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Storytime      Episode 1: Πάμε στην Κεκροπία!

Ελένη: Τι διαβάζεις, Νίκο; 
Νίκος:  Διαβάζω ένα καινούριο βιβλίο με 

τον αγαπημένο μου σούπερ ήρ... 
Ωχ! 

Πάρης: Γεια σας, παιδιά! 
Νίκος & Ελένη: Γεια σου, Πάρη! 
Νίκος:  Τι κάνεις εδώ; Πού βρήκες 

το κέρμα;

Πάρης:  Ο Οδυσσέας είχε το κέρμα. 
Ελένη:  Τι κάνει ο Οδυσσέας; Είναι καλά; 

Mήπως είναι άρρωστος πάλι; 
Πάρης: Όχι, καλά είναι. Εσείς πώς είστε; 
Νίκος: Μια χαρά! Θέλεις κάτι;
Πάρης:  Παιδιά, θέλω να βοηθήσουμε μια 

φίλη μου. Θα έρθετε;
Ελένη: Πού;
Πάρης: Στην Κεκροπία. 
Νίκος: Εντάξει, πάμε!

Ελένη:  Πού είμαστε; Είμαστε σε νησί;
Νίκος:  Στην παλιά Αθήνα είμαστε. Όμως δεν  

τη λένε Αθήνα ακόμη. Τη λένε Κεκρoπία. 
Ελένη:  Ποιος είναι αυτός ο ψηλός άντρας με την ουρά;   

Μιλάει πολύ δυνατά.
Πάρης:  Αυτός είναι ο Κέκροπας, ο βασιλιάς. Εκεί  

είναι η θεά Αθηνά και ο θεός Ποσειδώνας.
Ελένη:  Δεν το πιστεύω! Η θεά Αθηνά είναι πολύ όμορφη και έξυπνη. 
Νίκος:  Ο θεός Ποσειδώνας είναι ο θεός της θάλασσας. Είναι πολύ δυνατός. 
Ελένη:  Κοίτα! Η θεά Αθηνά έρχεται κοντά μας!
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Storytime  Fun

1  Check true or false./Σημείωσε με σωστό ή λάθος. 
Τ F

 1. Ο Οδυσσέας είχε το κέρμα. ü

 2. Ο Οδυσσέας είναι πάλι άρρωστος.

 3.  Την παλιά Αθήνα τη λένε Κεκροπία.

 4. Η Αθηνά είναι η θεά της θάλασσας.

 5.  Ο Κέκροπας και ο Ποσειδώνας θα δώσουν ένα δώρο  
στην πόλη.

Πάρης:  Καλημέρα, Αθηνά. Εδώ είναι η Ελένη  
και ο Νίκος. Είναι φίλοι μου.

Αθηνά:  Γεια σου, Πάρη. Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Αθηνά.
Νίκος: Γεια σας. 
Ελένη: Χάρηκα!
Πάρης:  Η Ελένη και ο Νίκος ήρθανε να βοηθήσουνε.
Αθηνά:  Καταπληκτικά! Είμαστε όλοι φίλοι εδώ.  

Μπορούμε να μιλάμε στον ενικό.

Πάρης:  Η Αθηνά και ο Ποσειδώνας θα δώσουν ένα δώρο στην 
πόλη. Ο Κέκροπας θα πει ποιο του αρέσει πιο πολύ.

Αθηνά:  Θα με βοηθήσετε να βρω ένα πολύ ωραίο δώρο; Αν 
κερδίσω, η πόλη θα πάρει το όνομά μου!

Eλένη:  Θα βρούμε το καλύτερο δώρο! 
Νίκος:  Ναι! Εδώ κοντά έχει μια πλατεία. Πάμε εκεί να μιλήσουμε. 
Ελένη: Να η πλατεία! Πάμε!
Πάρης:  Θα καθίσουμε κάτω από αυτό το δέντρο.
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Review: 1
1   Look and write./Κοίτα και γράψε.  

2   Complete./Συμπλήρωσε.
Use/Χρησιμοποίησε: διακοπές / ηλιοθεραπεία / κάστρο / μαγαζιά / φανταστικά / 
παραδοσιακά 

Το καλοκαίρι πήγαμε 1)  στην Πύλο. Ταξιδέψαμε 

με το λεωφορείο. Είναι περίπου τρεις ώρες από την Αθήνα. Είδαμε το 

2)  κι άλλα αξιοθέατα. Κολυμπήσαμε σε καθαρές 

θάλασσες και κάναμε 3)  σε όμορφες παραλίες. 

Φάγαμε νόστιμα 4)  γλυκά κι αγοράσαμε σουβενίρ 

από τουριστικά 5)  . Περάσαμε 6)  !

3   Circle the odd word out/Κύκλωσε τη λέξη που δεν ταιριάζει.  

 1.  α. αυτοκίνητο β. αεροπλάνο γ. βουνό

 2.  α. ξανθός β. Αμερικάνος γ. καστανός

 3.  α. Ελληνικά β. Ιταλικά γ. Λονδίνο

 4.  α. μικρόφωνο β. πιάνο γ. κιθάρα

 5.  α. πίθηκος β. πειρατής γ. ελέφαντας

λουκάνικο     

    

διακοπές

1

4

2

5

3

6
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Review: 1
4   Match./Ταίριαξε.  

 1.  Στο πάρτι τα παιδιά α. χόρεψαν πολύ.

 2.  Ο Νίκος β. έπαιξες ποδόσφαιρο στην πλατεία;

 3.  Εμείς γ. πού μείνατε στο νησί;

 4.  Εσύ δ. γνώρισε έναν καινούριο φίλο στις διακοπές.

 5.  Εσείς ε. αγόρασαν καινούριο αυτοκίνητο.

 6.  Οι γονείς μου στ. ψήσαμε λουκάνικα και μπιφτέκια.

5   Complete. Put the verbs in the past tense./Συμπλήρωσε τα ρήματα 
στον Αόριστο.

 1.  Ο Μάρκος  στο βουνό. (περπατάω) 

 2.  Τα κορίτσια  στην πισίνα. (κολυμπάω)

 3.  Εμείς  πολύ ωραία στο πάρτι. (περνάω)

 4.  Ελένη,  την τσάντα σου! (ξεχνάω)

 5.  Εσείς  με τη δασκάλα; (μιλάω)

6   Circle/Κύκλωσε.  

 1.  Η μητέρα μου είναι έξυπνη / έξυπνο.

 2.  Αγόρασαν ένα πολύ ωραίος / ωραίο σπίτι.

 3.  Η γυναίκα του είναι ξανθιά / ξανθά και ψηλή. 

 4.  Ο Γιώργος έχει καινούρια / καινούριους παπούτσια. 

 5.  Τα μάτια του είναι καστανό / καστανά.

 6.  Οι κόρες είναι πάντα γελαστοί / γελαστές.

περπάτησε
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Review: 1
7   Write./Γράψε τις προτάσεις στον Απλό Μέλλοντα.

 1.  Το μωρό πίνει το γάλα του.

   .

 2.  Το βράδυ τρώμε σουβλάκια.

   .

 3.  Εσείς βλέπετε τηλεόραση το απόγευμα;

   .

 4.  Τι ώρα φεύγεις, Μάνο;

   .

 5.  Ο μπαμπάς φέρνει γλυκά για τη γιορτή.

   .

 6.  Στο πάρτι βάζουμε ξένη μουσική.

   .

 7.  Τα παιδιά παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια.

   .

8   Complete./Συμπλήρωσε.

 1.  ‘Εχω μία  . (αδερφή)

 2.  Μου αρέσει να χορεύω παραδοσιακούς  . (χορός)

 3.  Οι καλοί  διαβάζουν κάθε μέρα. (μαθητής)

 4.  Τον Σεπτέμβριο ανοίγουν τα  . (σχολείο)

 5.  Όλοι αγαπάμε τον καινούριο  . (δάσκαλος)

 6.  Κάθε πρωί πλένω τα  μου. (δόντι)

 7.  Πηγαίνει βόλτα με τις  του. (κόρη)

Το μωρό θα πιει το γάλα του.

αδερφή


