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Η Μαργαρίτα είναι μικρούλα.  
Έχει μακριά, ξανθά μαλλιά.  
Της αρέσουν τα κόκκινα ρούχα.  
Πάντοτε φοράει κάτι κόκκινο.

Το πρωί ξυπνάει, πλένεται και ντύνεται.  
Φοράει ένα κόκκινο φουστάνι.  
Δένει τα μαλλιά της με μια κόκκινη κορδέλα.
Βάζει κόκκινες κάλτσες και μια κόκκινη ζώνη.
- Έχω και κόκκινα παπούτσια, λέει.
Φοράει και κόκκινα παπούτσια.

- Μου αρέσουν τα κόκκινα, μαμά, λέει η Μαργαρίτα.
- Μοιάζεις με την Κοκκινοσκουφίτσα, λέει η μαμά. 

Μάθημα πέμπτο  - Lesson 5

Η Μαργαρίτα
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λεξιλόγιο - vocabulary

η μικρούλα - small girl 
μακριά - long
ξανθά - blond
τα μαλλιά - hair
τα ρούχα - clothes
πάντοτε - always
φοράει - she wears 
ξυπνάει - she wakes
πλένεται - she washes  herself
ντύνεται - she dresses herself
το φουστάνι - dress
δένει - she ties
η κορδέλα - ribbon
βάζει  - she puts on
οι κάλτσες  - socks
η ζώνη - belt
τα παπούτσια - shoes
λέει - she says
μοιάζεις - you look like
η Κοκκινοσκουφίτσα - 
     Little Red Riding Hood

μελέτη λέξεων - word  study 
τα μαλλιά - hair
τα ρούχα - clothes
το φουστάνι - dress
ντύνομαι - I dress

Verb

γραμματική - grammar

εγώ ντύνομαι  I dress myself
εσύ ντύνεσαι  you dress yourself
αυτός ντύνεται  he dresses himself
αυτή ντύνεται  she dresses herself
αυτό ντύνεται  it dresses itself

Εγώ ντύνομαι με κόκκινα ρούχα. 
Αυτός, με τι ρούχα ντύνεται;    
Η Μαργαρίτα ντύνεται. 
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   Ερωτήσεις:   
 1. Τι αγόρι είναι ο Νίκος;

2. Τι του αρέσουν; 
3. Τι παιχνίδια παίζει;
4. Tι παιχνίδια σου αρέσουν; Τι παιχνίδια παίζεις;
5. Τι παιχνίδι παίζει ο Νίκος τον χειμώνα;
6. Τι παιχνίδι παίζει όλο τον χρόνο;
7. Έχει το σχολείο του μια ομάδα; Τι ομάδα έχει;
8. Παίζει ο Νίκος στην ομάδα; Είναι καλός παίκτης;
9. Τι μετρά ο Νίκος, όταν παίζει;
10. Πόσα καλάθια έχει ο Νίκος φέτος;

   Πώς θα πεις στα ελληνικά;
 1. I like the school.
 2. I like the apples.
 3. He likes the game.
 4. He likes the games.
 5. You like the book.
 6. You like the books. 
 7. I like summer.
 8. I do not like winter. 

   Λέμε: ένα καλάθι    δυο ___________ 
      ένα βιβλίο    δυο ___________ 
      ένα καλοκαίρι   δυο ___________
      ένα δυνατό αγόρι           δυο ___________
      ένα ψηλό κορίτσι           δυο ___________
      παίζω ποδόσφαιρο           εσύ ___________ 
      μου αρέσει το ποδόσφαιρο σου ___________ 


