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 1 Μάθημα

New Vocabulary / Καινούριο Λεξιλόγιο

αθλητικός, -ή, -ό............athletic

ο σύλλογος............club

εξυπηρετώ............I serve/help

ενδιαφέρομαι............I am interested in

ο στίβος............track

το τρέξιμο............running

το εμπόδιο............obstacle

η ποδηλασία............cycling

η κολύμβηση............swimming

ομαδικός, -ή, -ό............group/team (sport)

οι πολεμικές τέχνες............martial arts

το καράτε............karate

π.μ.............a.m.

μ.μ.............p.m.

θερμαινόμενος, -η, -ο............heated

το ωράριο............schedule

ατομικός, -ή, -ό............individual

η ξιφασκία............fencing

η γιόγκα............yoga

η εγγραφή............registration

ιατρικός, -ή, -ό............medical

η βεβαίωση............certificate

η υγεία............health

το άτομο............person/individual

1   Match./Ταίριαξε.

 1.  ο αθλητικός  α. τέχνες

 2.  το ατομικό  β. άθλημα

 3.  οι πολεμικές  γ. μέλους

 4.  η ιατρική  δ. σύλλογος

 5.  η κάρτα  ε. πισίνα

 6.  η θερμαινόμενη  στ. βεβαίωση

2   Look at the text in the Student’s Book, fill in the correct word and write./
Βρες στο κείμενο και γράψε πώς λέμε.

 1.  Βοηθάω κάποιον να κάνει κάτι. ➜  κάποιον. 

 2.  Όταν κάτι δεν είναι κλειστό είναι  .

 3.  Μία πισίνα με ζεστό νερό είναι μία  πισίνα.

 4.  Λέμε στα Ελληνικά το σπορ. ➜ Το  

 5.  Ένα σπορ που δε γίνεται ομαδικά είναι ένα  σπορ.

Εξυπηρετώ

σύλλογο

3   Look at the sports and add them in the correct column in the chart./Βάλε 
τα αθλήματα στη σωστή στήλη. το ποδόσφαιρο, το τένις, το μπάσκετ, 
το τρέξιμο, το βόλεϊ, το καράτε, η ξιφασκία, η ποδηλασία, η πεζοπορία, η 
κολύμβηση, η γιόγκα.  

ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΉΜΑΤΑ

   

   

   

   

ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΉΜΑΤΑ

   

   

   

   

4   Find, circle and write./Βρες, κύκλωσε και γράψε τα αθλήματα.

Φ Γ Ι Κ Ο Λ Υ Μ Β Η Σ Η Φ Π

Τ Ε Χ Π Ζ Μ Ψ Ι Ρ Λ Φ Δ Ζ Ο

Ε Θ Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Κ Μ

Ν Ρ Τ Ι Ε Κ Λ Ο Χ Μ Ε Ω Β Π

Ι Χ Β Φ Λ Ξ Ε Ζ Ρ Κ Δ Ο Τ Α

Σ Α Ο Ξ Π Ο Δ Η Λ Α Σ Ι Α Σ

Ξ Ζ Λ Ω Γ Σ Θ Ψ Ι Π Δ Θ Μ Κ

Υ Ψ Ε Α Ν Ω Τ Κ Σ Ε Φ Ρ Ψ Ε

Χ Ζ Ϊ Θ Τ Ρ Ε Ξ Ι Μ Ο Κ Ι Τ2. 6. 

3. 4. 7. 

1. 5. τένις



16 17

α α

5   Circle./Κύκλωσε τον σωστό τύπο των Προσωπικών Αντωνυμιών.

 1.  Ποιαν αγαπάς περισσότερο, μαμά; Εμένα / Εσένα ή την Αλίκη; (εγώ)

 2.  Η Κωνσταντίνα είναι ψηλότερη από αυτήν / εσένα. (εσύ)

 3.  - Κοιτάξτε τι ωραία λουλούδια μας έδωσαν για τη γιορτή της γυναίκας!
   - Σ’ εσάς / εμένα δεν έδωσαν τίποτα. Δεν είναι σωστό αυτό! 

 4.  Κορίτσια, αγόρασα αυτά τα φορέματα για εσάς / εσένα. Τι λέτε; Θα σας κάνουν;

 5.  Μη ρωτάς αυτούς / εμάς για τις ασκήσεις. Δεν ξέρουν καλύτερα Mαθηματικά 
από τη δασκάλα. 

 6.  Εσάς / Αυτούς δε σας είπαν ότι αύριο δε θα έχετε σχολείο; Τι περίεργο!

6   Complete with the weak form of the Personal Pronoun./Συμπλήρωσε τις 
Προσωπικές Αντωνυμίες.

 1.  Τα παιδιά πήγαν στο σχολείο; Δεν  είδα να φεύγουν.

 2.  - Μαρία πού έβαλες το μπουφάν μου;  -  έβαλα στην ντουλάπα.

 3.  Χθες είδα την Αγγελική στο σινεμά.  ρώτησα για την καινούρια της 
δουλειά.

 4.  Τι ωραίες μπότες! Από πού  αγόρασες;

 5.  Πού είναι ο Γιώργος και ο Σταύρος; Θέλω να  χαιρετήσω πριν φύγω.

 6.  Βγάλε τα σεντόνια. Πρέπει να  πλύνω.

7   Complete./Συμπλήρωσε τον σωστό τύπο του ουσιαστικού.

 1.  Ανάμεσα στα μαθήματα υπάρχουν μικρά  . (διάλειμμα)

 2.   Το διπλανό σούπερ μάρκετ έπιασε φωτιά και ο δρόμος γέμισε με 
πυροσβεστικά  . (όχημα)

 3.  Η διάρκεια του  της ξιφασκίας είναι 50 λεπτά. (μάθημα)

 4.  Δε μου αρέσει η ποιότητα αυτών των  . (φόρεμα)

 5.  Πρέπει να φτιάξουμε το  των εξετάσεων. (πρόγραμμα)

 6.  Κοίτα πόσο όμορφο είναι το πρόσωπο αυτού του  ! 
(άγαλμα)

 7.  Η φούστα της έχει όλα τα  του ουράνιου τόξου. (χρώμα)

8   Complete with the correct abbreviation./Συμπλήρωσε με τη σωστή 
συντομογραφία.

 1.  Η Ελλάδα έγινε ανεξάρτητη το 1830  .

 2.  Η ταινία αρχίζει στις 9:15  . Θα γυρίσουμε αργά το βράδυ στο σπίτι.

 3.  Στο κατάστημα αυτό θα βρεις πολύ ωραία ρούχα, μπλούζες, φούστες, 
φορέματα  .

 4.  Αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς γιατί έχουμε πτήση στις 8  .

 5.  Αγοράσαμε ένα καινούριο μεγαλύτερο διαμέρισμα 140  .

9   Circle the correct abbreviation./Κύκλωσε τη σωστή συντομογραφία.

 1.  Ο Παρθενώνας χτίστηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. / π.χ.

 2.  Η Ελευθερία μένει σε μία μονοκατοικία 190 τ.μ. / κ.ά.

 3.  Σας περιμένω αύριο το απόγευμα στο γραφείο μου στις 5 π.μ. / μ.μ.

 4.  Έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για το μάθημα; Βιβλία, τετράδια, μολύβια π.μ. / κ.λπ.;

 5.  Η μητέρα μας πρέπει να είναι κάθε πρωί στη δουλειά της στις 8 π.μ. / μ.μ. 

 6.  Η Ελλάδα μπήκε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1940 τ.μ. / μ.Χ. 

διαλείμματα

τα

Abbreviations/Συντομογραφίες
κ.λπ. = κ.τ.λ. = και τα λοιπά / κ.ά. = και άλλα (etc)
π.μ. = προ μεσημβρίας (πριν το μεσημέρι) (a.m.)
μ.μ. = μετά μεσημβρίαν (μετά το μεσημέρι) (p.m.)
π.χ. = παραδείγματος χάριν (για παράδειγμα) (i.e. / for example)
π.Χ. = προ Χριστού (BC)
μ.Χ. = μετά Χριστόν (AD)
τ.μ. = τετραγωνικά μέτρα (square meters)

Το σχολείο ξεκινάει κάθε μέρα στις 8:20 π.μ. (School starts at 8:20 a.m. every day.)

Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε το 356 π.Χ. (Alexander the Great was born in 356 BC.)

Grammar time
Remember!

μ.Χ.
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  Read./Διάβασε.

Αγαπημένη μου Μάχη,

Ελπίζω να είσαι πολύ καλά!

Σου γράφω για να σου πω ότι σκέφτομαι να κάνω κάποιο άθλημα τα απογεύματα 
μετά το σχολείο. Ξέρεις ότι μου αρέσουν πολύ τα σπορ και στο σχολείο συμμετέχω 
σε κάποιες αθλητικές ομάδες.

Μήπως σε ενδιαφέρει κι εσένα να κάνεις κάποιο άθλημα μαζί μου; Θα είναι καταπληκτικό 
να είμαστε μαζί!

Όπως ξέρεις, εμένα μου αρέσει πολύ η κολύμβηση. Εκεί έχουν μία πολύ μεγάλη πισίνα 
ανοιχτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ ακόμα και τα Σάββατα! Αν θέλουμε να 
έχουμε δάσκαλο μαζί μας, υπάρχουν μαθήματα κολύμβησης για παιδιά κάθε απόγευμα 
από τις 5 μ.μ. μέχρι τις 7 μ.μ.

Έχουν, επίσης, ομαδικά αθλήματα όπως μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο. Είδα ότι 
υπάρχει ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου. 

Για όλα τα αθλήματα χρειαζόμαστε πρώτα ιατρική βεβαίωση ότι δεν έχουμε κάποιο 
πρόβλημα υγείας.

Θέλεις να το σκεφτείς και να μου πεις; Μίλησε και με τους γονείς σου. Περιμένω την 
απάντησή σου! 

Φιλάκια!
Εύη

  Write./Γράψε. (Write 80-100 words.)

Γράψε ένα γράμμα σ’ έναν φίλο/μία φίλη σου που του/της προτείνεις να γραφτείτε 
στον αθλητικό σύλλογο της γειτονιάς σας και να κάνετε μαζί κάποια αθλήματα. Του/
Της αναφέρεις κάποιες πληροφορίες που έχεις π.χ. ποια αθλήματα υπάρχουν στον 
σύλλογο, τι ώρες γίνονται, πόσο είναι η εγγραφή, αν χρειάζεται κάποια βεβαίωση από 
γιατρό κ.λπ.

Greek youth and adults value athleticism and know how important physical fitness is to their 
overall wellness. They always keep in mind the ancient Greek quote, “Νοῦς ὑγιὴς ἐν σώματι 

ὑγιεῖ”, which means we should not think of our minds and bodies as separate. A healthy 
mind exists in a healthy body.

Did you know?




