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1  Listen and Say.
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 1 Μάθημα

Η Καινούρια Σχολική Χρονιά

    

η κασετίνα το τετράδιο ο μαρκαδόρος η σχολική  
τσάντα

το τζιν τα αθλητικά 
παπούτσια

η φόρμα  
(αθλητική)

New Words

2   Complete.

φόρμα (αθλητική)
Clothes

 1.  

 2.  

 3.  

 4. 

κασετίνα
School 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

Story

• φόρμα (αθλητική) • κασετίνα • τετράδιο • μπουφάν  
• μαρκαδόρος • τζιν • αθλητικά παπούτσια • χάρακας 

Eλένη:  Μαμά, κοίτα. Τι ωραία σχολική 
τσάντα!

Μαμά:  Ποια τσάντα σου αρέσει, Ελένη; 
Έχει πολλές.

Eλένη:  Αυτή. Η ροζ τσάντα! Μου 
αρέσει αυτή η ροζ τσάντα.

Νίκος:  Εμένα μου αρέσει αυτή. Μου 
αρέσει αυτή η κόκκινη τσάντα.

Μαμά:  Ωραία. Τι άλλο θέλουμε από το 
βιβλιοπωλείο;

Eλένη:  Κασετίνες, τετράδια, 
μαρκαδόρους, μολύβια, γόμες 
και μια ξύστρα. 

Νίκος:  Αυτή η φόρμα είναι ωραία. 
Eλένη:  Μου αρέσει αυτό το τζιν 

παντελόνι, μαμά, με αυτή την 
πράσινη μπλούζα και τα ροζ 
αθλητικά παπούτσια. 

Μαμά:  Χα, χα, Ελένη. Σου αρέσουν 
όλα.

Eλένη:  Είναι όλα ωραία!
Νίκος:  Μου αρέσουν αυτά τα μαύρα 

παπούτσια και αυτό το άσπρο 
μπουφάν, μαμά. 

Μαμά:  Πολύ καλά. Όλα για την 
καινούρια σχολική χρονιά!

3  Listen and Read.

Εσένα ποια σχολική τσάντα σου αρέσει;
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4  Check Yes or No (Ναι ή Όχι). 

Ναι Όχι
 1. Η Ελένη θέλει την κόκκινη σχολική τσάντα.

 2. Ο Νίκος θέλει τα ροζ αθλητικά παπούτσια. 

 3.  Τα παιδιά θέλουν μαρκαδόρους από το βιβλιοπωλείο.

 4. Στον Νίκο αρέσει η αθλητική φόρμα.

 5. Στην Ελένη αρέσει το τζιν παντελόνι. 

5  Circle.

6  Complete. Use: αυτή / αυτό / αυτοί / αυτές / αυτά.

 1. Μου αρέσει / μου αρέσουν πολύ τα πράσινα παπούτσια!

 2. Ποιο παντελόνι σου αρέσει / σας αρέσει, Νίκο;

 3. Τους αρέσουν το φρούτο / τα φρούτα.

 4. Παππού, γιαγιά, σας αρέσει / μας αρέσει η τσάντα μου;

 5. Της Κατερίνας, του αρέσει / της αρέσει αυτή η κασετίνα.

 1.  η τσάντα είναι πολύ ωραία!

 2. Θέλω  τα αθλητικά παπούτσια!

 3.  το μωρό είναι πολύ γλυκό!

 4. Μου αρέσουν  οι κόκκινες μπλούζες!

 5.  οι μαθητές είναι πολύ ψηλοί!

Μου αρέσει (ένα) - I like (one)

Μου αρέσoυν (πολλά) - I like (many)

μου / σου / του / της / του

μας / σας / τους

μου / σου / του / της / του

μας / σας / τους

I like this bag.

We like this ruler.

I like these bags. 

We like these shoes.

+ αρέσει +
ο χάρακας 
η τσάντα 
το παντελόνι

+ αρέσουν +

Μου αρέσει αυτή η τσάντα.

Μας αρέσει αυτός ο χάρακας. 

Μου αρέσουν αυτές οι τσάντες.

Μας αρέσουν αυτά τα παπούτσια. 

οι χάρακες 
οι τσάντες 
τα παπούτσια

Grammar time
 Ένα (One) NEW!  Πολλά (Many)

Αυτός ο άντρας… (This man … )

Αυτή η γυναίκα… (This woman … )

Αυτό το παιδί… (This child … ) 

Αυτοί οι άντρες… (These men … )

Αυτές οι γυναίκες… (These women … )

Αυτά τα παιδιά… (These children … )        

Grammar time

NEW!
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• αυτή • αυτό • αυτά      

• η σχολική τσάντα • η φούστα • η φόρμα • το τζιν • το μπουφάν  
• η μπλούζα • τα αθλητικά παπούτσια • τα γάντια 

8  Talk. Listen and Say. Then act it out with a friend. 

Student A: Τι σου αρέσει;            

Student B:  Μου αρέσει πολύ αυτή η μπλούζα και αυτό το τζιν! Εσένα τι σου αρέσει;

Student A:  Μου αρέσουν αυτά τα αθλητικά παπούτσια και αυτή η φόρμα.

7   Listen. Then check the clothes each child wants and likes.  
Some children may have the same answers.

Νίκος Ελένη Βούλα Μάρκος

 μπλούζα
παπούτσια 
παντελόνι
φούστα
ζακέτα
μπουφάν

Skills

✓


