλία.
Υπάρχουν τέσσερις γυναίκες.
Υπάρχουν έξι αβγά.
Υπάρχουν δύο παιδιά.
Υπάρχει ένα κινητό τηλέφωνο.
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17

24

Έχω κίτρινα λουλούδια.
Έχετε κόκκινα λουλούδια.
Έχουμε άσπρα λουλούδια.
Έχετε μπλε λουλούδια.

25

Το κορίτσι φοράει μπλουζάκι.
Το αγόρι δεν φοράει μπλουζάκι.
Η γυναίκα φοράει παπούτσια.
Ο άνδρας δεν φοράει παπούτσια.

26

Το αγόρι φοράει παντελόνι.
Το κορίτσι δεν φοράει παντελόνι. Φοράει
φούστα.
Οι άνδρες φοράνε καπέλα.
Τρεις γυναίκες φοράνε παντελόνι. Μία
γυναίκα φοράει φόρεμα.

27

Η γυναίκα φοράει φόρεμα.
Η γυναίκα φοράει φούστα.
Η γυναίκα φοράει παντελόνι.
Η γυναίκα φοράει καπέλο.

28

Αυτός αγοράζει ένα καπέλο.
Αυτή αγοράζει δύο καπέλα.
Αυτός αγοράζει τρία μπλουζάκια.
Αυτή αγοράζει τέσσερα μπλουζάκια.

29

ένα μπλε πουκάμισο
ένα κόκκινο πουκάμισο
ένα πράσινο μπλουζάκι
ένα κίτρινο μπλουζάκι

Ο άνδρας φοράει παλτό.
Ο άνδρας αγοράζει ένα παλτό.
Ο άνδρας φοράει καπέλο.
Ο άνδρας αγοράζει ένα καπέλο.

30

Πόσα φλιτζάνια έχετε;
Έχουμε τέσσερα φλιτζάνια.
Πόσα σάντουιτς έχετε;
Έχουμε πέντε σάντουιτς.

Εγώ αγοράζω μία φούστα.
Εγώ φοράω φούστα.
Εγώ αγοράζω ένα παντελόνι.
Εγώ φοράω παντελόνι.

31

Ποιος τρώει;
Ο αστυνομικός τρώει.
Ποιος διαβάζει;
Οι μαθητές διαβάζουν.
Ποιος πίνει;
Οι γυναίκες πίνουν.
Ποιος γράφει;
Το κορίτσι γράφει.

Πόσα τραπέζια είναι άσπρα;
Δύο τραπέζια είναι άσπρα.
Πόσες μπάλες είναι κόκκινες;
Μία μπάλα είναι κόκκινη.
Πόσα μπολ είναι κίτρινα;
Δύο μπολ είναι κίτρινα.
Πόσα τηλέφωνα είναι μαύρα;
Ένα τηλέφωνο είναι μαύρο.

18

τα παπούτσια
τα παπούτσια
τα παπούτσια
το πουκάμισο
το πουκάμισο
το παντελόνι

19

το παλτό
το παλτό
το παλτό
το φόρεμα
το φόρεμα
η φούστα

20

21

22

23

τα παπούτσια
το πουκάμισο
το παντελόνι
το παλτό
το φόρεμα
η φούστα

Πόσα μπολ έχετε;
Έχω τρία μπολ.
Πόσα πιάτα έχετε;
Έχω δύο πιάτα.

9

1.4
32

Συνεχίζεται
Ποιος έχει το καπέλο;
Η γυναίκα έχει το καπέλο.
Ποιος έχει την μπάλα;
Το αγόρι έχει την μπάλα.
Ποιος έχει τα βιβλία;
Τα κορίτσια έχουν τα βιβλία.
Ποιος έχει την εφημερίδα;
Ο γιατρός έχει την εφημερίδα.

33

Ποιος φοράει παπούτσια;
Εγώ φοράω παπούτσια.
Ποιος φοράει καπέλο;
Εμείς φοράμε καπέλα.

34

Ποιος περπατάει;
Εμείς περπατάμε.
Ποιος τρέχει;
Εμείς τρέχουμε.

35

Πόσα δέντρα υπάρχουν;
Υπάρχουν τρία δέντρα.
Πόσα δέντρα υπάρχουν;
Υπάρχουν τέσσερα δέντρα.
Πόσα μπολ υπάρχουν;
Υπάρχει ένα μπολ.
Πόσα παιδιά υπάρχουν;
Υπάρχουν έξι παιδιά.

36

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ψωμί.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα κρεβάτι.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι νερό.
Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα πιάτο.

37

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα δέντρο.
Είναι πράσινο το γρασίδι;
Ναι. Το γρασίδι είναι πράσινο.
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38

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα ποδήλατο.
Πόσα ποδήλατα υπάρχουν;
Υπάρχουν τρία ποδήλατα.
Ποιος έχει ένα ποδήλατο;
Αυτή έχει ένα ποδήλατο.

39

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ένα σάντουιτς.
Πόσα σάντουιτς υπάρχουν;
Υπάρχουν δύο σάντουιτς.
Τρώτε σάντουιτς εσείς;
Ναι. Εμείς τρώμε σάντουιτς.

40

Πόσα κλειδιά υπάρχουν;
Υπάρχουν τέσσερα κλειδιά.
Τι κάνετε εσείς;
Εμείς γράφουμε.
Έχετε ψάρια;
Ναι. Έχουμε ψάρια.
Είναι μαύρο το άλογο;
Όχι. Το άλογο δεν είναι μαύρο.

41

Γεια σας.
Γεια σας.
Αντίο.
Αντίο.

1.5

2.1

Ορόσημο

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

Έχετε έναν σκύλο;
Ναι. Έχω έναν σκύλο.

03

Τι κάνετε εσείς;
Εγώ διαβάζω.

04

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι καφές.

05

Έχετε ένα φλιτζάνι εσείς;
Ναι. Εγώ έχω ένα φλιτζάνι.

06

Τι έχετε εσείς;
Εγώ έχω ψωμί.

07

Τι έχετε εσείς;
Εμείς έχουμε μήλα.

08

Τι κάνει αυτός;
Αυτός τρώει!

11

Δομή Μαθήματος

01

ένας άνδρας και ένας σκύλος
μία γυναίκα και ο σκύλος της
ένα κορίτσι και ένα άλογο
ένας αστυνομικός και το άλογό του

02

μία γυναίκα και το αυτοκίνητό της
μία γυναίκα και η γάτα της
ένας άνδρας και το αυτοκίνητό του
ένας άνδρας και η γάτα του

03

Αυτοί τρώνε το σάντουίτς τους.
Αυτές τρώνε τα σάντουίτς τους.
Αυτοί διαβάζουν την εφημερίδα τους.
Αυτοί διαβάζουν τις εφημερίδες τους.
Αυτές διαβάζουν το βιβλίο τους.
Αυτοί τρώνε τα μήλα τους.

04

Αυτοί διαβάζουν τα βιβλία τους.
Αυτή διαβάζει το βιβλίο της.
Αυτός διαβάζει το βιβλίο του.
Αυτές τρώνε τα μήλα τους.
Αυτή τρώει το μήλο της.
Αυτός τρώει το μήλο του.

05

η οικογένεια
η οικογένεια
η οικογένεια

06

η οικογένεια
η γυναίκα και η κόρη της
ο άνδρας και ο γιος του

07

η οικογένεια
το αγόρι και ο πατέρας του
το κορίτσι και η μητέρα της

08

η μητέρα
η κόρη
ο πατέρας
ο γιος

09

το μωρό
μία γυναίκα και ο σύζυγός της
ένα κορίτσι και οι γονείς της
δύο κορίτσια και οι γονείς τους

2.1

Συνεχίζεται

10

ένας άνδρας και η σύζυγός του
μία γυναίκα και τα παιδιά της
ένας πατέρας και η κόρη του
γονείς και οι γιοι τους

18

Τα κορίτσια είναι αδερφές.
Τα αγόρια είναι αδερφοί.
Τα αγόρια δεν είναι αδερφοί. Είναι φίλοι.
Τα κορίτσια δεν είναι αδερφές. Είναι φίλες.

11

μία μητέρα και το μωρό της
ένας πατέρας και τα παιδιά του
ένας σύζυγος και η σύζυγός του
γονείς και η κόρη τους

19

Αυτή είναι η φίλη μου.
Αυτές είναι οι φίλες μου.
Αυτός είναι ο αδερφός μου.
Αυτοί είναι οι αδερφοί μου.

12

Ο πατέρας και οι γιοι του παίζουν.
Η μητέρα και οι κόρες της παίζουν.
Το αγόρι και ο σκύλος του παίζουν.
Η γυναίκα και η γάτα της παίζουν.

20

Αυτή είναι η αδερφή μου.
Αυτές είναι οι αδερφές μου.
Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτοί είναι οι γονείς μου.

13

Ο γιος δεν παίζει. Ο πατέρας του παίζει.
Ο πατέρας δεν διαβάζει. Η κόρη του
διαβάζει.
Τα παιδιά δεν μαγειρεύουν. Ο πατέρας τους
μαγειρεύει.

21

14

Ποιος παίζει;
Το αγόρι παίζει.
Ποιος κοιμάται;
Η γυναίκα κοιμάται.
Ποιος τρώει;
Ο άνδρας τρώει.
Ποιος πίνει;
Η γυναίκα πίνει.

Αυτό είναι το μωρό μου.
Αυτά είναι τα παιδιά μου.
Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτοί είναι οι γιοι μου.
Αυτή είναι η αδερφή μου.
Αυτοί είναι οι γονείς μου.

22

Αυτός είναι ο γιος μας.
Αυτός είναι ο γιος μου.
Αυτή είναι η μητέρα μας.
Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτά είναι τα παιδιά μας.
Αυτοί είναι οι γονείς μας.

15

Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτός είναι ο πατέρας μου.
Αυτός είναι ο γιος μου.
Αυτή είναι η κόρη μου.
Αυτό είναι το ποδήλατό μου.
Αυτό είναι το κρεβάτι μου.

23

Το ποδήλατό του είναι μεγάλο.
Το ποδήλατό της είναι μικρό.
Το ποδήλατό τους είναι πράσινο.
Το ποδήλατό μου είναι μπλε.
Το ποδήλατό μας είναι μαύρο.

24

Εσύ είσαι η φίλη μου.
Εσείς είστε ο γιατρός μου.
Εσύ είσαι η σύζυγός μου.
Εσείς είστε ο δάσκαλός μου.

25

Εσύ είσαι ο αδερφός μου.
Εσύ είσαι η αδερφή μου.
Εσύ είσαι ο φίλος μου.

26

Εμείς έχουμε δύο γιους.
Εμείς έχουμε τέσσερις κόρες.
Εμείς έχουμε έναν γιο και τρεις κόρες.

16

17

Αυτή είναι η οικογένειά μου.
Αυτός είναι ο πατέρας μου.
Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτή είναι η αδερφή μου.
Αυτός είναι ο αδερφός μου.
Αυτή είναι η αδερφή μου.
Αυτή είναι η φίλη μου.
Αυτός είναι ο αδερφός μου.
Αυτός είναι ο φίλος μου.
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27

28

έξι
επτά
οκτώ
εννιά
δέκα
έντεκα
δώδεκα
μηδέν
τρία, δύο, ένα, μηδέν
έξι, επτά, οκτώ, εννιά, δέκα
έξι, οκτώ, δέκα, δώδεκα
έντεκα, μηδέν, εννιά, πέντε

29

επτά στυλό
επτά μωρά
οκτώ αβγά
οκτώ καρέκλες
εννιά καπέλα
εννιά μήλα

30

δέκα πιάτα
δέκα φλιτζάνια
έντεκα μπολ
έντεκα λουλούδια
δώδεκα μπάλες
δώδεκα κλειδιά

31

Εγώ έχω ένα ποδήλατο.
Έχω ένα ποδήλατο.
Αυτοί είναι γιατροί.
Είναι γιατροί.
Η δασκάλα έχει ένα βιβλίο.
Έχει ένα βιβλίο.

32

Είναι ενός χρόνου.
Είναι δύο χρονών.
Είναι τριών χρονών.
Είναι τεσσάρων χρονών.
Είναι πέντε χρονών.
Είναι έξι χρονών.
Είναι επτά χρονών.
Είναι οκτώ χρονών.
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33

Πόσων χρονών είναι;
Είναι έξι χρονών.
Πόσων χρονών είναι;
Είναι επτά χρονών.

34

Πόσων χρονών είσαι εσύ;
Εγώ είμαι πέντε χρονών.
Πόσων χρονών είσαι εσύ;
Εγώ είμαι τεσσάρων χρονών.
Πόσων χρονών είσαι εσύ;
Εγώ είμαι δέκα χρονών.

35

Πόσων χρονών είναι αυτός;
Αυτός είναι δώδεκα χρονών.
Πόσων χρονών είσαι εσύ;
Εγώ είμαι πέντε χρονών.
Πόσων χρονών είναι αυτή;
Αυτή είναι εννιά χρονών.
Πόσων χρονών είσαι εσύ;
Εγώ είμαι εννιά χρονών.

36

Κοιμάσαι;
Όχι.
Τι κάνεις;
Διαβάζω.

37

Τρώτε;
Όχι.
Τι κάνετε;
Γράφω.

2.2

Δομή Μαθήματος

01

το διαμέρισμα
το διαμέρισμα
το διαμέρισμα
το σπίτι
το σπίτι
η πόρτα

09

το σαλόνι
το σαλόνι
το σαλόνι
η κουζίνα
η κουζίνα
το μπάνιο

02

η τηλεόραση
η τηλεόραση
η τηλεόραση
το ραδιόφωνο
το ραδιόφωνο
οι υπολογιστές

10

το σαλόνι
το μπάνιο
η κουζίνα
το παράθυρο
η τουαλέτα
ο νεροχύτης

03

ο υπολογιστής
ο υπολογιστής
οι υπολογιστές

11

04

το διαμέρισμα
η πόρτα
το σπίτι
ο υπολογιστής
η τηλεόραση
το ραδιόφωνο

Τα μήλα είναι μέσα στο μπολ.
Το μπολ είναι πάνω στο τραπέζι.
Το τραπέζι είναι μέσα στην κουζίνα.
Η κουζίνα είναι μέσα στο σπίτι.

12

Το αγόρι είναι μέσα στο σπίτι.
Το κορίτσι είναι μέσα στο διαμέρισμα.
Η οικογένεια είναι μέσα στο σπίτι.
Η γυναίκα είναι μέσα στο διαμέρισμα.

05

Ο υπολογιστής είναι πάνω στο τραπέζι.
Το ραδιόφωνο είναι πάνω στην καρέκλα.
Η γάτα είναι πάνω στην τηλεόραση.
Το μήλο είναι πάνω στον υπολογιστή.

13

Αυτή η πόρτα είναι μεγάλη.
Αυτή η πόρτα είναι μικρή.
Αυτό το παράθυρο είναι μεγάλο.
Αυτό το παράθυρο είναι μικρό.

06

Ο υπολογιστής είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
Τα κλειδιά είναι μέσα στο παπούτσι.
Η γάτα είναι μέσα στο καπέλο.

14

07

Ο άνδρας είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
Ο άνδρας είναι πάνω στο αυτοκίνητο.
Η γάτα είναι μέσα στο σπίτι.
Η γάτα είναι πάνω στο σπίτι.

η κρεβατοκάμαρα
η κρεβατοκάμαρα
η κρεβατοκάμαρα
η τραπεζαρία
η τραπεζαρία
το μπάνιο

15

Ο άνδρας είναι μέσα στην τραπεζαρία.
Η γάτα είναι μέσα στην κρεβατοκάμαρα.
Η οικογένεια είναι μέσα στην τραπεζαρία.
Ο υπολογιστής είναι μέσα στην
κρεβατοκάμαρα.

16

Η κουζίνα είναι πράσινη.
Η κρεβατοκάμαρα είναι πράσινη.
Το μπάνιο είναι πράσινο.
Το σαλόνι είναι πράσινο.
Η τραπεζαρία είναι πράσινη.
Το σπίτι είναι πράσινο.

08

το παράθυρο
το παράθυρο
το παράθυρο
η τουαλέτα
η τουαλέτα
ο νεροχύτης

14

17

18

19

20

21

22

26

Ο άνδρας είναι πάνω στο αυτοκίνητο.
Ο άνδρας είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
Ο άνδρας είναι κάτω από το αυτοκίνητο.

27

Ο πατέρας αγκαλιάζει τον γιο του.
Η μητέρα αγκαλιάζει την κόρη της.
Ο σύζυγος φιλάει την σύζυγό του.
Η αδερφή φιλάει τον αδερφό της.

Το κορίτσι είναι πάνω στο κρεβάτι.
Το κορίτσι είναι κάτω από το κρεβάτι.
Ο άνδρας είναι πάνω στο αυτοκίνητο.
Ο άνδρας είναι κάτω από το αυτοκίνητο.

28

Αγκαλιαζόμαστε.
Αγκαλιάζω τον σκύλο.
Οι αδερφές φιλιούνται.
Το αγόρι φιλάει τον πατέρα του.

Τα αγόρια βλέπουν τηλεόραση.
Το παιδί ακούει.
Η γάτα βλέπει το ψάρι.
Οι γονείς ακούνε.

29

Αυτή αγκαλιάζει την γιαγιά της.
Αυτός φιλάει τον γιο του.
Εμείς αγκαλιαζόμαστε.
Αυτή φιλάει τον σύζυγό της.

Ο άνδρας ακούει ραδιόφωνο.
Το κορίτσι ακούει ραδιόφωνο.
Οι γονείς βλέπουν τα παιδιά τους.
Το αγόρι και το κορίτσι βλέπουν το ψάρι.

30

Εγώ αγαπάω την μητέρα μου.
Εγώ αγαπάω τον αδερφό μου.
Εγώ αγαπάω την αδερφή μου.
Εγώ αγαπάω τον παππού μου.

Ο άνδρας στέκεται.
Το αγόρι κάθεται.
Η γυναίκα στέκεται.
Το κορίτσι κάθεται.

31

Η σύζυγος αγαπάει τον σύζυγό της.
Οι γονείς αγαπάνε τα παιδιά τους.
Το αγόρι αγαπάει τον παππού του.
Το κορίτσι αγαπάει τον σκύλο της.

Η μητέρα κάθεται στην κουζίνα.
Η κόρη κάθεται στο σαλόνι.
Ο γιος στέκεται στο σαλόνι.
Ο πατέρας στέκεται στην κουζίνα.

32

Στέκομαι.
Κάθεσαι.
Κάθεστε.

33

Ο άνδρας στέκεται.
Ο άνδρας κάθεται.
Η γυναίκα στέκεται.
Η γυναίκα κάθεται.

Το κορίτσι και η γιαγιά της είναι μέσα στην
τραπεζαρία.
Το αγόρι και ο παππούς του είναι μέσα στο
μπάνιο.
Το κορίτσι και ο παππούς της παίζουν.
Το αγόρι και η γιαγιά του μαγειρεύουν.

23

Τα κορίτσια αγκαλιάζονται.
Ο άνδρας και η γυναίκα φιλιούνται.
Τα παιδιά αγαπάνε την μητέρα τους.
Εγώ αγαπάω το μωρό μου.

24

Η γάτα είναι κάτω από το τραπέζι.
Ο σκύλος είναι κάτω από το πουκάμισο.
Τα αγόρια είναι κάτω από το κρεβάτι.

34

25

Η γάτα είναι πάνω στο τραπέζι.
Η γάτα είναι κάτω από το τραπέζι.
Είμαι πάνω στο κρεβάτι.
Είμαι κάτω από το κρεβάτι.

Είναι αυτό το βιβλίο σας;
Ναι. Αυτό είναι το βιβλίο μου.
Είναι αυτό το καπέλο σας;
Όχι. Αυτό δεν είναι το καπέλο μου.

35

Είναι αυτή η αδερφή σου;
Ναι. Αυτή είναι η αδερφή μου.
Είναι αυτή η μπάλα σου;
Ναι. Αυτή είναι η μπάλα μου.
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Δομή Μαθήματος

36

Πού είναι τα κλειδιά μου;
Τα κλειδιά σου είναι μέσα στο αυτοκίνητο.
Πού είναι το παλτό μου;
Το παλτό σου είναι πάνω στην καρέκλα.

01

Εγώ μένω σε ένα διαμέρισμα.
Εγώ μένω σε ένα σπίτι.
Εμείς μένουμε σε ένα διαμέρισμα.
Εμείς μένουμε σε ένα σπίτι.

37

Πού είναι τα βιβλία μου;
Τα βιβλία σου είναι πάνω στην καρέκλα.
Πού είναι το φλιτζάνι μου;
Το φλιτζάνι σου είναι μέσα στον νεροχύτη.

02

Εγώ μένω σε ένα σπίτι.
Αυτή μένει σε ένα διαμέρισμα.
Αυτοί μένουν σε ένα σπίτι.
Εμείς μένουμε σε ένα διαμέρισμα.

38

Είναι αυτός ο αδερφός σου;
Ναι. Αυτός είναι ο αδερφός μου.
Πού είναι η εφημερίδα μου;
Η εφημερίδα σας είναι πάνω στο τραπέζι.

03

Πού μένεις;
Μένω στο διαμέρισμα Οκτώ.
Εσύ πού μένεις;
Εγώ μένω στο διαμέρισμα Δύο.

39

Πού είναι τα παπούτσια;
Τα παπούτσια είναι κάτω από το κρεβάτι.
Πού είναι η εφημερίδα;
Η εφημερίδα είναι πάνω στο κρεβάτι.

04

40

Πού είναι τα φλιτζάνια;
Τα φλιτζάνια είναι μέσα στον νεροχύτη.
Πού είναι τα πιάτα;
Τα πιάτα είναι μέσα στον νεροχύτη.

Ρώμη
Ρώμη
Ρώμη
Παρίσι
Παρίσι
Μόσχα

05

Εσείς πού ζείτε;
Εγώ ζω στην Μόσχα.
Εσύ πού ζεις;
Εγώ ζω στο Παρίσι.

06

Εσείς πού ζείτε;
Εμείς ζούμε στην Ρώμη.
Εσείς πού ζείτε;
Εμείς ζούμε στην Μόσχα.
Εσείς πού ζείτε;
Εμείς ζούμε στο Παρίσι.

07

η χώρα
η χώρα
η χώρα
η πόλη
η πόλη
η γέφυρα

08

το πάρκο
το πάρκο
το πάρκο
ο δρόμος
ο δρόμος
η γέφυρα

16

09

η χώρα
η πόλη
ο δρόμος
το πάρκο
η γέφυρα

10

Το κορίτσι κάθεται στην γέφυρα.
Ο άνδρας στέκεται στον δρόμο.
Τα κορίτσια στέκονται στην γέφυρα.
Η γυναίκα κάθεται στο πάρκο.

11

Αυτός ο δρόμος είναι στο Παρίσι. Είναι
δρόμος του Παρισιού.
Αυτή η πόλη είναι στην Γαλλία. Είναι πόλη
της Γαλλίας.
Αυτή η γέφυρα είναι στην Νέα Υόρκη. Είναι
γέφυρα της Νέας Υόρκης.
Αυτή η πόλη είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών.

12

Αυτοί είναι από την Γαλλία.
Αυτός είναι από την Γαλλία.
Αυτή είναι από την Γαλλία.
Αυτές είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτός είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτή είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

13

Εμείς είμαστε από την Ελλάδα.
Εγώ είμαι από την Ελλάδα.
Αυτός είναι από την Ελλάδα.
Εσύ είσαι από την Ελλάδα.

14

Κίνα
Κίνα
Κίνα
Ρωσία
Ρωσία
Αίγυπτος

15

Από πού είσαι;
Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Από πού είστε;
Είμαι από την Αίγυπτο.
Από πού είστε;
Είμαστε από την Γαλλία.
Από πού είστε;
Είμαστε από την Κίνα.
17

16

Το αγόρι είναι κοντά στο σπίτι.
Το κορίτσι είναι μακριά από το σπίτι.
Ο σκύλος είναι κοντά στο σπίτι.
Το άλογο είναι μακριά από το σπίτι.

17

Το σπίτι μου είναι κοντά στον δρόμο.
Το σπίτι μου είναι μακριά από τον δρόμο.
Η καρέκλα είναι κοντά στην πόρτα.
Η καρέκλα είναι μακριά από την πόρτα.

18

Είμαι κοντά στο δέντρο.
Είμαι μακριά από το δέντρο.
Είμαι κοντά στην γέφυρα.
Είμαι μακριά από την γέφυρα.

19

Βραζιλία
Βραζιλία
Βραζιλία
Ιαπωνία
Ιαπωνία
Ιταλία

20

Το όνομα αυτής της χώρας είναι Ιταλία.
Το όνομα αυτής της χώρας είναι Ιαπωνία.
Το όνομα αυτής της χώρας είναι Αίγυπτος.
Το όνομα αυτής της χώρας είναι Ρωσία.

21

Η Ιαπωνία είναι κοντά στην Κίνα.
Η Ιαπωνία είναι μακριά από την Βραζιλία.
Η Ιταλία είναι κοντά στην Γαλλία.
Η Ιταλία είναι μακριά από την Βραζιλία.

22

Εγώ είμαι γιατρός.
Με λένε Μαρία Νικολάου.
Εγώ είμαι αστυνομικός.
Με λένε Νίκο Ρούσσο.
Εγώ είμαι δασκάλα.
Με λένε Ελένη Χατζή.
Εγώ είμαι από την Ρωσία.
Με λένε Βίκτορ Ποπόφ.

23

Το όνομα του αστυνομικού είναι Νίκος. Τον
λένε Νίκο.
Το όνομα της δασκάλας είναι Ελένη. Την λένε
Ελένη.
Το όνομα της μαθήτριας είναι Μαρία. Την
λένε Μαρία.
Το όνομα του μαθητή είναι Ηλίας. Τον λένε
Ηλία.

2.3
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Συνεχίζεται
Αυτή είναι η μητέρα μου. Την λένε Άννα
Μακρή.
Αυτός είναι ο πατέρας μου. Τον λένε Ηλία
Μακρή.
Αυτός είναι ο αδερφός μου. Τον λένε Φώτη
Μακρή.
Με λένε Σοφία Μακρή.

25

Γεια σου. Πώς σε λένε;
Με λένε Σοφία.
Πώς σε λένε;
Με λένε Δημήτρη.

26

Γεια σας. Πώς σας λένε;
Με λένε Παπαδόπουλο.
Χαίρω πολύ.

27

Πώς σας λένε;
Με λένε Ηλία Μακρή.
Χαίρω πολύ.
Πώς σας λένε;
Με λένε Παπαδοπούλου.
Χαίρω πολύ.

28

Αντίο.
Αντίο.
Αντίο.
Αντίο.

29

Γεια σας.
Γεια σου. Πώς σε λένε;
Με λένε Δημήτρη Παπαδόπουλο.
Χαίρω πολύ.
Αντίο.

30

Γεια σας. Με λένε Βίκτορ.
Γεια σας. Με λένε Λιν.
Γεια σας. Με λένε Ιζαμπέλα.
Γεια σας. Με λένε Πιερ.

31

Ζω στην Μόσχα της Ρωσίας.
Ζω στο Πεκίνο της Κίνας.
Ζω στην Ρώμη της Ιταλίας.
Ζω στο Παρίσι της Γαλλίας.

18

32

Αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μου.
Αυτή είναι η κουζίνα μου.
Αυτή είναι η κρεβατοκάμαρά μου.
Αυτή είναι η κουζίνα μου.

33

Αυτή είναι η μητέρα μου. Την λένε Μέι.
Μαγειρεύει στην κουζίνα.
Αυτός είναι ο αδερφός μου. Τον λένε
Βλαντιμίρ. Κοιμάται στην κρεβατοκάμαρα.
Αυτός είναι ο πατέρας μου. Τον λένε
Μπερτράν. Τρώει στην τραπεζαρία.
Αυτή είναι η αδερφή μου. Την λένε Τζούλια.
Παίζει στο πάρκο.

2.4

Δομή Μαθήματος

01

το πουλόβερ
το πουλόβερ
το πουλόβερ
το τζιν
το τζιν
η ζώνη

02

το κοστούμι
το κοστούμι
το κοστούμι
οι κάλτσες
οι κάλτσες
η γραβάτα

03

04

το πουλόβερ
η γραβάτα
το κοστούμι
οι κάλτσες
η ζώνη
το τζιν
Οι κάλτσες μου είναι γκρίζες.
Οι κάλτσες του είναι μοβ.
Το πουλόβερ μου είναι μοβ.
Το πουλόβερ του είναι γκρίζο.

05

Ο ψηλός άνδρας φοράει γραβάτα.
Ο κοντός άνδρας φοράει πουλόβερ.
Η ψηλή γυναίκα φοράει τζιν.
Η κοντή γυναίκα φοράει μπλουζάκι.

06

Ο ψηλός άνδρας φοράει μαύρο κοστούμι.
Ο κοντός άνδρας φοράει μαύρο κοστούμι.
Η ψηλή γυναίκα φοράει γκρίζο ταγέρ.
Η κοντή γυναίκα φοράει γκρίζο ταγέρ.

07

Το φόρεμά μου είναι ροζ.
Τα παπούτσια μου είναι καφέ.
Η ζώνη μου είναι ροζ.
Η γραβάτα μου είναι καφέ.

08

Το παντελόνι της είναι μπλε.
Το μπλουζάκι της είναι πορτοκαλί.
Το παλτό της είναι μπλε.
Το φόρεμά της είναι πορτοκαλί.

19

09

γκρίζο
μοβ
ροζ
καφέ
πορτοκαλί
μπλε
κίτρινο
πράσινο

10

Εγώ έχω καστανά μαλλιά.
Αυτός έχει καστανά μαλλιά.
Εμείς έχουμε ξανθά μαλλιά.
Αυτοί έχουν ξανθά μαλλιά.

11

Έχω κόκκινα μαλλιά.
Έχετε κόκκινα μαλλιά.
Έχει γκρίζα μαλλιά.
Έχουμε γκρίζα μαλλιά.

12

Είμαι ψηλός.
Έχω καστανά μαλλιά.
Είμαι κοντή.
Έχω κόκκινα μαλλιά.

13

Έχει μαύρα μαλλιά.
Έχει γκρίζα μαλλιά.
Έχει κόκκινα μαλλιά.
Έχει καστανά μαλλιά.
Έχει ξανθά μαλλιά.
Έχει άσπρα μαλλιά.

14

Τι χρώμα είναι το πουλόβερ του;
Το πουλόβερ του είναι μπλε.
Τι χρώμα είναι το κοστούμι σας;
Το κοστούμι μου είναι γκρίζο.
Τι χρώμα είναι τα μαλλιά του;
Τα μαλλιά του είναι καστανά.

15

Τι χρώμα είναι τα μαλλιά της;
Τα μαλλιά της είναι ξανθά.
Τι χρώμα είναι τα μαλλιά τους;
Τα μαλλιά τους είναι μαύρα.
Τι χρώμα είναι τα μαλλιά σου;
Τα μαλλιά μου είναι κόκκινα.

2.4

Συνεχίζεται

16

Το καπέλο μου είναι μπλε.
Η γραβάτα μου είναι πορτοκαλί.
Η ζώνη μου είναι καφέ.
Το πουλόβερ μου είναι μοβ.

24

Είμαι άρρωστος.
Είμαι κουρασμένος.
Κρυώνω.
Πεινάω.

17

Η ζώνη είναι ροζ.
Το σπίτι είναι καφέ.
Το σπίτι είναι ροζ.
Η ζώνη είναι καφέ.

25

Είσαι άρρωστη;
Όχι. Είμαι καλά.
Είσαι κουρασμένη;
Όχι. Είμαι καλά.

18

Το κορίτσι κρυώνει.
Το αγόρι ζεσταίνεται.
Ο άνδρας κρυώνει.
Η γυναίκα ζεσταίνεται.

26

Πώς είστε;
Είμαι άρρωστη.
Πώς είστε;
Είμαι καλά.

19

Ο άνδρας πεινάει.
Το αγόρι διψάει.
Η γυναίκα πεινάει.
Το κορίτσι διψάει.

27

Πώς είσαι;
Είμαι κουρασμένη.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά.

20

Εγώ πεινάω.
Εγώ διψάω.
Εγώ ζεσταίνομαι.
Εγώ κρυώνω.

28

Γεια σου.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά.

29

Γεια σας.
Πώς είστε;
Είμαι καλά.

30

Γεια σου, Σοφία. Πώς είσαι;
Είμαι καλά.
Πώς είστε εσείς, κύριε Παπαδόπουλε;
Είμαι καλά.

31

Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου. Πώς είστε;
Είμαι καλά.
Αντίο.
Αντίο.

32

Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου. Πώς είστε;
Είμαι καλά.
Αντίο.
Γεια σου, Σοφία. Πώς είσαι;
Είμαι καλά.
Αντίο.

33

Αυτή είναι η μητέρα μου.
Αυτός είναι ο πατέρας μου.
Αυτή είναι η γιαγιά μου.
Αυτός είναι ο παππούς μου.

21

22

23

Εσύ διψάς;
Ναι. Εγώ διψάω.
Εσείς κρυώνετε;
Όχι. Εμείς δεν κρυώνουμε.
Εσείς πεινάτε;
Όχι. Εγώ δεν πεινάω.
Εσείς ζεσταίνεστε;
Ναι. Εμείς ζεσταινόμαστε.
Κρυώνετε;
Ναι. Κρυώνω.
Διψάτε;
Όχι. Δεν διψάμε.
Ζεσταίνεσαι;
Όχι. Δεν ζεσταίνομαι.
Πεινάτε;
Ναι. Πεινάμε.
Το αγόρι είναι κουρασμένο.
Το κορίτσι είναι άρρωστο.
Ο άνδρας είναι άρρωστος.
Η γυναίκα είναι κουρασμένη.
20
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34

Γεια σου, μαμά.
Γεια σου, μπαμπά.
Γεια σου, γιαγιά.
Γεια σου, παππού.

35

Αντίο, μαμά.
Αντίο, μπαμπά.
Αντίο, γιαγιά.
Αντίο, παππού.

36

Γεια σου, μαμά.
Γεια σου, Ντίνα.
Πώς είσαι;
Είμαι άρρωστη.
Πώς είσαι εσύ;
Είμαι καλά.

37

38

39

Γεια σου, μπαμπά.
Γεια σου, Ντίνα.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά.
Γεια σου, γιαγιά.
Γεια σου, Ντίνα.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά.
Γεια σου, παππού.
Γεια σου, Ντίνα.
Πεινάς;
Ναι. Πεινάω.

21

Ορόσημο

01

Γεια.
Γεια.

02

Γεια σου.
Γεια σου.

03

Πώς σε λένε;
Με λένε Πάουλο Λίμα.

04

Πώς σε λένε;
Με λένε Πέι Τσι Γιου.

05

Χαίρω πολύ.
Χαίρω πολύ.

06

Είναι αυτός ο αδερφός σου;
Ναι. Αυτός είναι ο αδερφός μου.

07

Πώς σε λένε;
Με λένε Πέι Λι.

08

Πόσων χρονών είσαι;
Είμαι εννιά χρονών.

09

Χαίρω πολύ.
Χαίρω πολύ.

10

Από πού είστε;
Eίμαστε από την Κίνα.

11

Από πού είσαι;
Είμαι από την Βραζιλία.

12

Πεινάς;
Όχι. Δεν πεινάω.

13

Πεινάς;
Ναι. Πεινάω.

14

Αντίο.
Αντίο.

15

Είναι αυτό το βιβλίο σου;
Ναι. Αυτό είναι το βιβλίο μου.

16

Είναι αυτή η οικογένειά σου;
Ναι. Αυτή είναι η οικογένειά μου.

2.5
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17

Πού ζουν;
Ζουν σε μία πόλη κοντά στο Πεκίνο.

18

Διψάς;
Ναι. Διψάω.

22

Δομή Μαθήματος

01

Οι γυναίκες δουλεύουν.
Τα αγόρια παίζουν.
Ο άνδρας δουλεύει.
Το κορίτσι παίζει.

02

το σχολείο
το νοσοκομείο
το εστιατόριο
το πάρκο

03

Η γιατρός δουλεύει στο νοσοκομείο.
Οι άνδρες δουλεύουν στο πάρκο.
Οι γυναίκες δουλεύουν στο εστιατόριο.
Ο δάσκαλος δουλεύει στο σχολείο.

04

Παίζω στο πάρκο.
Παίζω στο σχολείο.
Δουλεύω στο νοσοκομείο.
Δουλεύω στο σχολείο.

05

Η οικογένεια τρώει μέσα.
Ο άνδρας και η γυναίκα τρώνε έξω.
Αυτός τρέχει μέσα.
Αυτή τρέχει έξω.

06

Αυτός ο άνδρας δουλεύει μέσα.
Αυτοί οι άνδρες δουλεύουν έξω.
Αυτές οι γυναίκες δουλεύουν μέσα.
Αυτή η γυναίκα δουλεύει έξω.

07

πρωί
μεσημέρι
απόγευμα
βράδυ
πρωί
μεσημέρι
απόγευμα
βράδυ

08

Είναι πρωί.
Είναι μεσημέρι.
Είναι απόγευμα.
Είναι βράδυ.

09

Είναι πρωί. Τα παιδιά τρώνε πρωινό.
Είναι μεσημέρι. Οι άνδρες τρώνε
μεσημεριανό.
Είναι απόγευμα. Η οικογένεια τρώει βραδινό.

18

Τρώμε πρωινό μέσα.
Τρώμε βραδινό έξω.
Τρώμε πρωινό έξω.
Τρώμε βραδινό μέσα.

Φοράς κάλτσες και παπούτσια;
Φοράω κάλτσες, αλλά δεν φοράω
παπούτσια.
Έχεις αδερφούς και αδερφές;
Ναι. Έχω δύο αδερφούς και δύο αδερφές.
Έχετε παλτό και καπέλο;
Έχω παλτό, αλλά δεν έχω καπέλο.

19

Δουλεύει το πρωί.
Δουλεύει το βράδυ.
Παίζουν το μεσημέρι.
Βλέπει τηλεόραση το απόγευμα.

Αυτός διαβάζει πριν από τον ύπνο.
Αυτή διαβάζει μετά το μεσημεριανό.
Αυτός πίνει καφέ πριν από την δουλειά.
Αυτοί πίνουν καφέ μετά το βραδινό.

20

Πότε τρώτε πρωινό;
Τρώω πρωινό πριν από την δουλειά.
Πότε τρώτε βραδινό;
Τρώω βραδινό μετά την δουλειά.

21

δεκατρία αβγά
δεκατέσσερα φλιτζάνια
δεκαπέντε γραβάτες
δεκαέξι ζώνες

22

δεκαεπτά πιάτα
δεκαοκτώ μπάλες
δεκαεννιά λουλούδια
είκοσι βιβλία

23

δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι
δεκαεπτά
δεκαοκτώ
δεκαεννιά
είκοσι

24

Το δεκατέσσερα είναι μετά το δεκατρία.
Το δεκαπέντε είναι μετά το δεκατέσσερα.
Το δεκαεννιά είναι πριν από το είκοσι.

25

Το δεκαπέντε είναι πριν από το δεκαέξι.
Το δεκαεπτά είναι μετά το δεκαέξι.
Το δεκαεπτά είναι πριν από το δεκαοκτώ.
Το δεκατέσσερα είναι μετά το δεκατρία.

10

Η οικογένεια τρώει πρωινό μέσα.
Η οικογένεια τρώει πρωινό έξω.
Αυτή τρώει μεσημεριανό μέσα.
Αυτή τρώει μεσημεριανό έξω.

11

12

13

14

Πού δουλεύετε;
Δουλεύω σε ένα πάρκο.
Δουλεύω σε ένα νοσοκομείο.
Δουλεύω σε ένα σχολείο.
Δουλεύω σε ένα εστιατόριο.
Πότε δουλεύετε;
Δουλεύω το πρωί.
Πότε δουλεύετε;
Δουλεύω το μεσημέρι.
Πότε δουλεύετε;
Δουλεύω το βράδυ.

15

Πού πίνετε καφέ;
Πίνω καφέ σε μία καφετέρια.
Πότε πίνετε καφέ;
Πίνω καφέ το πρωί.
Πότε πίνετε καφέ;
Πίνω καφέ το απόγευμα.

16

Αυτός φοράει παπούτσια και κάλτσες.
Αυτός φοράει παπούτσια, αλλά δεν φοράει
κάλτσες.
Εγώ φοράω κοστούμι και γραβάτα.
Εγώ φοράω κοστούμι, αλλά δεν φοράω
γραβάτα.

17

Έχει ένα αβγό και το τρώει.
Έχει ένα αβγό, αλλά δεν το τρώει.
Το κορίτσι έχει ένα βιβλίο και το διαβάζει.
Το κορίτσι έχει ένα βιβλίο, αλλά δεν το
διαβάζει.
23

3.1

3.2

Συνεχίζεται

Δομή Μαθήματος

26

Πόσων χρονών είσαι;
Είμαι δεκατεσσάρων χρονών.
Πόσων χρονών είσαι;
Είμαι δεκαεννιά χρονών.

01

επτά ημέρες
Αυτό το μωρό είναι μίας ημέρας.
δύο ημέρες
Αυτή η γάτα είναι είκοσι ημερών.

27

Καλημέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καληνύχτα.

02

Η εβδομάδα έχει επτά ημέρες.
Ο μήνας έχει τέσσερις εβδομάδες.
Ο χρόνος έχει δώδεκα μήνες.

28

Καλημέρα, πώς είστε;
Είμαι καλά.
Καλησπέρα, πώς είστε;
Είμαστε καλά.

03

μία ημέρα
μία εβδομάδα
ένας μήνας
ένας χρόνος

29

Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Πώς είσαι;
Είμαι καλά. Πώς είσαι εσύ;
Εγώ κρυώνω.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.

04

Eίναι δεκαοκτώ ημερών.
Eίναι δεκαοκτώ εβδομάδων.
Eίναι δεκαοκτώ μηνών.
Eίναι δεκαοκτώ χρονών.

05

Αυτή η ημέρα είναι Παρασκευή.
Αυτή η ημέρα είναι Σάββατο.
Αυτή η ημέρα είναι Κυριακή.

06

Σήμερα είναι Παρασκευή. Εγώ δουλεύω.
Σήμερα είναι Σάββατο. Εγώ τρέχω.
Σήμερα είναι Κυριακή. Εγώ βλέπω
τηλεόραση.

07

Σήμερα είναι Κυριακή. Περπατάνε στο
πάρκο.
Σήμερα είναι Δευτέρα. Τρώνε μεσημεριανό.
Σήμερα είναι Τρίτη. Αγοράζω ψάρια.

08

Σήμερα είναι Τετάρτη. Διαβάζω.
Σήμερα είναι Πέμπτη. Ακούω ραδιόφωνο.
Σήμερα είναι Παρασκευή. Παίζουν.
Σήμερα είναι Σάββατο. Κολυμπάει.

09

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

30

31

32

Καλημέρα.
Είμαι ο Νίκος Χατζής.
Αυτή είναι η Δανάη Πολίτη.
Αυτό είναι το βιβλίο της.
Γεια σας, κυρία Πολίτη. Πώς είστε;
Είμαι καλά.
Πότε γράφετε;
Γράφω το πρωί και το απόγευμα.
Τι κάνετε το μεσημέρι;
Παίζω με τον γιο μου.
Πού γράφετε;
Το πρωί, γράφω στο πάρκο.
Το απόγευμα, γράφω στο σαλόνι μου.

24

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Αυτοί είναι επισκέπτες.
Εγώ δουλεύω. Δεν είμαι επισκέπτρια.
Αυτός είναι επισκέπτης.

19

Τα κορίτσια παίζουν ένα παιχνίδι.
Τα κορίτσια παίζουν ένα παιχνίδι.
Τα αγόρια παίζουν ένα παιχνίδι.
Τα αγόρια παίζουν ένα παιχνίδι.

Οι επισκέπτες μας είναι στην πόρτα.
Οι επισκέπτες μας κάθονται στο σαλόνι.
Τρώμε βραδινό με τους επισκέπτες μας.
Παίζουμε ένα παιχνίδι με τους επισκέπτες
μας.

20

Παίζουν ένα παιχνίδι με τα παιδιά τους.
Το κορίτσι τρώει με τις φίλες της.
Το κορίτσι διαβάζει με τον παππού της.
Το αγόρι κολυμπάει με τους φίλους του.

Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας!
Καλώς ορίσατε στο ξενοδοχείο μας!
Καλώς ορίσατε στο εστιατόριό μας!
Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα!

21

Με ποιον τρως μεσημεριανό;
Τρώω μεσημεριανό με την αδερφή μου.
Με ποιον τρως βραδινό;
Τρώω βραδινό με τον σύζυγό μου.

Καλώς ορίσατε στο ξενοδοχείο μας.
Ευχαριστούμε.
Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας.
Ευχαριστούμε.

22

Γεια σας.
Γεια σας.
Από πού είστε;
Είμαι από την Ρωσία.
Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα!
Ευχαριστώ.

23

Οι επισκέπτες μας είναι στην πόρτα.
Γεια σας!
Καλώς ορίσατε στο σπίτι μας!
Ευχαριστούμε.

24

Η γυναίκα μυρίζει τον καφέ.
Ο άνδρας μυρίζει το λουλούδι.
Η γυναίκα δοκιμάζει το ρύζι.
Αυτοί δοκιμάζουν το ψωμί.

25

Το ψωμί έχει ωραία γεύση.
Το γάλα έχει άσχημη γεύση.
Τα λουλούδια μυρίζουν ωραία.
Οι κάλτσες μυρίζουν άσχημα.

26

Η γυναίκα δοκιμάζει το ψωμί.
Το μήλο έχει ωραία γεύση.
Ο καφές έχει άσχημη γεύση.
Ο άνδρας μυρίζει το γάλα.
Το λουλούδι μυρίζει ωραία.
Το ψάρι μυρίζει άσχημα.

Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή

Το αγόρι επισκέπτεται την γιαγιά του στο
σπίτι της.
Το κορίτσι επισκέπτεται την φίλη της.
Η γυναίκα επισκέπτεται το Παρίσι.
Ο άνδρας επισκέπτεται την Μόσχα.
Τι κάνεις;
Παίζω ένα παιχνίδι με την αδερφή μου.
Τι κάνεις;
Επισκέπτομαι την γιαγιά μου στο
νοσοκομείο.
Επισκέπτομαι τις φίλες μου.
Η οικογένεια επισκέπτεται την Ρώμη.
Ο σύζυγος και η σύζυγος επισκέπτονται το
Πεκίνο.
Το αγόρι επισκέπτεται τον παππού του.
Αυτή είναι η οικογένειά μου.
Αυτό είναι το σπίτι μας.
Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας.
Αυτή είναι η οικογένειά μου.
Αυτό είναι το σπίτι μας.
Αυτοί είναι οι επισκέπτες μας.
25
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27

Ο άνδρας μυρίζει το γάλα.
Το γάλα μυρίζει άσχημα.
Αυτές δοκιμάζουν το ρύζι.
Το ρύζι έχει ωραία γεύση.

36

Καλησπέρα. Με λένε Βασίλη Γαλανό. Πώς
σας λένε;
Με λένε Γιώργο Αλεξίου.
Χαίρω πολύ.

28

Αυτό μυρίζει άσχημα.
Αυτό μυρίζει ωραία.
Αυτό έχει άσχημη γεύση.
Αυτό έχει ωραία γεύση.

37

29

τέσσερα δάχτυλα
τρία χέρια
δέκα δάχτυλα των ποδιών
ένα πόδι

Πού μένετε;
Μένω στο κόκκινο σπίτι.
Πού δουλεύετε;
Δουλεύω σε ένα εστιατόριο.
Πότε δουλεύετε;
Δουλεύω την Δευτέρα, την Τρίτη και την
Πέμπτη.

38

Καλημέρα.
Καλημέρα.
Πόσων χρονών είναι το μωρό σας;
Το μωρό μου είναι εννιά εβδομάδων.
Πόσων χρονών είναι ο γιος σας;
Ο γιος μου είναι δεκαοκτώ μηνών.

30

το χέρι
δάχτυλα
το πόδι
δάχτυλα των ποδιών

31

Το πόδι του είναι στο γρασίδι.
Τα δάχτυλα των ποδιών της είναι στο νερό.
Τα χέρια της είναι στο παράθυρο.
Τα δάχτυλά του είναι στο τραπέζι.

32

ένα σπίτι τον χειμώνα
ένα πάρκο την άνοιξη
μία πόλη το καλοκαίρι
ένα δέντρο το φθινόπωρο

33

η άνοιξη
το καλοκαίρι
το φθινόπωρο
ο χειμώνας

34

Αυτό είναι ένα δέντρο τον χειμώνα.
Αυτό είναι ένα δέντρο την άνοιξη.
Αυτό είναι ένα δέντρο το καλοκαίρι.
Αυτό είναι ένα δέντρο το φθινόπωρο.

35

Αυτό είναι το σπίτι μου τον χειμώνα.
Αυτό είναι το σπίτι μου το καλοκαίρι.
Αυτό είναι το καπέλο μου τον χειμώνα.
Αυτό είναι το καπέλο μου το καλοκαίρι.

26
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01

Αυτός γράφει.
Αυτή διαβάζει.
Αυτός μιλάει.
Αυτή μιλάει.

02

Ο άνδρας διαβάζει κινέζικα.
Η γυναίκα διαβάζει αγγλικά.
Το αγόρι γράφει αραβικά.
Το κορίτσι γράφει ελληνικά.

10

Οι άνθρωποι από την Αίγυπτο μιλάνε
αραβικά.
Οι άνθρωποι από την Κίνα μιλάνε κινέζικα.
Οι άνθρωποι από την Ελλάδα μιλάνε
ελληνικά.
Οι άνθρωποι από την Αυστραλία μιλάνε
αγγλικά.

11

Αυτή η γυναίκα είναι από την Κίνα. Μιλάει
κινέζικα.
Αυτό το ζώο είναι από την Κίνα. Δεν μιλάει
κινέζικα.
Αυτός ο άνδρας είναι από την Αυστραλία.
Μιλάει αγγλικά.
Αυτό το ζώο είναι από την Αυστραλία. Δεν
μιλάει αγγλικά.

03

Γράφει αραβικά.
Διαβάζει αραβικά.
Μιλάει αραβικά.
Γράφει κινέζικα.
Διαβάζει κινέζικα.
Μιλάει κινέζικα.

04

Το κορίτσι μιλάει αγγλικά.
Το αγόρι μιλάει ελληνικά.
Ο άνδρας μιλάει αγγλικά.
Η γυναίκα μιλάει ελληνικά.

12

Αυτός ο άνθρωπος μιλάει κινέζικα.
Αυτός ο άνθρωπος μιλάει αραβικά.
Αυτός ο άνθρωπος μιλάει αγγλικά.
Αυτός ο άνθρωπος μιλάει ελληνικά.

05

Γράφει ελληνικά.
Διαβάζει ελληνικά.
Μιλάει ελληνικά.

13

06

Διαβάζω κινέζικα.
Γράφω κινέζικα.
Διαβάζω ελληνικά.
Γράφω ελληνικά.

Μιλάω κινέζικα.
Μιλάω αραβικά.
Μιλάω αγγλικά.
Μιλάω ελληνικά.

14

Αυτός ο άνδρας είναι από την Αυστραλία.
Αυτή η γυναίκα είναι από την Ρωσία.
Αυτό το κορίτσι είναι από την Ιαπωνία.
Αυτό το αγόρι είναι από την Ελλάδα.

Μιλάς αραβικά;
Ναι. Μιλάω αραβικά.
Μιλάς κινέζικα;
Όχι. Δεν μιλάω κινέζικα.

15

Οι σκύλοι, οι γάτες και τα άλογα είναι ζώα.
Οι άνδρες, οι γυναίκες, τα κορίτσια και τα
αγόρια είναι άνθρωποι.

Με συγχωρείτε, μιλάτε κινέζικα;
Όχι. Δεν μιλάω κινέζικα.
Με συγχωρείτε, μιλάτε κινέζικα;
Ναι. Μιλάω κινέζικα.

16

Με συγχωρείτε.
Μιλάτε αγγλικά;
Ναι. Μιλάω αγγλικά.
Με συγχωρείτε.
Μιλάτε ελληνικά;
Ναι. Μιλάω ελληνικά.

07

08

09

Αυτό είναι ένα ζώο.
Αυτή είναι ένας άνθρωπος.
Αυτά είναι ζώα.
Αυτοί είναι άνθρωποι.
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17

δέκα ζώνες
είκοσι φλιτζάνια
τριάντα μπάλες
σαράντα πιάτα
πενήντα γραβάτες
εξήντα καπέλα

23

δέκα
είκοσι
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα

18

δέκα
είκοσι
τριάντα
σαράντα
πενήντα
εξήντα

24

Πόσων χρoνών είστε;
Είμαι σαράντα πέντε χρονών.
Πόσων χρονών είναι;
Είναι τριάντα χρονών.
Πόσων χρονών είσαι;
Είμαι τριάντα πέντε χρονών.

19

είκοσι φλιτζάνια
είκοσι ένα φλιτζάνια
είκοσι δύο φλιτζάνια
είκοσι τρία πιάτα
είκοσι τέσσερα πιάτα
είκοσι πέντε πιάτα

25

Πόσα πιάτα έχουμε;
Έχουμε είκοσι τέσσερα.
Πόσα μπολ έχουμε;
Έχουμε σαράντα πέντε.
Πόσοι επισκέπτες υπάρχουν;
Υπάρχουν τριάντα.

20

τριάντα τέσσερα μπολ
τριάντα πέντε μπολ
τριάντα έξι μπολ
τριάντα επτά πιάτα
τριάντα οκτώ πιάτα
τριάντα εννιά πιάτα

26

Εγώ διδάσκω αγγλικά.
Αυτός διδάσκει αραβικά.
Αυτή διδάσκει κινέζικα.
Εσείς διδάσκετε ελληνικά;

27

Διδάσκει στα αγόρια αραβικά.
Διδάσκει στα αγόρια αγγλικά.
Διδάσκει στα κορίτσια κινέζικα.
Διδάσκει στα κορίτσια ελληνικά.

28

Εγώ μαθαίνω κινέζικα.
Αυτός μαθαίνει αραβικά.
Αυτές μαθαίνουν αγγλικά.
Εμείς μαθαίνουμε ελληνικά.

29

Ο δάσκαλος διδάσκει αραβικά.
Οι μαθητές του δασκάλου μαθαίνουν
αραβικά.
Οι μαθητές ακούνε τον δάσκαλο.

30

Διδάσκω αγγλικά.
Μαθαίνεις αγγλικά.
Διδάσκετε αραβικά.
Μαθαίνουμε αραβικά.

21

22

σαράντα τέσσερα
σαράντα πέντε
σαράντα έξι
σαράντα επτά
σαράντα οκτώ
σαράντα εννιά
σαράντα
σαράντα ένα
σαράντα δύο
σαράντα τρία
σαράντα τέσσερα
σαράντα πέντε
σαράντα έξι
σαράντα επτά
σαράντα οκτώ
σαράντα εννιά

28
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31

Ποια είναι η δασκάλα σου;
Η κυρία Λι είναι η δασκάλα μου.
Ποιος είναι ο δάσκαλός σου;
Ο κύριος Χαντάντ είναι ο δάσκαλός μου.

01

Το αγόρι ξυπνάει.
Ο σύζυγος ξυπνάει την σύζυγό του.
Ο άνδρας ξυπνάει τον φίλο του.
Το κορίτσι ξυπνάει.

32

Διδάσκω κινέζικα.
Μαθαίνουμε κινέζικα.
Διδάσκω ελληνικά.
Μαθαίνω ελληνικά.

02

Το αγόρι ξυπνάει.
Η γυναίκα ξυπνάει.
Το κορίτσι ξυπνάει.
Ο άνδρας ξυπνάει.

33

Με λένε Ριμ.
Μιλάω αραβικά, αλλά μαθαίνω αγγλικά.
Αυτός είναι ο δάσκαλός μου. Τον λένε κύριο
Χαντάντ.

03

Η γυναίκα ξυπνάει το κορίτσι.
Η γυναίκα ξυπνάει.
Ο άνδρας ξυπνάει.
Ο άνδρας ξυπνάει το αγόρι.

34

Με λένε Λιν.
Οι γονείς μου είναι από την Κίνα.
Ζούμε στην Νέα Υόρκη.
Οι γονείς μου δεν μιλάνε αγγλικά.
Μιλάω αγγλικά και κινέζικα.
Μαθαίνω ελληνικά.

04

Αυτός πλένει το παντελόνι.
Αυτή πλένει το πουλόβερ.
Εγώ πλένω το πουκάμισο.
Αυτός πλένει το αυτοκίνητο.

05

Πλένω τις κάλτσες μου.
Πλένουν το αυτοκίνητό τους.
Πλένει την φούστα της.
Πλένει το μπλουζάκι του.

06

Το κορίτσι πλένει το πρόσωπό του.
Η γυναίκα πλένει το πρόσωπό της.
Τα πρόσωπά τους είναι μοβ και κίτρινα.

07

Πλένω τα χέρια μου.
Η γυναίκα πλένει τα μαλλιά της.
Ο άνδρας πλένει το πρόσωπό του.

08

Η μπάλα είναι πάνω στο πόδι του.
Η μπάλα είναι πάνω στο δάχτυλό του.
Η μπάλα είναι πάνω στο πρόσωπό του.

09

Ο δρόμος είναι βρεγμένος.
Τα μπλουζάκια είναι στεγνά.
Οι σκύλοι είναι βρεγμένοι.
Η γάτα είναι στεγνή.

10

Τα άλογα είναι βρεγμένα.
Τα άλογα είναι στεγνά.
Τα μαλλιά της είναι βρεγμένα.
Τα μαλλιά της είναι στεγνά.
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11

Οι κάλτσες είναι βρώμικες.
Το πουκάμισο είναι καθαρό.
Το πρόσωπό της είναι βρώμικο.
Το πρόσωπό του είναι καθαρό.

12

Το πουκάμισο είναι βρώμικο.
Το πουκάμισο είναι βρεγμένο.
Το πουκάμισο είναι καθαρό και στεγνό.

19

η βούρτσα
η βούρτσα
η βούρτσα
το σαπούνι
το σαπούνι
η πετσέτα

20

η οδοντόβουρτσα
η οδοντόκρεμα
τα δόντια
η βούρτσα
το σαπούνι
η πετσέτα

13

Ο σκύλος του άνδρα είναι βρώμικος.
Ο άνδρας πλένει τον σκύλο.
Ο σκύλος αγαπάει τον άνδρα.

14

Πού είναι η μαμά;
Είναι στο μπάνιο.
Πού είναι ο μπαμπάς;
Είναι στην κουζίνα.

21

Γιατί πλένεις τα χέρια σου;
Πλένω τα χέρια μου επειδή είναι βρώμικα.
Γιατί φοράς πουλόβερ;
Φοράω πουλόβερ επειδή κρυώνω.

Η γυναίκα βουρτσίζει τα μαλλιά της.
Ο άνδρας βουρτσίζει τα δόντια του.
Τα κορίτσια βουρτσίζουν τα μαλλιά τους.
Τα αγόρια βουρτσίζουν τα δόντια τους.

22

Βουρτσίζω τα δόντια μου.
Βουρτσίζει τα μαλλιά της.
Πλένουν τα χέρια τους.
Βουρτσίζει τα δόντια του.

23

Πλένει τα μαλλιά της.
Βουρτσίζει τα δόντια του.
Πλένει τα μαλλιά του.
Βουρτσίζει τα μαλλιά της.

24

Βουρτσίζει το άλογο με μία βούρτσα.
Πλένουν τα χέρια τους με σαπούνι.
Βουρτσίζω τα δόντια μου με μία
οδοντόβουρτσα.

25

Η μητέρα ξυπνάει την κόρη της.
Η κόρη βουρτσίζει τα μαλλιά της.
Ο αδερφός της βουρτσίζει τα δόντια του.
Ο πατέρας πλένει το πρόσωπό του.

26

Εγώ πλένω τα χέρια μου πριν από το
μεσημεριανό.
Εγώ βουρτσίζω τα δόντια μου μετά το
πρωινό.
Εγώ πίνω καφέ μετά το βραδινό.

15

16

17

18

Γιατί είναι στην κουζίνα ο μπαμπάς;
Ο μπαμπάς είναι στην κουζίνα επειδή
μαγειρεύει.
Γιατί πλένει τον σκύλο η μαμά;
Η μαμά πλένει τον σκύλο επειδή είναι
βρώμικος.
Γιατί πίνεις νερό;
Πίνω νερό επειδή διψάω.
Γιατί είσαι στο μπάνιο;
Είμαι στο μπάνιο επειδή πλένω τα χέρια μου.
Γιατί πλένεις τα χέρια σου;
Πλένω τα χέρια μου επειδή είναι βρώμικα.
η οδοντόβουρτσα
η οδοντόβουρτσα
η οδοντόβουρτσα
η οδοντόκρεμα
η οδοντόκρεμα
τα δόντια
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28

29

30

το μαξιλάρι
το μαξιλάρι
το μαξιλάρι
το σεντόνι
το σεντόνι
η κουβέρτα
το σεντόνι
το μαξιλάρι
η κουβέρτα
η πετσέτα
Εγώ είμαι κάτω από την κουβέρτα.
Το σεντόνι είναι πάνω στο κρεβάτι.
Η γάτα είναι πάνω στο μαξιλάρι.
Η πετσέτα είναι μέσα στο μπάνιο.
Το ροζ σεντόνι είναι καθαρό.
Το ροζ μαξιλάρι είναι καθαρό.
Η ροζ κουβέρτα είναι καθαρή.
Η ροζ πετσέτα είναι καθαρή.

31

Γιατί μυρίζει άσχημα ο σκύλος;
Επειδή είναι βρώμικος και βρεγμένος.
Γιατί μυρίζουν ωραία τα σεντόνια;
Επειδή είναι καθαρά.

32

Γιατί είναι στην τραπεζαρία οι άνθρωποι;
Επειδή τρώνε βραδινό.
Γιατί είναι στην κουζίνα οι άνθρωποι;
Επειδή πλένουν τα πιάτα τους.
Γιατί είναι στο σαλόνι οι άνθρωποι;
Επειδή βλέπουν τηλεόραση.

33

34

Οι γονείς διαβάζουν στο σαλόνι.
Η γυναίκα κοιμάται στην κρεβατοκάμαρα.
Το κορίτσι διαβάζει στην κρεβατοκάμαρα.
Το αγόρι κοιμάται στο σαλόνι.
Τι αγοράζεις;
Αγοράζω λουλούδια.
Πόσα λουλούδια αγοράζεις;
Αγοράζω εννιά λουλούδια.
Για ποιον αγοράζεις λουλούδια;
Αγοράζω λουλούδια για την γιαγιά μου.
Πού ζει η γιαγιά σου;
Ζει στην Νέα Υόρκη.
31

Ορόσημο

01

Γεια σου, Γιάννα.
Γεια σου.

02

Πόσα μπολ έχεις;
Έχω δύο μπολ.

03

Τρώμε έξω;
Όχι. Τρώμε μέσα.

04

Μυρίζει ωραία;
Ναι. Μυρίζει ωραία.

05

Έχει ωραία γεύση;
Ναι. Έχει ωραία γεύση!

06

Τι είναι αυτό;
Αυτό είναι ρύζι.

07

Γεια σας!
Γεια σας!

08

Γεια σας!
Γεια σας!

09

Τι κάνετε;
Είμαι καλά.

10

Αυτή είναι η φίλη μου η Άννα.
Μας επισκέπτεται από την Ρωσία.

11

Μιλάτε ελληνικά;
Ναι. Μιλάω ελληνικά.

12

Χαίρω πολύ.
Χαίρω πολύ.

13

Πού εργάζεστε;
Εργάζομαι σε ένα σχολείο.

14

Πού εργάζεστε;
Εργάζομαι σε ένα νοσοκομείο.

15

Παίζεις;
Ναι. Παίζω.

16

Παίζεις;
Ναι. Παίζω.

17

Πότε παίζεις;
Παίζω το απόγευμα μετά την δουλειά.
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18

Πού παίζεις;
Παίζω στο πάρκο.

19

Αντίο.
Αντίο.

20

Αντίο.
Αντίο.

21

Πού είσαι;
Είμαι στην κουζίνα.

22

Τι κάνεις;
Πλένω τα πιάτα.

23

Γιατί πλένεις τα πιάτα;
Πλένω τα πιάτα επειδή είμαι φίλη σου.

32

Δομή Μαθήματος

01

Οι γυναίκες έχουν ομπρέλες.
Αυτός έχει ένα εισιτήριο.
Αυτή έχει γυαλιά ηλίου.
Οι άνδρες έχουν μία σκάλα.

02

η ομπρέλα
το εισιτήριο
τα γυαλιά ηλίου
η σκάλα

03

Αυτός χρειάζεται μία σκάλα.
Αυτός χρειάζεται μία πετσέτα.
Αυτή χρειάζεται ένα σαπούνι.
Αυτή χρειάζεται γυαλιά ηλίου.

04

Αυτή χρειάζεται χρήματα.
Αυτός έχει χρήματα.
Τα χρήματα είναι πάνω στο τραπέζι.

05

Αυτός χρειάζεται χρήματα.
Αυτή έχει χρήματα.
Αυτός χρειάζεται μία ομπρέλα.
Αυτή έχει μία ομπρέλα.

06

Έχω γυαλιά ηλίου.
Χρειάζομαι γυαλιά ηλίου.
Έχετε εισιτήριο.
Χρειάζεστε εισιτήριο;

07

Χρειάζεσαι τα κλειδιά;
Ναι. Χρειάζομαι τα κλειδιά.
Χρειάζεσαι χρήματα;
Ναι. Χρειάζομαι χρήματα.

08

τα κοσμήματα
τα κοσμήματα
τα κοσμήματα
τα ρούχα
τα ρούχα
τα παιχνίδια

09

τα φρούτα
τα φρούτα
τα φρούτα
τα λαχανικά
τα λαχανικά
το κρέας

10

το κρέας
τα λαχανικά
τα φρούτα
τα παιχνίδια
τα ρούχα
τα κοσμήματα

18

το σούπερ μάρκετ
το σούπερ μάρκετ
το σούπερ μάρκετ
το χρωματοπωλείο
το χρωματοπωλείο
το κοσμηματοπωλείο

11

Αυτοί αγοράζουν κρέας.
Αυτός αγοράζει ρούχα.
Αυτή αγοράζει παιχνίδια.
Αυτές αγοράζουν λαχανικά.

19

το σούπερ μάρκετ
το χρωματοπωλείο
το κοσμηματοπωλείο

12

Το άσπρο σπίτι είναι παλιό.
Το πράσινο αυτοκίνητο είναι καινούριο.
Το κόκκινο σπίτι είναι καινούριο.
Το μπλε αυτοκίνητο είναι παλιό.

20

Αυτοί ψωνίζουν σε ένα σούπερ μάρκετ.
Αυτή ψωνίζει σε ένα χρωματοπωλείο.
Αυτός ψωνίζει σε ένα κοσμηματοπωλείο.

21

Εγώ διαβάζω ένα βιβλίο.
Αυτός αγοράζει φάρμακα.
Αυτοί τρώνε σοκολάτα.
Αυτή πουλάει μία τούρτα.

22

Αυτοί αγοράζουν λαχανικά στο σούπερ
μάρκετ.
Αυτή αγοράζει φάρμακα στο φαρμακείο.
Εσύ αγοράζεις μία τούρτα στο
ζαχαροπλαστείο.
Αυτή αγοράζει βιβλία στο βιβλιοπωλείο.

13

μία παλιά τηλεόραση
μία καινούρια τηλεόραση
ένα παλιό τηλέφωνο
ένα καινούριο τηλέφωνο

14

Αυτός πουλάει φρούτα.
Αυτός πουλάει αυτοκίνητα.
Αυτή πουλάει φρούτα και λαχανικά.
Αυτή πουλάει λουλούδια.

15

Αυτή πουλάει ένα παλιό καπέλο.
Αυτή πουλάει ένα παλιό αυτοκίνητο.
Εγώ πουλάω μία καινούρια ομπρέλα.
Εγώ πουλάω ένα καινούριο αυτοκίνητο.

23

Πού αγοράζεις ψωμί;
Αγοράζω ψωμί σε έναν φούρνο.
Πού αγοράζεις τούρτες;
Αγοράζω τούρτες σε ένα ζαχαροπλαστείο.

16

Αυτός αγοράζει ένα παλιό καπέλο.
Αυτός αγοράζει ένα παλιό αυτοκίνητο.
Εγώ αγοράζω μία καινούρια ομπρέλα.
Εγώ αγοράζω ένα καινούριο αυτοκίνητο.

24

17

Αυτό το κατάστημα πουλάει παλιά
κοσμήματα.
Αυτό το κατάστημα πουλάει καινούρια
κοσμήματα.
Αυτό το κατάστημα πουλάει παλιά βιβλία.
Αυτό το κατάστημα πουλάει καινούρια βιβλία.

Αυτός αγοράζει ένα βιβλίο στο βιβλιοπωλείο.
Αυτή αγοράζει μία σκάλα στο
χρωματοπωλείο.
Εμείς πουλάμε κοσμήματα στο
κοσμηματοπωλείο.
Αυτή πουλάει φάρμακα στο φαρμακείο.

25

η σοκολάτα
η τούρτα
τα φάρμακα
το φαρμακείο
το βιβλιοπωλείο
ο φούρνος
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26

μία σπασμένη τηλεόραση
ένα σπασμένο παιχνίδι
ένα σπασμένο ραδιόφωνο
ένα σπασμένο τηλέφωνο

35

Τι αγοράζετε;
Αγοράζω φρούτα και σοκολάτα.
Τι αγοράζετε;
Αγοράζω κρέας και λαχανικά.

27

Η τηλεόρασή μου είναι σπασμένη.
Το παιχνίδι μου είναι σπασμένο.
Η σκάλα μου δεν είναι σπασμένη.
Τα γυαλιά μου δεν είναι σπασμένα.

36

28

Το κορίτσι θέλει σοκολάτα.
Το αγόρι θέλει ένα παιχνίδι.
Η γυναίκα θέλει κοσμήματα.
Ο σκύλος θέλει κρέας.

Με συγχωρείτε, αυτό είναι το φαρμακείο;
Όχι. Αυτό είναι το βιβλιοπωλείο. Το
φαρμακείο είναι στην οδό Ομήρου.
Με συγχωρείτε, αυτό είναι το
ζαχαροπλαστείο;
Όχι. Αυτό είναι το σούπερ μάρκετ. Το
ζαχαροπλαστείο είναι κοντά στο πάρκο.

37

Πού είναι το χρωματοπωλείο;
Το χρωματοπωλείο είναι κοντά στο
βιβλιοπωλείο.
Τι χρειάζεστε;
Χρειάζομαι μία καινούρια σκάλα.
Γιατί χρειάζεστε μία καινούρια σκάλα;
Επειδή η παλιά μου σκάλα είναι σπασμένη.

29

Αυτή χρειάζεται ένα παλτό.
Αυτή θέλει ένα μοβ παλτό.
Αυτός χρειάζεται γυαλιά.
Αυτός θέλει κόκκινα γυαλιά.

30

Αυτή είναι η οδός Πατησίων.
Αυτή είναι η οδός Αχαρνών.
Αυτή είναι η οδός Βουκουρεστίου.

31

Με συγχωρείτε, πού είναι το σούπερ μάρκετ;
Το σούπερ μάρκετ είναι κοντά στην γέφυρα.
Με συγχωρείτε, πού είναι ο φούρνος;
Ο φούρνος είναι στην οδό Πινδάρου.

32

Με συγχωρείτε, χρειάζομαι φάρμακα. Πού
είναι το φαρμακείο;
Το φαρμακείο είναι κοντά στο νοσοκομείο.
Με συγχωρείτε, θέλω ένα βιβλίο. Πού είναι το
βιβλιοπωλείο;
Το βιβλιοπωλείο είναι κοντά στο πάρκο.

33

Θέλει κοσμήματα, αλλά δεν τα χρειάζεται.
Θέλει τούρτα, αλλά δεν την χρειάζεται.
Χρειάζεται φάρμακα, αλλά δεν τα θέλει.

34

Χρειάζομαι μία καινούρια τηλεόραση.
Γιατί χρειάζεστε μία καινούρια τηλεόραση;
Επειδή η παλιά μου τηλεόραση είναι
σπασμένη.
Χρειάζομαι μία καινούρια ομπρέλα.
Γιατί χρειάζεσαι μία καινούρια ομπρέλα;
Επειδή η παλιά μου ομπρέλα είναι
σπασμένη.
34

4.2

Δομή Μαθήματος

01

η παράσταση
η παράσταση
η παράσταση
η συναυλία
η συναυλία
η ταινία

02

Το αγόρι και ο πατέρας του βλέπουν μία
ταινία.
Οι άνθρωποι βλέπουν μία παράσταση.
Ο άνδρας και η γυναίκα ακούνε μία συναυλία.
Αυτοί ακούνε ραδιόφωνο.

03

04

05

06

07

το ποδόσφαιρο
το ποδόσφαιρο
το ποδόσφαιρο
το γκολφ
το γκολφ
το τένις
η συναυλία
η παράσταση
η ταινία
το ποδόσφαιρο
το τένις
το γκολφ
τα πορτοκάλια
ο χυμός
το τσάι
τα καρότα
Το κορίτσι πίνει χυμό.
Ο άνδρας και η γυναίκα πίνουν τσάι.
Ο άνδρας τρώει ένα καρότο.
Η γυναίκα τρώει ένα πορτοκάλι.
Στο αγόρι αρέσει το ποδόσφαιρο. Του αρέσει
το ποδόσφαιρο.
Στο αγόρι δεν αρέσουν τα καρότα. Δεν του
αρέσουν τα καρότα.
Στο κορίτσι αρέσουν τα άλογα. Της αρέσουν
τα άλογα.
Στο κορίτσι δεν αρέσει ο χυμός. Δεν της
αρέσει ο χυμός.

35

08

Στον άνδρα αρέσει το γκολφ.
Δεν του αρέσει το τένις.
Τους αρέσει το τσάι.
Στο κορίτσι δεν αρέσουν τα κόκκινα
παπούτσια.

09

Του αρέσει αυτή η συναυλία.
Δεν του αρέσει αυτή η συναυλία.
Του αρέσουν τα πορτοκάλια.
Δεν του αρέσουν τα πορτοκάλια.

10

Της αρέσει να τρέχει.
Της αρέσει να διαβάζει.
Του αρέσει να μαγειρεύει.
Του αρέσει να κολυμπάει.

11

Οι γυναίκες παίζουν γκολφ.
Οι γυναίκες παίζουν ποδόσφαιρο.
Οι γυναίκες παίζουν τένις.

12

Στο κορίτσι δεν αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο.
Στον άνδρα αρέσει να παίζει ποδόσφαιρο.
Στο αγόρι δεν αρέσει να παίζει τένις.
Στην γυναίκα αρέσει να παίζει τένις.

13

Τι σου αρέσει να κάνεις;
Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο.
Τι σου αρέσει να κάνεις;
Μου αρέσει να διαβάζω.

14

Τι σας αρέσει να κάνετε;
Μου αρέσει να ακούω ραδιόφωνο.
Τι σας αρέσει να κάνετε;
Μου αρέσει να μαγειρεύω.

15

Το αγόρι έχει πιο πολύ χυμό από την μητέρα
του.
Το κορίτσι έχει πιο πολλά πορτοκάλια από
την μητέρα της.
Ο δάσκαλος έχει πιο πολλά βιβλία από την
μαθήτρια.
Το κορίτσι έχει πιο πολλή τούρτα από τον
πατέρα της.
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16

Ο άνδρας έχει πιο λίγο τσάι από την σύζυγό
του.
Το κορίτσι έχει πιο λίγο ψωμί από τον φίλο
της.
Η γυναίκα έχει πιο λίγο χυμό από τον γιο της.
Ο άνδρας έχει πιο λίγη τούρτα από τον γιο
του.

17

Ο άνδρας έχει πιο πολύ ψωμί από την
σύζυγό του.
Ο άνδρας έχει πιο λίγο ψωμί από την σύζυγό
του.
Η γυναίκα έχει πιο πολλά χρήματα από τον
σύζυγό της.
Η γυναίκα έχει πιο λίγα χρήματα από τον
σύζυγό της.

18

19

20

21

Ποιο ζώο είναι μεγάλο;
Αυτό το ζώο είναι μεγάλο.
Ποιο ζώο είναι μικρό;
Αυτό το ζώο είναι μικρό.
Ποιο φρούτο είναι κόκκινο;
Αυτό το φρούτο είναι κόκκινο.
Ποιο φρούτο είναι πράσινο;
Αυτό το φρούτο είναι πράσινο.
Ποιο παιχνίδι είναι μεγάλο;
Το μπλε παιχνίδι είναι μεγάλο.
Ποιο παιχνίδι είναι μικρό;
Το κίτρινο παιχνίδι είναι μικρό.
Ποιο μπλουζάκι είναι καφέ;
Το μεγάλο μπλουζάκι είναι καφέ.
Ποιο πουκάμισο είναι ροζ;
Το μικρό πουκάμισο είναι ροζ.
Ποιες γυναίκες είναι ψηλές;
Ποιοι άνθρωποι φοράνε φούστα;
Ποιος υπολογιστής είναι μαύρος;
Ποια τούρτα είναι πιο πολλή;
Ποιος φοράει μπλε μπλουζάκι;
Ποιο μπλουζάκι είναι κόκκινο;
Ποιος παίζει γκολφ;
Ποια μπάλα είναι άσπρη;
Ποιος φοράει γυαλιά ηλίου;
Ποια γυαλιά ηλίου είναι ροζ;
36

22

Το τένις μου αρέσει πιο πολύ από το
ποδόσφαιρο.
Τα μήλα μου αρέσουν πιο πολύ από τα
πορτοκάλια.
Το γάλα μου αρέσει πιο πολύ από τον χυμό.
Το τσάι μου αρέσει πιο πολύ από τον καφέ.

23

Ποια παπούτσια σας αρέσουν πιο πολύ;
Τα μπλε παπούτσια μου αρέσουν πιο πολύ
από τα πράσινα.
Ποιο πουκάμισο σας αρέσει πιο πολύ;
Το μαύρο πουκάμισο μου αρέσει πιο πολύ
από το μπλε.

24

Ποιο ποδήλατο σου αρέσει πιο πολύ;
Το πράσινο ποδήλατο μου αρέσει πιο πολύ
από το ροζ.
Ποιο φόρεμα σου αρέσει πιο πολύ;
Το κόκκινο φόρεμα μου αρέσει πιο πολύ από
το άσπρο.

25

Ποιο σπίτι σου αρέσει πιο πολύ;
Το καινούριο σπίτι μου αρέσει πιο πολύ από
το παλιό.
Ποιο αυτοκίνητο σας αρέσει πιο πολύ;
Το παλιό αυτοκίνητο μου αρέσει πιο πολύ
από το καινούριο.

26

πέντε δολάρια
δέκα ευρώ
δεκαπέντε λίρες
είκοσι ευρώ

27

ένα ευρώ
πέντε ευρώ
δέκα ευρώ

28

Το πουκάμισο κοστίζει δώδεκα λίρες.
Το βιβλίο κοστίζει δεκαπέντε δολάρια.
Τα γυαλιά ηλίου κοστίζουν είκοσι ευρώ.

29

Πόσο κοστίζουν τα καρότα;
Τα καρότα κοστίζουν τρία δολάρια.
Πόσο κοστίζει το τσάι;
Το τσάι κοστίζει δύο ευρώ.
Πόσο κοστίζει το εισιτήριο της ταινίας;
Το εισιτήριο της ταινίας κοστίζει εννιά λίρες.
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30

Πόσο κοστίζει το εισιτήριο της συναυλίας;
Κοστίζει σαράντα ευρώ.
Πόσο κοστίζει το σάντουιτς;
Κοστίζει τρεις λίρες.
Πόσο κοστίζει ο χυμός πορτοκαλιού;
Κοστίζει ένα δολάριο.

01

το μέταλλο
το μέταλλο
το μέταλλο
το ξύλο
το ξύλο
το χαρτί

31

Η τηλεόραση κοστίζει πιο πολύ από τα
γυαλιά ηλίου.
Το καπέλο κοστίζει πιο λίγο από το παλτό.
Το εισιτήριο της συναυλίας κοστίζει πιο πολύ
από το εισιτήριο της ταινίας.
Η εφημερίδα κοστίζει πιο λίγο από το βιβλίο.

02

το πλαστικό
το πλαστικό
το πλαστικό
το χαρτί
το χαρτί
το ξύλο

32

Το μπλε παντελόνι κοστίζει πιο πολύ από το
πράσινο.
Το μοβ ποδήλατο κοστίζει πιο λίγο από το
κίτρινο.
Το μαύρο τηλέφωνο κοστίζει πιο πολύ από το
άσπρο.
Τα μαύρα γυαλιά κοστίζουν πιο λίγο από τα
κόκκινα.

03

το ξύλο
το χαρτί
το μέταλλο
το πλαστικό

04

Αυτό το τραπέζι είναι φτιαγμένο από ξύλο.
Αυτή η καρέκλα είναι φτιαγμένη από
πλαστικό.
Αυτό το εισιτήριο είναι φτιαγμένο από χαρτί.
Αυτή η σκάλα είναι φτιαγμένη από μέταλλο.

05

ένα ξύλινο μπολ
ένα πλαστικό πιάτο
ένα πλαστικό μπολ
ένα ξύλινο πιάτο

06

Έχω ένα πλαστικό ποτήρι.
Έχω ένα χάρτινο ποτήρι.
Έχω ένα ξύλινο τραπέζι.
Έχω ένα μεταλλικό τραπέζι.

07

Αυτή είναι φτιαγμένη από ξύλο.
Αυτός είναι φτιαγμένος από πλαστικό.
Αυτή είναι φτιαγμένη από χαρτί.
Αυτό είναι φτιαγμένο από μέταλλο.

08

Τα νομίσματα είναι φτιαγμένα από μέταλλο.
Οι πιστωτικές κάρτες είναι φτιαγμένες από
πλαστικό.
Οι επιταγές είναι φτιαγμένες από χαρτί.

33

Ποια φούστα σου αρέσει πιο πολύ;
Η μπλε φούστα μου αρέσει πιο πολύ από την
άσπρη.
Πόσο κοστίζει το μπλε πουκάμισο;
Κοστίζει επτά ευρώ.

34

Ποιο πουλόβερ σου αρέσει πιο πολύ;
Το γκρίζο πουλόβερ μου αρέσει πιο πολύ
από το μοβ.
Πόσο κοστίζει το γκρίζο πουλόβερ;
Κοστίζει είκοσι εννιά δολάρια.

35

Τι σου αρέσει να κάνεις;
Μου αρέσει να παίζω ποδόσφαιρο.
Ποια παπούτσια σου αρέσουν;
Μου αρέσουν τα μαύρα παπούτσια.
Πόσο κοστίζουν;
Κοστίζουν εξήντα ευρώ.
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18

Αυτό το αυτοκίνητο είναι γρήγορο.
Αυτό το ζώο είναι αργό.
Το καφέ άλογο είναι γρήγορο.

19

Αυτό είναι γρήγορο.
Αυτό είναι ελαφρύ.
Αυτό είναι βαρύ.
Αυτό είναι αργό.

20

Πόσο κοστίζει η ξύλινη καρέκλα;
Η ξύλινη καρέκλα κοστίζει εξήντα λίρες.
Πόσο κοστίζει η πλαστική καρέκλα;
Η πλαστική καρέκλα κοστίζει τέσσερις λίρες.

Αυτό το ζώο είναι γρήγορο.
Αυτό το ζώο είναι πιο γρήγορο.
Αυτό το ζώο είναι αργό.
Αυτό το ζώο είναι πιο αργό.

21

Η ξύλινη καρέκλα είναι ακριβή.
Η πλαστική καρέκλα είναι φθηνή.
Το μεταλλικό μπολ είναι ακριβό.
Τα χάρτινα μπολ είναι φθηνά.

Τα βιβλία μου είναι βαριά.
Τα βιβλία του είναι πιο βαριά.
Ένα πλαστικό μπολ είναι ελαφρύ.
Ένα χάρτινο μπολ είναι πιο ελαφρύ.

22

Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι μικρή.
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι πιο μικρή.
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι η πιο
μικρή.
Αυτό το σπίτι είναι μεγάλο.
Αυτό το σπίτι είναι πιο μεγάλο.
Αυτό το σπίτι είναι το πιο μεγάλο.

23

Η κόρη μου είναι μικρή.
Η κόρη μου είναι πιο μικρή.
Η κόρη μου είναι η πιο μικρή.
Ο πατέρας μου είναι μεγάλος.
Ο πατέρας μου είναι πιο μεγάλος.
Ο πατέρας μου είναι ο πιο μεγάλος.

24

Ο μεγάλος άνδρας έχει γκρίζα μαλλιά.
Η μεγάλη γυναίκα έχει άσπρα μαλλιά.
Η νέα γυναίκα έχει μαύρα μαλλιά.
Ο νέος άνδρας έχει μπλε μαλλιά.

25

Ο μεγάλος άνδρας είναι δάσκαλος.
Η μεγάλη γυναίκα είναι γιατρός.
Η νέα γυναίκα είναι δασκάλα.
Ο νέος άνδρας είναι γιατρός.

26

Ο παππούς μου είναι ηλικιωμένος.
Η κόρη μου είναι μικρή.
Ο γιατρός μου είναι μεγάλος.
Η γιατρός μου είναι νέα.

09

Αυτοί πληρώνουν με νομίσματα.
Αυτή πληρώνει με επιταγή.
Αυτός πληρώνει με πιστωτική κάρτα.
Εγώ πληρώνω με μετρητά.

10

Θέλετε να πληρώσετε με επιταγή;
Όχι. Θέλω να πληρώσω με μετρητά.
Θέλετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα;
Όχι. Θέλω να πληρώσω με επιταγή.
Θέλετε να πληρώσετε με μετρητά;
Όχι. Θέλω να πληρώσω με πιστωτική κάρτα.

11

12

13

Αυτά τα κοσμήματα είναι ακριβά.
Αυτά τα κοσμήματα είναι φθηνά.
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι ακριβή.
Αυτή η φωτογραφική μηχανή είναι φθηνή.

14

Αυτό το αυτοκίνητο είναι φθηνό.
Αυτό το αυτοκίνητο είναι ακριβό.
Αυτό το φόρεμα είναι φθηνό.
Αυτό το φόρεμα είναι ακριβό.

15

Αυτή η τηλεόραση είναι βαριά.
Αυτό το τραπέζι είναι βαρύ.
Αυτό το νόμισμα είναι ελαφρύ.
Αυτό το σεντόνι είναι ελαφρύ.

16

17

Αυτή η καρέκλα είναι ελαφριά.
Αυτός ο υπολογιστής είναι ελαφρύς.
Αυτό το κρεβάτι είναι βαρύ.
Αυτή η τηλεόραση είναι βαριά.
Αυτά είναι γρήγορα.
Αυτές είναι αργές.
Αυτό είναι γρήγορο.
Αυτή είναι αργή.
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27

Το σπίτι μου είναι μεγάλο.
Το σπίτι μου είναι πιο μεγάλο από το σπίτι
σου.
Ο υπολογιστής μου είναι μικρός.
Ο υπολογιστής μου είναι πιο μικρός από τον
υπολογιστή σου.

28

Η φωτογραφική μηχανή είναι ακριβή.
Η τηλεόραση είναι πιο ακριβή.
Ο υπολογιστής είναι ο πιο ακριβός.

29

Ο άνδρας έχει τούρτα.
Η γυναίκα έχει πιο πολλή τούρτα.
Το κορίτσι έχει την πιο πολλή τούρτα.

30

Η γυναίκα έχει ψωμί.
Ο άνδρας έχει πιο πολύ ψωμί.
Το αγόρι έχει το πιο πολύ ψωμί.

31

Αυτή έχει μερικά βιβλία.
Αυτή έχει πιο πολλά βιβλία.
Αυτή έχει τα πιο πολλά βιβλία.
Αυτός έχει μερικά στυλό.
Αυτός έχει πιο πολλά στυλό.
Αυτός έχει τα πιο πολλά στυλό.

32

Αυτός έχει μερικά μήλα.
Αυτός έχει πιο πολλά μήλα.
Αυτός έχει τα πιο πολλά μήλα.

33

Χρειάζομαι μερικά πιάτα.
Πουλάμε μεταλλικά, χάρτινα και ξύλινα πιάτα.
Τι πιάτα χρειάζεστε;
Χρειάζομαι ελαφριά πιάτα επειδή η
οικογένειά μου τρώει μεσημεριανό στο
πάρκο.
Τα ξύλινα πιάτα είναι πιο ελαφριά από τα
μεταλλικά, αλλά τα χάρτινα πιάτα είναι τα
πιο ελαφριά.

34

Πόσο κοστίζουν δέκα χάρτινα πιάτα;
Δέκα χάρτινα πιάτα κοστίζουν ένα δολάριο.
Πόσα πιάτα θέλετε;
Θέλω δέκα πιάτα.
Θέλετε να πληρώσετε με μετρητά;
Όχι. Θέλω να πληρώσω με πιστωτική κάρτα.
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01

Αυτός έχει χρήματα.
Αυτή έχει πιο λίγα χρήματα.
Αυτή έχει ψωμί.
Αυτός έχει πιο λίγο ψωμί.

02

Ο άνδρας έχει ρύζι.
Το κορίτσι έχει πιο λίγο ρύζι.
Η γυναίκα έχει το πιο λίγο ρύζι.
Το κορίτσι έχει τούρτα.
Η γυναίκα έχει πιο λίγη τούρτα.
Ο άνδρας έχει την πιο λίγη τούρτα.

03

Η γυναίκα έχει μερικά φρούτα.
Το αγόρι έχει τα πιο πολλά φρούτα.
Το κορίτσι έχει πιο λίγα φρούτα από τον
άνδρα.
Το κορίτσι έχει πιο πολλά φρούτα από το
αγόρι.

04

Αυτά τα στυλό είναι ίδια.
Αυτά τα φλιτζάνια είναι διαφορετικά.
Αυτές οι καρέκλες είναι διαφορετικές.
Αυτά τα παιχνίδια είναι ίδια.

05

Αυτές οι γραβάτες είναι ίδιες.
Αυτές οι γραβάτες είναι διαφορετικές.
Αυτά τα νομίσματα είναι ίδια.
Αυτά τα νομίσματα είναι διαφορετικά.

06

Αυτά τα φλιτζάνια έχουν το ίδιο μέγεθος.
Αυτά τα φλιτζάνια έχουν διαφορετικό
μέγεθος.
Αυτά τα καπέλα έχουν το ίδιο μέγεθος.
Αυτά τα καπέλα έχουν διαφορετικό μέγεθος.

07

Αυτά τα καπέλα έχουν το ίδιο χρώμα.
Αυτά τα καπέλα έχουν διαφορετικό χρώμα.
Αυτά τα φλιτζάνια έχουν το ίδιο χρώμα.
Αυτά τα φλιτζάνια έχουν διαφορετικό χρώμα.

08

Αυτά τα κινητά τηλέφωνα έχουν το ίδιο
μέγεθος, αλλά διαφορετικό χρώμα.
Αυτά τα τηλέφωνα έχουν το ίδιο χρώμα, αλλά
διαφορετικό μέγεθος.
Αυτές οι πετσέτες έχουν το ίδιο μέγεθος,
αλλά διαφορετικό χρώμα.
Αυτές οι πετσέτες έχουν το ίδιο χρώμα, αλλά
διαφορετικό μέγεθος.
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19

Αυτά τα γυαλιά ηλίου είναι πολύ μεγάλα.
Αυτό το παλτό είναι πολύ μικρό.
Αυτό το παπούτσι μου κάνει.

Μερικά πιάτα είναι πλαστικά.
Κανένα φλιτζάνι δεν είναι χάρτινο.
Όλα τα παιχνίδια είναι μεταλλικά.
Όλα τα παιχνίδια είναι ξύλινα.

20

11

Αυτό το τζιν είναι πολύ μεγάλο.
Αυτό το τζιν είναι πολύ μικρό.
Αυτό το τζιν μου κάνει.

Μερικοί άνδρες παίζουν ποδόσφαιρο.
Όλες οι γυναίκες φοράνε μπλε καπέλα.
Κανένας άνδρας δεν παίζει ποδόσφαιρο.

21

12

Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ μεγάλα.
Αυτά τα παπούτσια είναι πολύ μικρά.
Αυτά τα παπούτσια μου κάνουν.

Μερικά παιδιά κάθονται.
Όλα τα παιδιά κάθονται.
Κανένα παιδί δεν κάθεται.

22

13

Σας κάνει το φόρεμα;
Ναι. Μου κάνει.
Σας κάνει το πουκάμισο;
Όχι. Είναι πολύ μεγάλο.

Κανένα λουλούδι δεν είναι πλαστικό.
Μερικά λουλούδια είναι πλαστικά.
Όλα τα λουλούδια είναι χάρτινα.
Μερικά λουλούδια είναι χάρτινα.

23

Αυτά τα νομίσματα έχουν το ίδιο χρώμα,
αλλά διαφορετικό μέγεθος.
Αυτά τα νομίσματα έχουν το ίδιο μέγεθος,
αλλά διαφορετικό χρώμα.
Τα μπλουζάκια μας έχουν όλα το ίδιο χρώμα,
αλλά διαφορετικό μέγεθος.
Τα μπλουζάκια μας έχουν όλα το ίδιο
μέγεθος, αλλά διαφορετικό χρώμα.

24

Ποιο φόρεμα σου αρέσει πιο πολύ;
Το κόκκινο φόρεμα μου αρέσει πιο πολύ από
το μπλε.
Ποιο φόρεμα σου αρέσει πιο πολύ;
Το μαύρο φόρεμα μου αρέσει πιο πολύ.

09

Αυτή η καρέκλα είναι πολύ μικρή.
Εσύ είσαι πολύ ψηλός.
Εγώ είμαι πολύ κοντός.

10

14

Σας κάνει το φόρεμα;
Ναι. Μου κάνει.
Σας κάνουν τα γυαλιά;
Όχι. Είναι πολύ μικρά.
Σας κάνει το καπέλο;
Όχι. Είναι πολύ μεγάλο.

15

Το καπέλο μου είναι πολύ μεγάλο.
Τα γυαλιά μου είναι πολύ μικρά.
Τα γυαλιά μου είναι πολύ μεγάλα.
Το καπέλο μου είναι πολύ μικρό.

16

Θέλετε αυτό το μπλουζάκι;
Όχι. Δεν θέλω αυτό το μπλουζάκι.
Γιατί όχι;
Επειδή είναι πολύ μεγάλο.

25

Ποιες γάτες σου αρέσουν;
Μου αρέσουν όλες οι γάτες.
Ποια παιχνίδια σου αρέσουν;
Μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια.

17

Σας κάνει το παλτό;
Όχι. Είναι πολύ μικρό.
Αυτό το παλτό είναι πιο μεγάλο.

26

18

Μερικές μπάλες είναι κίτρινες.
Καμία μπάλα δεν είναι κίτρινη.
Όλες οι μπάλες είναι κίτρινες.

Το παράθυρο είναι ανοιχτό.
Η πόρτα είναι κλειστή.
Το βιβλίο είναι ανοιχτό.
Το βιβλίο είναι κλειστό.

27

Η πόρτα είναι ανοιχτή.
Η πόρτα είναι κλειστή.
Το παράθυρο είναι ανοιχτό.
Το παράθυρο είναι κλειστό.
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28

29

30

31

32

33

34

35

Το κοσμηματοπωλείο είναι ανοιχτό.
Το βιβλιοπωλείο είναι ανοιχτό.
Το φαρμακείο είναι κλειστό.
Το κατάστημα παιχνιδιών είναι κλειστό.
Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτό.
Το σούπερ μάρκετ είναι κλειστό.
Ο φούρνος είναι ανοιχτός.
Το ζαχαροπλαστείο είναι κλειστό.
Θέλετε τούρτα;
Ναι.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Με συγχωρείτε. Είναι το σούπερ μάρκετ
ανοιχτό;
Ναι. Το σούπερ μάρκετ είναι ανοιχτό.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.
Σήμερα είμαι τεσσάρων χρονών. Θέλω μία
τούρτα.
Τι χρώμα τούρτας θέλεις;
Θέλω μία μπλε τούρτα.
Τι μέγεθος τούρτας θέλεις;
Θέλω την πιο μεγάλη τούρτα.
Σήμερα ο γιος μου είναι τεσσάρων χρονών.
Χρειάζομαι μία τούρτα.
Τι χρώμα τούρτας χρειάζεστε;
Χρειάζομαι μία μπλε τούρτα.
Τι μέγεθος τούρτας χρειάζεστε;
Χρειάζομαι την πιο μεγάλη τούρτα.
Αυτή είναι η πιο μεγάλη μπλε τούρτα.
Πόσο κοστίζει;
Κοστίζει είκοσι πέντε δολάρια.
Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.

41

Ορόσημο

01

Γεια σας.
Γεια σας.

02

Έχουν όλα τα λουλούδια το ίδιο χρώμα;
Όχι. Δεν έχουν όλα τα λουλούδια το ίδιο
χρώμα.

03

Τι χρώμα λουλουδιών θέλετε;
Θέλω κόκκινα λουλούδια.

04

Πόσα θέλετε;
Θέλω τριάντα πέντε.

05

Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.

06

Καλημέρα.
Καλημέρα.

07

Πουλάτε αβγά;
Ναι. Πουλάω αβγά.

08

Πόσα αβγά χρειάζεστε;
Χρειάζομαι σαράντα οκτώ αβγά.

09

Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.

10

Γεια σας.
Γεια σας.

11

Πόσο κοστίζει αυτή η καρέκλα;
Αυτή η καρέκλα κοστίζει πενήντα δολάρια.

12

Πώς θέλετε να πληρώσετε;
Θέλω να πληρώσω με πιστωτική κάρτα.

13

Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.

14

Καλησπέρα.
Καλησπέρα.

15

Ποιο χρώμα κοστουμιών σας αρέσει;
Μου αρέσουν τα μαύρα κοστούμια.

16

Είναι πολύ μεγάλο το κοστούμι;
Ναι. Το κοστούμι είναι πολύ μεγάλο.

4.5

Συνεχίζεται

17

Έχετε ένα πιο μικρό κοστούμι;
Ναι. Έχω ένα πιο μικρό κοστούμι.

18

Σας κάνει;
Ναι. Μου κάνει.

19

Ευχαριστώ.
Παρακαλώ.

20

Είναι ανοιχτό το εστιατόριο;
Ναι. Το εστιατόριο είναι ανοιχτό.
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Αλφάβητος
Α
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Θ
Ι
Κ
Λ
Μ
Ν
Ξ
Ο
Π
Ρ
Σ
Τ
Υ
Φ
Χ
Ψ
Ω

α
β
γ
δ
ε
ζ
η
θ
ι
κ
λ
μ
ν
ξ
ο
π
ρ
σ, ς
τ
υ
φ
χ
ψ
ω

Ευρετήριο
In this index, each word is followed by the Core Lesson in which it occurs.
The number of times that the word appears in the lesson is enclosed
in parentheses.
En este índice, cada palabra está seguida por la Lección principal en que
aparece. La cantidad de veces que aparece la palabra en cada lección está
entre paréntesis.
In diesem Index steht nach jedem Wort die Hauptlektion, in der das
Wort vorkommt. In Klammern wird angegeben, wie oft ein Wort in einer
Lektion vorkommt.
Dans cet index, chaque mot est suivi de la Leçon principale correspondante.
Le nombre de fois où le mot apparaît dans chaque leçon est indiqué
entre parenthèses.
In questo indice, ogni parola è seguita dalla Lezione principale
corrispondente. Il numero di volte che la parola appare in ogni lezione
è indicato tra parentesi.
아래 색인에서 단어 뒤에는 그 단어가 나오는 핵심 학습이 나타나
있습니다. 괄호 안의 숫자는 각 단어가 핵심 학습에 나오는 횟수입니다.
この索引では、各単語の後にはコア・レッスンが記されています。また、
コア・レッスンに出てくる各単語の使用回数はカッコの中に記されていま
す。
在此索引中，每个单词后面都跟着出现该单词的“核心课程”。括号中的数
字是该单词在该课程中所出现的次数。

αβγά
αβγό
αγαπάει
αγαπάνε
αγαπάω
αγγλικά
αγκαλιάζει
αγκαλιαζόμαστε
αγκαλιάζονται
αγκαλιάζω
αγοράζει
αγοράζεις
αγοράζετε
αγοράζουν
αγοράζω
αγόρι

αγόρια
αδερφές
αδερφή
αδερφό
αδερφοί
αδερφός
αδερφούς
Αίγυπτο
Αίγυπτος
Αίγυπτος
ακούει
ακούνε
ακούω
ακριβά
ακριβή
ακριβό
ακριβός
αλλά
άλογα
άλογο
άλογό
άνδρα
άνδρας

άνδρες

άνθρωποι
άνθρωπος
Άννα
άνοιξη
ανοιχτή
ανοιχτό
ανοιχτός
αντίο

1.2 (2), 1.3 (3), 1.4 (3), 2.1 (1),
3.1 (1), 4.5 (4)
1.2 (6), 1.3 (4), 1.4 (2), 3.1 (2)
2.2 (3), 3.4 (1)
2.2 (2)
2.2 (5)
3.3 (18)
2.2 (3)
2.2 (2)
2.2 (1)
2.2 (1)
1.4 (6), 4.1 (9)
3.4 (3), 4.1 (3)
4.1 (2)
4.1 (3)
1.4 (2), 3.2 (1), 3.4 (3), 4.1 (6)
1.1 (16), 1.2 (10), 1.3 (3), 1.4 (3),
2.1 (3), 2.2 (7), 2.3 (1), 2.4 (3),
3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (4), 4.1 (1),
4.2 (5), 4.3 (1), 4.4 (2)
1.1 (5), 1.2 (2), 1.3 (1), 1.4 (2),
2.1 (2), 2.2 (2), 3.1 (1), 3.2 (2),
3.3 (3), 3.4 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.1 (2)
2.1 (5), 2.2 (4), 2.3 (1), 3.2 (2)
2.2 (2)
2.1 (3)
2.1 (4), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.5 (2), 3.4 (1)
3.1 (2)
2.3 (1), 3.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (1)
2.2 (3)
2.2 (1), 3.3 (1), 4.2 (2)
3.2 (1), 4.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (4)
4.3 (3)
4.3 (1)
3.1 (6), 3.3 (1), 4.1 (3), 4.3 (1),
4.4 (8)
3.3 (1), 3.4 (2), 4.2 (1)
1.2 (5), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.3 (1),
3.4 (1), 4.3 (1)
2.1 (1)
3.4 (2), 4.2 (2), 4.4 (1)
1.1 (14), 1.2 (11), 1.3 (3), 1.4 (5),
2.1 (6), 2.2 (13), 2.3 (1), 2.4 (7),
3.1 (3), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (7),
4.2 (7), 4.3 (6), 4.4 (3)
1.1 (7), 1.2 (3), 1.4 (2), 3.1 (3),
3.3 (1), 4.1 (1), 4.4 (1)

από
απόγευμα
αραβικά
αργές
αργή
αργό
αρέσει
αρέσουν
άρρωστη
άρρωστο
άρρωστος
άσπρα
άσπρες
άσπρη
άσπρο
άσπροι
άσπρος
αστυνομικοί
αστυνομικός
αστυνομικού
άσχημα
άσχημη
Αυστραλία
αυτά
αυτές
αυτή

αυτής
αυτό

αυτοί
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3.3 (6), 3.4 (3), 4.2 (2)
3.3 (5)
2.3 (1), 3.5 (1)
3.2 (3)
4.4 (1)
4.4 (8), 4.5 (2)
4.4 (1)
1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2),
2.3 (5), 2.4 (8), 2.5 (2), 3.5 (4)
2.2 (9), 2.3 (27), 2.5 (4), 3.1 (6),
3.2 (2), 3.3 (13), 3.4 (2), 3.5 (1),
4.2 (32), 4.3 (14), 4.4 (3)
3.1 (8), 3.5 (1)
3.3 (17)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (4)
4.2 (42), 4.4 (4), 4.5 (1)
4.2 (10), 4.4 (4), 4.5 (1)
2.4 (3)
2.4 (1)
2.4 (2)
1.3 (3), 1.4 (4), 2.4 (1), 4.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (2), 4.2 (2)
1.3 (11), 4.1 (1), 4.2 (2)
1.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (2), 1.4 (2)
1.3 (3), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1)
2.3 (1)
3.2 (4), 3.4 (1)
3.2 (3)
3.3 (4)
1.3 (1), 2.1 (2), 3.3 (1), 4.3 (3),
4.4 (21)
1.1 (4), 1.2 (5), 1.3 (4), 2.1 (5),
2.3 (1), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (1),
4.1 (1), 4.3 (1), 4.4 (5)
1.1 (10), 1.2 (12), 1.3 (8), 1.4 (3),
2.1 (18), 2.2 (8), 2.3 (13), 2.4 (2),
2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (6), 3.3 (6),
3.4 (1), 3.5 (1), 4.1 (22), 4.2 (2),
4.3 (17), 4.4 (4), 4.5 (2)
2.3 (4)
1.2 (14), 1.3 (5), 1.4 (14), 1.5 (2),
2.1 (3), 2.2 (6), 2.5 (2), 3.1 (1),
3.2 (15), 3.3 (5), 3.5 (2), 4.1 (8),
4.2 (4), 4.3 (25), 4.4 (8)
1.1 (5), 1.2 (14), 1.3 (5), 2.1 (11),
2.3 (2), 2.4 (1), 3.1 (2), 3.2 (4),
3.3 (1), 4.1 (4), 4.2 (1), 4.3 (1)

αυτοκίνητα
αυτοκίνητο
αυτοκίνητό
αυτός

βαριά
βαρύ
Βασίλη
βιβλία
βιβλίο
βιβλιοπωλείο
Βίκτορ
Βλαντιμίρ
βλέπει
βλέπουν
βλέπω
βούρτσα
βουρτσίζει
βουρτσίζουν
βουρτσίζω
βραδινό
βράδυ
Βραζιλία
Βραζιλία
βρεγμένα
βρεγμένο
βρεγμένοι
βρεγμένος
βρώμικα
βρώμικες
βρώμικο
βρώμικος
γάλα
Γαλλία
Γαλλίας
γάτα
γάτες
γεια
γεύση
γέφυρα
για

γιαγιά
Γιάννα
γιατί
γιατροί
γιατρός

1.3 (3), 4.1 (1)
1.2 (8), 1.3 (5), 2.2 (9), 3.4 (1),
4.1 (6), 4.2 (2), 4.3 (3)
2.1 (2), 3.4 (1)
1.1 (14), 1.2 (15), 1.3 (7), 1.4 (2),
1.5 (2), 2.1 (13), 2.2 (3), 2.3 (8),
2.4 (3), 2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (1),
3.3 (11), 3.4 (2), 4.1 (16), 4.3 (9),
4.4 (2)
4.3 (4)
4.3 (3)
3.2 (1)
1.2 (1), 1.3 (1), 1.4 (4), 2.1 (1),
2.2 (2), 3.1 (1), 4.1 (3), 4.2 (1),
4.3 (5)
1.2 (3), 1.3 (6), 1.4 (1), 2.1 (5),
2.2 (2), 2.5 (2), 3.1 (3), 4.1 (3),
4.2 (2), 4.4 (2)
4.1 (7), 4.4 (1)
2.3 (2)
2.3 (1)
2.2 (1), 3.1 (1)
2.2 (3), 3.4 (1), 4.2 (2)
3.2 (1)
3.4 (5)
3.4 (9)
3.4 (2)
3.4 (3)
3.1 (6), 3.2 (3), 3.4 (2)
3.1 (5)
2.3 (3)
2.3 (2), 2.5 (1)
3.4 (2)
3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (2)
3.4 (2)
3.4 (1)
3.4 (2)
3.4 (3)
1.2 (7), 1.3 (1), 3.2 (4), 4.2 (1)
2.3 (6)
2.3 (2)
1.2 (6), 1.3 (3), 2.1 (3), 2.2 (9),
3.2 (1), 3.4 (2)
1.3 (1), 1.4 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4),
1.5 (2), 2.3 (8), 2.4 (18), 2.5 (4),
3.1 (1), 3.2 (3), 3.5 (6), 4.5 (4)
3.2 (7), 3.5 (2)
2.3 (8), 4.1 (1)
3.4 (2)

γιο
γιοι
γιος
γιους
Γιώργο
γκολφ
γκρίζα
γκρίζες
γκρίζο
γονείς
γραβάτα
γραβάτες
γρασίδι
γράφει
γράφετε
γράφουμε
γράφουν
γράφω
γρήγορα
γρήγορο
γυαλιά
γυναίκα

γυναίκες
Δανάη
δασκάλα
δασκάλας
δάσκαλο
δάσκαλοι
δάσκαλος
δάσκαλός
δασκάλου
δάχτυλα
δάχτυλά
δάχτυλό
δέκα
δεκαεννιά
δεκαέξι
δεκαεπτά
δεκαοκτώ
δεκαπέντε
δεκατεσσάρων
δεκατέσσερα
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2.2 (3), 2.4 (4), 3.2 (2), 3.4 (2)
3.5 (1)
3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.4 (1)
1.3 (1), 2.1 (2)
1.3 (10), 1.4 (1), 2.1 (1), 2.3 (1),
3.1 (1), 4.3 (4)
2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1), 4.2 (2)
2.1 (3)
2.1 (6), 2.2 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
2.1 (1)
3.2 (1)
4.2 (6)
2.4 (3), 4.3 (1)
2.4 (1)
2.4 (5), 4.2 (2)
2.1 (7), 2.2 (3), 3.3 (2), 3.4 (1)
2.4 (5), 3.1 (2)
3.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (2)
1.3 (4), 1.4 (2), 3.2 (1)
1.1 (4), 1.3 (1), 1.4 (2), 3.3 (6)
3.1 (2)
1.4 (1)
1.1 (3), 1.2 (2)
1.3 (1), 2.1 (1), 3.1 (3), 3.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (6)
4.1 (8), 4.2 (5), 4.4 (4)
1.1 (16), 1.2 (9), 1.3 (3), 1.4 (9),
2.1 (9), 2.2 (5), 2.3 (1), 2.4 (7),
3.1 (2), 3.2 (4), 3.3 (4), 3.4 (7),
4.1 (1), 4.2 (7), 4.3 (6), 4.4 (3)
1.1 (9), 1.2 (7), 1.4 (3), 3.1 (3),
3.3 (1), 4.1 (1), 4.2 (4), 4.4 (1)
3.1 (1)
1.3 (4), 2.1 (1), 2.3 (1), 3.3 (2), 4.3 (1)
2.3 (1)
3.3 (1)
1.3 (1)
1.3 (1), 3.1 (1), 3.3 (1), 4.2 (1), 4.3 (1)
2.1 (1), 3.3 (3)
3.3 (1)
3.2 (5)
3.2 (1)
3.4 (1)
2.1 (6), 3.2 (1), 3.3 (3), 4.2 (2), 4.3 (3)
3.1 (4)
3.1 (4)
3.1 (4)
3.1 (3), 3.2 (5)
3.1 (4), 4.2 (2)
3.1 (1)
3.1 (5)

δεκατρία
δεν

δέντρα
δέντρο
Δευτέρα
Δευτέρα
Δημήτρη
διαβάζει
διαβάζουν
διαβάζω
διαμέρισμα
διαφορετικά
διαφορετικές
διαφορετικό
διδάσκει
διδάσκετε
διδάσκω
διψάει
διψάμε
διψάς
διψάτε
διψάω
δοκιμάζει
δοκιμάζουν
δολάρια
δολάριο
δόντια
δουλειά
δουλεύει
δουλεύετε
δουλεύουν
δουλεύω
δρόμο
δρόμος
δύο
Δύο
δώδεκα
εβδομάδα
εβδομάδες
εβδομάδων
εγώ

είκοσι

3.1 (4)
1.2 (18), 1.3 (4), 1.4 (4), 2.1 (5),
2.2 (1), 2.4 (4), 2.5 (1), 3.1 (6),
3.2 (1), 3.3 (5), 4.1 (5), 4.2 (8),
4.4 (6), 4.5 (1)
1.4 (4)
1.3 (4), 1.4 (1), 2.3 (2), 3.2 (5)
3.2 (2)
3.2 (2)
2.3 (2)
1.1 (12), 1.2 (3), 1.3 (1), 1.4 (1),
2.1 (3), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.3 (6),
3.4 (1), 4.2 (1)
1.1 (8), 1.2 (4), 1.4 (1), 2.1 (4),
3.4 (1)
1.5 (1), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2),
4.1 (1), 4.2 (1)
2.2 (6), 2.3 (6)
4.4 (2)
4.4 (2)
4.4 (12)
3.3 (7)
3.3 (2)
3.3 (4)
2.4 (2)
2.4 (1)
2.4 (1), 2.5 (1)
2.4 (1)
2.4 (2), 2.5 (1), 3.4 (1)
3.2 (2)
3.2 (2)
4.2 (4), 4.4 (1), 4.5 (1)
4.2 (1), 4.3 (1)
3.4 (10)
3.1 (3), 3.5 (1)
3.1 (7)
3.1 (4), 3.2 (2)
3.1 (5)
3.1 (9), 3.2 (4)
2.3 (3)
2.3 (4), 3.4 (1)
1.4 (20), 2.1 (4), 3.1 (1), 3.2 (1),
3.3 (2), 3.5 (1), 4.2 (1)
2.3 (1)
2.1 (5), 3.2 (1), 4.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
3.2 (2)
1.3 (26), 1.4 (5), 1.5 (3), 2.1 (6),
2.2 (5), 2.3 (11), 2.4 (7), 3.1 (3),
3.2 (4), 3.3 (2), 3.4 (5), 4.1 (5),
4.3 (1), 4.4 (1)

είμαι
είμαστε
είναι

είσαι
εισιτήριο
είστε
ελαφριά
ελαφρύ
ελαφρύς
Ελένη
Ελλάδα
ελληνικά
εμείς
ένα

έναν
ένας
εννιά
ενός
έντεκα
εξήντα
έξι
έξω
επειδή
επισκέπτες
επισκέπτεται
επισκέπτης
επισκέπτομαι
επισκέπτονται
επισκέπτρια
επιταγές
επιταγή
επτά
εργάζεστε
εργάζομαι
εσείς
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3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (10), 4.2 (3),
4.4 (1)
1.3 (14), 2.1 (5), 2.2 (2), 2.3 (11),
2.4 (22), 2.5 (2), 3.1 (6), 3.2 (2),
3.3 (2), 3.4 (2), 3.5 (3), 4.4 (2)
1.3 (6), 2.3 (3), 2.5 (1), 3.1 (1)
1.2 (16), 1.3 (84), 1.4 (30), 1.5 (2),
2.1 (62), 2.2 (75), 2.3 (42), 2.4 (40),
2.5 (6), 3.1 (16), 3.2 (45), 3.3 (22),
3.4 (41), 3.5 (3), 4.1 (29), 4.2 (22),
4.3 (78), 4.4 (56), 4.5 (4)
2.1 (10), 2.3 (2), 2.4 (12), 2.5 (2),
3.1 (4), 3.3 (1), 3.4 (1), 3.5 (1), 4.4 (1)
4.1 (4), 4.2 (4), 4.3 (1)
1.3 (2), 2.1 (2), 2.3 (3), 2.4 (6),
2.5 (1), 3.1 (3), 3.2 (1), 3.3 (1)
4.3 (3)
4.3 (5)
4.3 (1)
2.3 (2)
2.3 (4), 3.2 (2), 3.3 (2)
3.3 (19), 3.5 (2)
1.3 (9), 1.4 (5), 1.5 (1), 2.1 (3),
2.2 (1), 2.3 (7), 2.4 (3), 3.3 (1), 4.1 (1)
1.2 (23), 1.3 (9), 1.4 (32), 1.5 (2),
2.1 (7), 2.3 (8), 3.1 (8), 3.2 (16),
3.3 (3), 3.5 (2), 4.1 (23), 4.2 (4),
4.3 (11), 4.5 (2)
1.2 (1), 1.5 (2), 2.1 (1), 4.1 (1)
1.2 (2), 1.4 (1), 2.1 (8), 3.2 (2), 3.3 (1)
2.1 (7), 2.5 (1), 3.2 (1), 3.3 (3),
3.4 (1), 4.2 (2)
2.1 (1)
2.1 (4)
3.3 (3), 4.2 (1), 4.3 (1)
1.4 (9), 2.1 (5), 3.3 (3)
3.1 (8), 3.5 (1)
3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.3 (1),
4.4 (1)
3.2 (8), 3.3 (1)
3.2 (6), 3.5 (1)
3.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
3.2 (1)
4.3 (1)
4.3 (3)
2.1 (6), 3.2 (2), 3.3 (3), 4.2 (1)
3.5 (2)
3.5 (2)
1.3 (12), 1.4 (2), 1.5 (4), 2.1 (2),
2.3 (4), 2.4 (4), 3.3 (1)

Ηνωμένες Πολιτείες
2.3 (5)
Ηνωμένων Πολιτειών
2.3 (1)
θέλει
4.1 (9)
θέλεις
4.4 (2)
θέλετε
4.3 (5), 4.4 (2), 4.5 (3)
θέλω
4.1 (1), 4.3 (5), 4.4 (4), 4.5 (3)
Ιαπωνία
2.3 (2)
Ιαπωνία
2.3 (3), 3.3 (1)
ίδια
4.4 (3)
ίδιες
4.4 (1)
ίδιο
4.4 (12), 4.5 (2)
Ιζαμπέλα
2.3 (1)
Ιταλία
2.3 (1)
Ιταλία
2.3 (3)
Ιταλίας
2.3 (1)
καθαρά
3.4 (1)
καθαρή
3.4 (2)
καθαρό
3.4 (5)
κάθεσαι
2.2 (1)
κάθεστε
2.2 (1)
κάθεται
2.2 (6), 2.3 (2), 4.4 (1)
κάθονται
3.2 (1), 4.4 (2)
και
1.2 (16), 1.3 (2), 2.1 (28), 2.2 (6),
3.1 (10), 3.2 (2), 3.3 (3), 3.4 (3),
4.1 (3), 4.2 (3), 4.3 (1)
καινούρια
4.1 (11)
καινούριο
4.1 (5), 4.2 (2)
καλά
2.4 (15), 3.1 (4), 3.5 (1)
καλημέρα
3.1 (3), 3.2 (2), 4.5 (2)
καληνύχτα
3.1 (3)
καλησπέρα
3.1 (5), 3.2 (1), 4.5 (2)
καλοκαίρι
3.2 (5)
κάλτσες
2.4 (5), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.4 (2)
καλώς
3.2 (8)
καμία
4.4 (1)
κάνει
1.3 (6), 1.5 (1), 4.4 (9), 4.5 (2)
κάνεις
2.1 (1), 3.2 (2), 3.5 (1), 4.2 (3)
κανένα
4.4 (3)
κανένας
4.4 (1)
κάνετε
1.3 (2), 1.4 (1), 1.5 (1), 2.1 (1),
3.1 (1), 3.5 (1), 4.2 (2)
κάνουν
4.4 (2)
καπέλα
1.4 (3), 2.1 (1), 3.3 (1), 4.4 (5)
καπέλο
1.4 (7), 2.2 (3), 2.4 (1), 3.1 (2),
3.2 (2), 4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (3)
καρέκλα
2.2 (3), 2.3 (2), 4.3 (8), 4.4 (1), 4.5 (2)
καρέκλες
1.4 (4), 2.1 (1), 4.4 (1)
καρότα
4.2 (4)
καρότο
4.2 (1)
κάρτα
4.3 (4), 4.5 (1)

εστιατόριο
εστιατόριό
εσύ

3.1 (3), 3.2 (1), 4.5 (2)
3.2 (1)
2.1 (10), 2.3 (3), 2.4 (2), 3.1 (1),
4.1 (1), 4.4 (1)
ευρώ
4.2 (10)
ευχαριστούμε
3.2 (3)
ευχαριστώ
3.2 (1), 4.4 (5), 4.5 (4)
εφημερίδα
1.2 (7), 1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (4), 4.2 (1)
εφημερίδες
1.4 (4), 2.1 (1)
έχει
1.2 (10), 1.3 (2), 1.4 (9), 2.1 (2),
2.4 (8), 3.1 (4), 3.2 (10), 3.5 (2),
4.1 (5), 4.2 (12), 4.3 (19), 4.4 (14)
έχεις
3.1 (1), 3.5 (1)
έχετε
1.3 (6), 1.4 (7), 1.5 (4), 2.4 (1),
3.1 (1), 4.1 (1), 4.5 (1)
έχουμε
1.3 (3), 1.4 (4), 1.5 (1), 2.1 (3),
2.4 (2), 3.3 (4)
έχουν
1.2 (9), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (1),
4.1 (2), 4.4 (16), 4.5 (2)
έχω
1.3 (8), 1.4 (3), 1.5 (3), 2.1 (2),
2.4 (4), 3.1 (2), 3.5 (1), 4.1 (1),
4.3 (4), 4.5 (1)
ζαχαροπλαστείο 4.1 (4), 4.4 (1)
ζει
3.4 (2)
ζεις
2.3 (1)
ζείτε
2.3 (4)
ζεσταίνεσαι
2.4 (1)
ζεσταίνεστε
2.4 (1)
ζεσταίνεται
2.4 (2)
ζεσταίνομαι
2.4 (2)
ζεσταινόμαστε
2.4 (1)
ζούμε
2.3 (3), 3.3 (1)
ζουν
2.5 (2)
ζω
2.3 (6)
ζώα
3.3 (2)
ζώνες
3.1 (1), 3.3 (1)
ζώνη
2.4 (6)
ζώο
3.3 (3), 4.2 (4), 4.3 (5)
η
1.1 (16), 1.2 (14), 1.3 (7), 1.4 (8),
2.1 (38), 2.2 (54), 2.3 (27), 2.4 (19),
2.5 (2), 3.1 (8), 3.2 (14), 3.3 (6),
3.4 (37), 3.5 (1), 4.1 (13), 4.2 (20),
4.3 (30), 4.4 (8), 4.5 (2)
Ηλία
2.3 (3)
Ηλίας
2.3 (1)
ηλικιωμένος
4.3 (1)
ήλιος
1.3 (5)
ηλίου
4.1 (5), 4.2 (4), 4.4 (1)
ημέρα
3.2 (4)
ημέρας
3.2 (1)
ημέρες
3.2 (3)
ημερών
3.2 (2)
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κουβέρτα
κουζίνα
κουρασμένη
κουρασμένο
κουρασμένος
κρέας
κρεβάτι
κρεβάτια
κρεβατοκάμαρα
κρεβατοκάμαρά
κρυώνει
κρυώνετε
κρυώνουμε
κρυώνω
κυρία
Kυριακή
Κυριακή
κύριε
κύριο
κύριος
λαχανικά
λένε

κάρτες
καστανά
κατάστημα
κάτω
καφέ

4.3 (1)
2.4 (5)
4.1 (4), 4.4 (1)
2.2 (9), 3.4 (1)
1.2 (1), 2.4 (6), 3.1 (8), 3.2 (1),
3.4 (1), 4.2 (3), 4.3 (1)
καφές
1.2 (4), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (1)
καφετέρια
3.1 (1)
Kίνα
2.3 (3)
Κίνα
2.3 (2), 2.5 (1), 3.3 (4)
Κίνας
2.3 (1)
κινέζικα
3.3 (23)
κινητά
1.4 (1), 4.4 (1)
κινητό
1.4 (2)
κίτρινα
1.3 (2), 1.4 (3), 3.4 (1)
κίτρινες
4.4 (2)
κίτρινη
1.3 (1), 4.4 (1)
κίτρινο
1.3 (8), 1.4 (1), 2.4 (1), 4.2 (2)
κίτρινος
1.3 (2)
κλειδιά
1.4 (5), 2.1 (1), 2.2 (3), 4.1 (2)
κλειστή
4.4 (2)
κλειστό
4.4 (6)
κοιμάσαι
2.1 (1)
κοιμάται
1.2 (9), 2.1 (2), 2.3 (1), 3.4 (2)
κοιμούνται
1.2 (2)
κόκκινα
1.3 (11), 1.4 (1), 2.4 (5), 4.1 (1),
4.2 (2), 4.5 (1)
κόκκινες
1.3 (2), 1.4 (1)
κόκκινη
1.3 (1), 1.4 (1)
κόκκινο
1.3 (10), 1.4 (2), 3.2 (1), 4.1 (1),
4.2 (4), 4.4 (1)
κολυμπάει
1.1 (4), 1.2 (3), 3.2 (2), 4.2 (1)
κολυμπάνε
1.1 (4), 1.2 (4)
κοντά
2.3 (8), 2.5 (1), 4.1 (5)
κοντή
2.4 (3)
κοντός
2.4 (2), 4.4 (1)
κόρες
2.1 (3)
κόρη
2.1 (6), 2.2 (2), 3.4 (2), 4.3 (4)
κορίτσι
1.1 (18), 1.2 (5), 1.3 (4), 1.4 (3),
2.1 (3), 2.2 (9), 2.3 (2), 2.4 (3),
3.1 (3), 3.2 (3), 3.3 (3), 3.4 (5),
4.1 (1), 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (4)
κορίτσια
1.1 (7), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (2),
2.1 (3), 2.2 (1), 2.3 (1), 3.2 (2),
3.3 (3), 3.4 (1)
κοσμήματα
4.1 (9), 4.3 (2)
κοσμηματοπωλείο
4.1 (4), 4.4 (1)
κοστίζει
4.2 (23), 4.3 (4), 4.4 (2), 4.5 (2)
κοστίζουν
4.2 (6), 4.3 (2)
κοστούμι
2.4 (8), 3.1 (2), 4.5 (4)
κοστούμια
4.5 (1)
κοστουμιών
4.5 (1)

λίγα
λίγη
λίγο
Λίμα
Λιν
λίρες
λουλούδι
λουλούδια
λουλουδιών
μαγειρεύει
μαγειρεύουν
μαγειρεύω
μαθαίνει
μαθαίνεις
μαθαίνουμε
μαθαίνουν
μαθαίνω
μαθητές
μαθητή
μαθητής
μαθήτρια
μαθήτριας
μαθήτριες
μακριά
μαλλιά
μαμά
μαξιλάρι
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3.4 (4)
2.2 (8), 2.3 (3), 3.4 (4), 3.5 (1)
2.4 (3)
2.4 (1)
2.4 (1)
4.1 (5)
1.4 (2), 2.1 (1), 2.2 (7), 3.4 (1), 4.3 (1)
1.4 (2)
2.2 (6), 2.3 (1), 3.4 (2)
2.3 (2)
2.4 (2)
2.4 (2)
2.4 (1)
2.4 (3), 3.1 (1), 3.4 (1)
2.4 (2), 3.1 (1), 3.3 (1)
3.2 (2)
3.2 (3)
2.4 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
4.1 (7)
2.3 (32), 2.5 (6), 3.2 (2), 3.3 (3)
2.5 (1), 3.3 (1)
4.2 (1), 4.4 (2)
4.2 (1), 4.4 (2)
4.2 (8), 4.4 (3)
2.5 (1)
2.3 (1), 3.3 (1)
4.2 (4), 4.3 (2)
1.3 (5), 1.4 (1), 3.2 (2), 4.4 (1)
1.3 (10), 1.4 (4), 2.1 (1), 3.1 (1),
3.2 (1), 3.4 (5), 4.1 (1), 4.4 (3), 4.5 (3)
4.5 (1)
1.1 (4), 1.3 (1), 2.1 (1), 2.3 (1),
3.4 (1), 4.2 (1)
1.1 (3), 1.2 (4), 2.1 (1), 2.2 (1)
4.2 (1)
3.3 (1)
3.3 (1)
3.3 (3)
3.3 (2)
3.3 (4)
1.3 (2), 1.4 (1), 3.3 (2)
2.3 (1)
1.3 (3)
1.3 (1), 4.2 (1)
2.3 (1)
1.3 (1)
2.3 (8)
2.4 (24), 3.4 (10), 4.3 (4)
2.4 (3), 3.4 (3)
3.4 (6)

Μαρία
μας
μαύρα
μαύρες
μαύρη
μαύρο
μαύρος
με
μεγάλα
μεγάλη
μεγάλο
μεγάλος
μέγεθος
Μέι
μένει
μένεις
μένετε
μένουμε
μένουν
μένω
μερικά
μερικές
μερικοί
μέσα
μεσημέρι
μεσημεριανό
μετά
μεταλλικά
μεταλλικό
μέταλλο
μετρητά
μηδέν
μήλα
μήλο
μήνας
μήνες
μηνών
μητέρα
μηχανή
μία
μίας
μικρά
μικρή

μικρό

2.3 (2)
2.1 (5), 3.2 (15), 3.5 (1), 4.4 (2)
1.3 (1), 1.4 (1), 2.4 (2), 4.2 (2),
4.3 (1), 4.5 (1)
1.3 (2)
1.3 (2)
1.3 (5), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (2),
4.2 (2), 4.4 (1)
1.3 (2), 4.2 (1)
2.3 (15), 2.5 (3), 3.1 (1), 3.2 (13),
3.3 (6), 3.4 (3), 4.1 (6), 4.3 (12),
4.4 (1), 4.5 (1)
1.3 (3), 4.4 (3)
2.2 (1), 4.3 (2), 4.4 (3)
1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (5),
4.3 (5), 4.4 (6), 4.5 (2)
1.3 (1), 4.3 (6)
4.4 (14)
2.3 (1)
2.3 (1)
2.3 (2)
3.2 (1)
2.3 (3)
2.3 (1)
2.3 (5), 3.2 (1)
4.3 (4), 4.4 (5)
4.4 (1)
4.4 (1)
2.2 (23), 3.1 (8), 3.4 (1), 3.5 (1)
3.1 (7)
3.1 (4), 3.2 (3), 3.4 (1), 4.3 (1)
3.1 (7), 3.4 (2), 3.5 (1)
4.3 (2), 4.4 (1)
4.3 (2)
4.3 (7)
4.3 (4)
2.1 (3)
1.2 (1), 1.3 (3), 1.4 (2), 1.5 (1),
2.1 (3), 2.2 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
1.2 (7), 1.3 (2), 2.1 (2), 2.2 (1), 3.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
3.2 (2)
2.1 (10), 2.2 (4), 2.3 (2), 2.4 (1),
3.4 (1), 4.2 (2)
4.3 (6)
1.2 (8), 1.4 (6), 2.1 (6), 2.5 (1),
3.1 (1), 3.2 (3), 3.4 (2), 4.1 (19),
4.2 (3), 4.4 (4)
3.2 (1)
1.3 (3), 4.4 (3)
2.2 (1), 4.3 (7), 4.4 (1)

μικρός
μιλάει
μιλάνε
μιλάς
μιλάτε
μιλάω
μοβ
Μόσχα
Μόσχα
μου

μπάλα
μπάλες
μπαμπά
μπαμπάς
μπάνιο
Μπερτράν
μπλε
μπλουζάκι
μπλουζάκια
μπολ
μυρίζει
μυρίζουν
μωρά
μωρό
να
ναι
νέα
Νέα Υόρκη
Νέας Υόρκης
νέος
νερό
νεροχύτη
νεροχύτης
Νίκο
Νίκος
νόμισμα
νομίσματα
νοσοκομείο
Ντίνα
ξανθά
ξενοδοχείο
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1.3 (2), 2.1 (1), 2.2 (1), 4.2 (5),
4.4 (4), 4.5 (2)
1.3 (1), 4.3 (2)
3.3 (17)
3.3 (5)
3.3 (2)
3.3 (4), 3.5 (1)
3.3 (12), 3.5 (1)
2.4 (4), 3.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
2.3 (1)
2.3 (3), 3.2 (1)
2.1 (39), 2.2 (15), 2.3 (13), 2.4 (16),
2.5 (3), 3.1 (2), 3.2 (13), 3.3 (5),
3.4 (10), 3.5 (1), 4.1 (7), 4.2 (18),
4.3 (16), 4.4 (14), 4.5 (2)
1.3 (2), 1.4 (4), 2.2 (2), 3.4 (3),
4.2 (1), 4.4 (1)
1.3 (1), 1.4 (2), 2.1 (1), 3.1 (1),
3.3 (1), 4.4 (2)
2.4 (3)
3.4 (3)
2.2 (5), 3.4 (4)
2.3 (1)
1.3 (12), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.4 (5),
4.1 (1), 4.2 (7), 4.3 (1), 4.4 (5)
1.4 (4), 2.4 (2), 3.4 (1), 4.2 (4), 4.4 (2)
1.4 (2), 3.4 (1), 4.4 (2)
1.4 (10), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.3 (4),
3.5 (2), 4.3 (6)
3.2 (9), 3.4 (1), 3.5 (2)
3.2 (2), 3.4 (1)
2.1 (1)
2.1 (3), 2.2 (1), 3.2 (3)
4.2 (18), 4.3 (8), 4.5 (2)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (3), 1.5 (2),
2.2 (4), 2.4 (5), 2.5 (5), 3.1 (1),
3.3 (4), 3.5 (5), 4.1 (2), 4.4 (4), 4.5 (5)
4.3 (3)
2.3 (1), 3.3 (1), 3.4 (1)
2.3 (1)
4.3 (2)
1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1), 3.2 (1), 3.4 (2)
2.2 (3)
2.2 (2)
2.3 (2)
2.3 (1), 3.1 (1)
4.3 (1)
4.3 (2), 4.4 (4)
3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (1), 4.1 (1)
2.4 (4)
2.4 (4)
3.2 (2)

ξύλινα
ξύλινη
ξύλινο
ξύλο
ξυπνάει
ο

οδηγεί
οδηγώ
οδό
οδοντόβουρτσα
οδοντόκρεμα
οδός
οι

οικογένεια
οικογένειά
οκτώ
Οκτώ
όλα
όλες
ομπρέλα
ομπρέλες
όνομα
ορίσατε
ουρανός
όχι
παιδί
παιδιά
παίζει
παίζεις
παίζουμε
παίζουν
παίζω
παιχνίδι
παιχνίδια
παιχνιδιών
παλιά
παλιό
παλτό
παντελόνι
πάνω

Πάουλο
παπούτσι
παπούτσια

4.3 (2), 4.4 (1)
4.3 (3)
4.3 (3)
4.3 (6)
3.4 (13)
1.1 (14), 1.2 (21), 1.3 (19), 1.4 (7),
2.1 (25), 2.2 (30), 2.3 (10), 2.4 (9),
2.5 (2), 3.1 (5), 3.2 (11), 3.3 (12),
3.4 (17), 4.1 (4), 4.2 (12), 4.3 (15),
4.4 (4)
1.2 (9), 1.3 (1)
1.3 (1)
4.1 (2)
3.4 (5)
3.4 (3)
4.1 (3)
1.1 (14), 1.2 (7), 1.3 (2), 1.4 (3),
2.1 (12), 2.2 (6), 2.4 (5), 3.1 (6),
3.2 (6), 3.3 (10), 3.4 (6), 4.1 (2),
4.2 (4), 4.3 (2), 4.4 (8)
2.1 (5), 2.2 (2), 3.1 (4), 3.2 (1)
2.1 (1), 2.5 (2), 3.2 (2), 4.3 (1)
2.1 (6), 3.3 (3), 4.5 (1)
2.3 (1)
4.4 (7), 4.5 (2)
4.4 (3)
4.1 (8)
4.1 (1)
2.3 (8)
3.2 (8)
1.3 (4)
1.2 (4), 1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (2),
2.2 (1), 2.4 (6), 2.5 (1), 3.3 (2),
3.5 (1), 4.1 (2), 4.3 (4), 4.4 (6), 4.5 (1)
1.2 (1), 1.4 (1), 2.2 (1), 4.4 (1)
1.2 (5), 1.4 (3), 2.1 (5), 2.2 (3),
3.1 (1), 3.2 (1), 4.4 (2)
2.1 (3), 2.3 (1), 3.1 (1), 4.2 (5), 4.4 (1)
3.5 (4)
3.2 (1)
2.1 (4), 2.2 (1), 3.1 (2), 3.2 (6),
4.2 (3), 4.4 (1)
3.1 (3), 3.2 (1), 3.5 (4), 4.2 (2)
3.2 (7), 4.1 (3), 4.2 (4)
4.1 (3), 4.4 (5)
4.4 (1)
4.1 (6)
4.1 (7), 4.2 (2)
1.4 (6), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (2),
4.1 (2), 4.2 (1), 4.4 (3)
1.4 (8), 2.4 (1), 3.4 (1), 4.2 (1)
2.2 (16), 3.4 (5), 4.1 (1)

παππού
παππούς
παράθυρο
παρακαλώ
Παρασκευή
Παρασκευή
παράσταση
Παρίσι
Παρίσι
Παρισιού
πάρκο
πατέρα
πατέρας
Πέι
πεινάει
πεινάμε
πεινάς
πεινάτε
πεινάω
Πεκίνο
Πέμπτη
Πέμπτη
πενήντα
πέντε
περπατάει
περπατάμε
περπατάνε
πετσέτα
πετσέτες
πιάτα
πιάτο
Πιερ
Πινδάρου
πίνει
πίνεις
πίνετε
πίνουν
πίνω
πιο
πιστωτικές
πιστωτική
πλαστικά
πλαστική
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2.5 (1)
2.2 (1), 4.4 (1)
1.4 (8), 2.2 (2), 2.4 (1), 3.1 (4),
4.2 (5), 4.4 (3)
2.2 (2), 2.4 (3), 3.2 (2)
2.2 (2), 2.4 (1), 4.3 (1)
2.2 (6), 3.2 (1), 4.4 (3)
4.4 (5), 4.5 (4)
3.2 (2)
3.2 (3)
4.2 (5)
2.3 (2)
2.3 (4), 3.2 (1)
2.3 (1)
2.3 (6), 3.1 (5), 3.2 (2), 3.5 (1),
4.1 (2), 4.3 (1)
2.2 (1), 4.2 (1)
2.1 (10), 2.2 (2), 2.3 (2), 2.4 (1),
3.4 (1), 4.2 (1), 4.3 (3)
2.5 (2)
2.4 (2)
2.4 (1)
2.4 (1), 2.5 (2)
2.4 (2)
2.4 (4), 2.5 (2)
2.3 (1), 2.5 (1), 3.2 (1)
3.2 (2)
3.2 (2)
3.3 (3), 4.5 (1)
1.4 (9), 2.1 (4), 3.3 (7), 4.2 (2),
4.4 (1), 4.5 (1)
1.2 (6), 1.3 (1), 1.4 (1)
1.4 (1)
1.2 (1), 3.2 (1)
3.4 (5), 4.1 (1)
4.4 (2)
1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1),
3.3 (8), 3.4 (1), 3.5 (3), 4.3 (7), 4.4 (1)
1.4 (3), 4.3 (2)
2.3 (1)
4.1 (1)
1.1 (17), 1.2 (3), 1.4 (1), 2.1 (2),
3.1 (1), 4.2 (1)
3.4 (1)
1.3 (1), 3.1 (3)
1.1 (3), 1.2 (2), 1.4 (1), 3.1 (1), 4.2 (1)
1.3 (1), 3.1 (3), 3.4 (2)
4.2 (41), 4.3 (27), 4.4 (17), 4.5 (2)
4.3 (1)
4.3 (4), 4.5 (1)
4.4 (2)
4.3 (3)

πλαστικό
πλένει
πλένεις
πλένουν
πλένω
πληρώνει
πληρώνουν
πληρώνω
πληρώσετε
πληρώσω
ποδήλατα
ποδήλατο
ποδήλατό
πόδι
ποδιών
ποδόσφαιρο
ποια
ποιες
ποιο
ποιοι
ποιον
ποιος
πόλη
πολλά
πολλή
πολύ
πόρτα
πορτοκαλί
πορτοκάλι
πορτοκάλια
πορτοκαλιού
πόσα
πόσες
πόσο
πόσοι
πόσων
πότε
ποτήρι
πού
πουκάμισο
πουλάει
πουλάμε
πουλάτε
πουλάω
πουλόβερ
πράσινα
πράσινη
πράσινο

πριν
πρόσωπά
πρόσωπό
πρωί
πρωινό
πώς

4.3 (11), 4.4 (1)
3.4 (15)
3.4 (2), 3.5 (1)
3.4 (4)
3.4 (7), 3.5 (2)
4.3 (2)
4.3 (1)
4.3 (1)
4.3 (4), 4.5 (1)
4.3 (4), 4.5 (1)
1.2 (2), 1.3 (5), 1.4 (3)
1.2 (3), 1.3 (4), 1.4 (3), 2.1 (2), 4.2 (3)
2.1 (6)
3.2 (3), 3.4 (1)
3.2 (3)
4.2 (11), 4.4 (2)
3.3 (1), 4.2 (6), 4.4 (1)
4.2 (1), 4.4 (1)
4.2 (15), 4.4 (2), 4.5 (1)
4.2 (1)
3.2 (2), 3.4 (1)
1.4 (13), 2.1 (4), 3.3 (1), 4.2 (4)
2.3 (5), 2.5 (1), 3.2 (1)
4.2 (3), 4.3 (6), 4.4 (2)
4.2 (2), 4.3 (2)
2.3 (4), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2),
4.2 (26), 4.3 (2), 4.4 (22), 4.5 (2)
2.2 (4), 2.3 (2), 3.2 (2), 4.4 (3)
2.4 (4)
4.2 (1)
4.2 (5)
4.2 (1)
1.4 (18), 3.3 (2), 3.4 (1), 3.5 (1),
4.3 (1), 4.5 (2)
1.4 (3)
4.2 (9), 4.3 (3), 4.4 (1), 4.5 (1)
1.4 (1), 3.3 (1)
2.1 (9), 2.5 (1), 3.1 (2), 3.2 (2), 3.3 (3)
3.1 (8), 3.2 (1), 3.5 (1)
4.3 (2)
2.2 (9), 2.3 (11), 2.5 (3), 3.1 (3),
3.2 (3), 3.4 (3), 3.5 (4), 4.1 (7)
1.4 (5), 2.2 (1), 3.4 (5), 4.2 (6), 4.4 (1)
4.1 (12)
4.1 (1), 4.3 (1)
4.5 (1)
4.1 (2), 4.5 (1)
2.4 (10), 3.4 (3), 4.2 (3)
1.3 (4), 1.4 (1), 4.2 (1)
1.3 (2), 2.2 (3)
1.3 (11), 1.4 (3), 2.1 (1), 2.2 (3),
2.4 (1), 4.1 (1), 4.2 (4)

ραδιόφωνο
Ριμ
ροζ
ρούχα
ρύζι
ρώμη
Ρώμη
Ρωσία
Ρωσία
Ρωσίας
Σάββατο
Σάββατο
σαλόνι
σάντουιτς
σάντουίτς
σαπούνι
σαράντα
σας

σε
σεντόνι
σεντόνια
σήμερα
σκάλα
σκύλο
σκύλοι
σκύλος
σοκολάτα
σου
Σοφία
σπασμένα
σπασμένη
σπασμένο
σπίτι
στα
στεγνά
στεγνή
στεγνό
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3.1 (6), 3.4 (1)
3.4 (1)
3.4 (7)
3.1 (9)
3.1 (7), 3.4 (1)
2.3 (6), 2.4 (16), 2.5 (3), 3.1 (5),
3.2 (1), 4.5 (1)
2.2 (6), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.2 (2)
3.3 (1)
2.4 (5), 3.4 (4), 4.2 (4)
4.1 (4)
1.2 (8), 1.3 (2), 3.2 (3), 3.5 (1), 4.4 (3)
2.3 (3)
2.3 (2), 3.2 (1)
2.3 (2)
2.3 (2), 3.2 (1), 3.3 (1), 3.5 (1)
2.3 (1)
3.2 (2)
3.2 (3)
2.2 (7), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (3)
1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (7), 4.2 (1)
2.1 (2)
3.4 (4), 4.1 (1)
3.3 (21), 4.2 (1), 4.5 (1)
1.1 (2), 1.2 (2), 1.3 (2), 1.4 (4),
1.5 (2), 2.2 (3), 2.3 (8), 2.4 (4),
3.1 (1), 3.2 (6), 3.5 (4), 4.2 (5),
4.4 (6), 4.5 (6)
2.3 (11), 2.5 (4), 3.1 (5), 3.2 (1),
3.5 (2), 4.1 (5)
3.4 (5), 4.3 (1)
3.4 (1)
3.2 (10), 4.4 (2)
4.1 (8), 4.3 (1)
1.2 (1), 1.5 (2), 2.2 (2), 3.4 (3)
1.4 (2), 3.3 (1), 3.4 (1)
1.2 (8), 1.3 (4), 2.1 (3), 2.2 (1),
2.3 (1), 3.4 (3), 4.1 (1)
4.1 (4)
2.2 (7), 2.3 (2), 2.4 (16), 2.5 (5),
3.3 (2), 3.4 (3), 3.5 (3), 4.2 (9),
4.3 (2), 4.4 (4)
2.3 (2), 2.4 (2)
4.1 (1)
4.1 (6)
4.1 (4)
2.2 (9), 2.3 (10), 2.4 (2), 3.2 (10),
4.1 (2), 4.2 (2), 4.3 (5)
3.3 (4)
3.4 (3)
3.4 (1)
3.4 (1)

στέκεται
στέκομαι
στέκονται
στην
στις
στο
στον
στυλό
συγχωρείτε
σύζυγό
σύζυγος
σύζυγός
συναυλία
συναυλίας
σχολείο
τα

ταγέρ
ταινία
ταινίας
τένις
τεσσάρων
τέσσερα
τέσσερις
Τετάρτη
Τετάρτη
τζιν
Τζούλια
τηλεόραση
τηλεόρασή
τηλέφωνα
τηλέφωνο
την

της
τι

τις
το

2.2 (6), 2.3 (1)
2.2 (1)
2.3 (1)
2.2 (12), 2.3 (16), 3.2 (4), 3.3 (1),
3.4 (8), 3.5 (1), 4.1 (3), 4.2 (1)
2.3 (1)
2.2 (27), 2.3 (12), 2.5 (1), 3.1 (10),
3.2 (15), 3.4 (12), 3.5 (1), 4.1 (13),
4.2 (7), 4.3 (1)
2.2 (4), 2.3 (2), 4.2 (2)
1.2 (5), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.1 (1),
4.3 (3), 4.4 (1)
3.3 (4), 4.1 (6), 4.4 (1)
2.2 (3), 3.2 (1), 3.4 (1), 4.2 (5)
2.1 (1), 2.2 (2), 3.2 (1), 3.4 (1)
2.1 (4)
4.2 (6)
4.2 (2)
3.1 (5), 3.5 (1)
1.1 (10), 1.2 (9), 1.3 (18), 1.4 (6),
2.1 (13), 2.2 (18), 2.3 (1), 2.4 (9),
3.1 (2), 3.2 (9), 3.3 (2), 3.4 (35),
3.5 (3), 4.1 (24), 4.2 (15), 4.3 (10),
4.4 (32), 4.5 (3)
2.4 (2)
4.2 (3)
4.2 (3)
4.2 (7)
2.1 (2), 4.4 (2)
1.4 (12), 3.2 (1), 3.3 (5)
1.4 (4), 2.1 (1), 3.2 (1), 4.3 (1)
3.2 (2)
3.2 (1)
2.4 (4), 4.4 (3)
2.3 (1)
2.2 (6), 3.1 (1), 3.2 (1), 3.4 (1),
4.1 (6), 4.2 (1), 4.3 (3)
4.1 (1)
1.4 (5), 4.4 (2)
1.4 (3), 4.1 (3), 4.2 (1)
1.4 (4), 2.1 (1), 2.2 (6), 2.3 (20),
2.5 (2), 3.1 (3), 3.2 (11), 3.3 (13),
3.4 (5), 3.5 (2), 4.1 (1), 4.2 (7),
4.3 (1), 4.4 (3)
2.1 (14), 2.2 (8), 2.3 (12), 2.4 (6),
3.1 (1), 3.2 (6), 3.4 (13), 4.2 (14)
1.2 (8), 1.3 (12), 1.4 (8), 1.5 (5),
2.1 (2), 2.4 (6), 3.1 (1), 3.2 (2),
3.4 (1), 3.5 (3), 4.1 (3), 4.2 (5),
4.3 (1), 4.4 (4), 4.5 (1)
2.1 (1), 2.3 (4), 3.2 (2), 3.4 (1)
1.1 (34), 1.2 (46), 1.3 (41), 1.4 (30),

τον
του
τουαλέτα
τούρτα
τούρτας
τούρτες
τους
τραπεζαρία
τραπέζι
τραπέζια
τρεις
τρέχει
τρέχουμε
τρέχουν
τρέχω
τρία
τριάντα
Τρίτη
Τρίτη
τριών
τρώει
τρώμε
τρώνε
τρως
τρώτε
τρώω
τσάι
Τσι
των
υπάρχει
υπάρχουν
ύπνο
υπολογιστές
υπολογιστή
υπολογιστής
φάρμακα
φαρμακείο
φεγγάρι
φθηνά

53

2.1 (23), 2.2 (64), 2.3 (19), 2.4 (32),
2.5 (2), 3.1 (32), 3.2 (40), 3.3 (8),
3.4 (41), 3.5 (1), 4.1 (37), 4.2 (53),
4.3 (41), 4.4 (49), 4.5 (6)
2.2 (11), 2.3 (7), 3.1 (2), 3.2 (8),
3.3 (2), 3.4 (5), 4.2 (8), 4.3 (1), 4.4 (1)
2.1 (16), 2.2 (7), 2.3 (3), 2.4 (6),
3.2 (5), 3.3 (1), 3.4 (16), 4.2 (15),
4.3 (1)
2.2 (3)
4.1 (4), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (11)
4.4 (4)
4.1 (2)
2.1 (13), 2.2 (3), 2.4 (2), 3.2 (4),
3.4 (7), 4.2 (1)
2.2 (6), 2.3 (1), 3.4 (1)
1.4 (1), 2.2 (7), 3.2 (1), 4.1 (1), 4.3 (4)
1.4 (4)
1.4 (6), 2.1 (1), 4.2 (1)
1.1 (13), 1.2 (8), 1.3 (1), 1.4 (1),
3.1 (2), 4.2 (1)
1.4 (1)
1.1 (6), 1.2 (2)
3.2 (1)
1.4 (14), 2.1 (1), 3.2 (1), 3.3 (2),
4.2 (1)
3.3 (12), 4.5 (1)
3.2 (2)
3.2 (2)
2.1 (1)
1.1 (22), 1.2 (8), 1.4 (2), 1.5 (1),
2.1 (4), 2.3 (1), 3.1 (8), 3.2 (1),
4.2 (2), 4.3 (1)
1.4 (1), 3.1 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
1.1 (6), 1.2 (9), 2.1 (4), 3.1 (3),
3.2 (1), 3.4 (1), 4.1 (1)
3.2 (2)
1.3 (1), 1.4 (1), 2.1 (1), 3.1 (2)
1.3 (1), 3.1 (2), 3.2 (2)
4.2 (7)
2.5 (1)
2.3 (1), 3.2 (3)
1.4 (12)
1.4 (44), 3.3 (2)
3.1 (1)
2.2 (2)
2.2 (1), 4.3 (1)
2.2 (6), 4.2 (1), 4.3 (4)
4.1 (6)
4.1 (7), 4.4 (1)
1.3 (6)
4.3 (2)

φθηνή
φθηνό
φθινόπωρο
φιλάει
φίλες
φίλη
φιλιούνται
φίλο
φίλοι
φίλος
φίλους
φλιτζάνι
φλιτζάνια
φοράει
φοράμε
φοράνε
φοράς
φοράω
φόρεμα
φόρεμά
φούρνο
φούρνος
φούστα
φρούτα
φρούτο
φτιαγμένα
φτιαγμένες
φτιαγμένη
φτιαγμένο
φτιαγμένος
Φώτη
φωτογραφική
χαίρω

4.3
4.3
3.2
2.2
2.1
2.1
2.2
3.4
2.1
2.1
3.2
1.4
1.4
3.3
1.4
1.4
1.4
3.1
1.4
1.4
2.4
4.1
4.1
1.4
4.1
4.2
4.3
4.3
4.3
4.3
4.3
2.3
4.3
2.3

Χαντάντ
χαρτί
χάρτινα
χάρτινο
χειμώνα
χειμώνας
χέρι
χέρια
χρoνών
χρειάζεσαι
χρειάζεστε
χρειάζεται
χρειάζομαι
χρήματα
χρόνος
χρόνου
χρονών

3.3
4.3
4.3
4.3
3.2
3.2
3.2
3.2
3.3
4.1
4.1
4.1
4.1
4.1
3.2
2.1
2.1
3.3
χρώμα
2.4
χρωματοπωλείο 4.1
χυμό
4.2
χυμός
4.2
χώρα
2.3
χώρας
2.3
ψάρι
1.2
ψάρια
1.3
ψηλές
4.2
ψηλή
2.4
ψηλός
2.4
ψωμί
1.2
4.1
ψωνίζει
4.1
ψωνίζουν
4.1
ωραία
3.2

(2)
(2)
(3)
(5)
(2), 3.2 (2)
(3), 3.2 (1), 3.5 (2)
(2)
(1), 4.2 (1)
(1)
(2)
(1)
(2), 1.5 (2), 2.2 (2), 4.4 (1)
(4), 2.1 (1), 2.2 (2), 3.1 (1),
(4), 4.4 (5)
(15), 2.4 (8), 3.1 (2), 4.2 (2)
(1)
(2), 4.2 (1), 4.4 (1)
(1), 3.4 (1)
(3), 3.1 (3), 3.4 (1)
(5), 4.2 (2), 4.3 (2), 4.4 (6)
(2)
(1)
(3), 4.4 (1)
(6), 3.4 (1), 4.2 (3)
(7), 4.4 (4)
(4)
(1)
(2)
(4)
(3)
(1)
(1)
(6)
(4), 2.5 (4), 3.2 (1), 3.5 (2)
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(2)
(7)
(5), 4.4 (2)
(2), 4.4 (1)
(4)
(1)
(1)
(2), 3.4 (9)
(1)
(3)
(4), 4.3 (1), 4.4 (2), 4.5 (1)
(12)
(7), 4.3 (2), 4.4 (3), 4.5 (1)
(7), 4.2 (2), 4.4 (2)
(2)
(1)
(25), 2.5 (2), 3.1 (4), 3.2 (3),
(5), 4.4 (2)
(6), 4.4 (14), 4.5 (4)
(7)
(4)
(3)
(4)
(4)
(4), 1.3 (2), 1.4 (1), 2.2 (2), 3.2 (1)
(1), 1.4 (5), 3.2 (1)
(1)
(2)
(3), 4.4 (1)
(7), 1.4 (1), 1.5 (1), 3.2 (3),
(2), 4.2 (3), 4.3 (3), 4.4 (2)
(2)
(1)
(7), 3.4 (1), 3.5 (4)

