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Μάθημα 5  Κλίση ρημάτων της τρίτης ομάδας -ώ (3)
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Μάθημα 7   Πληθυντικός αρσενικών σε -ος
Μάθημα 8  Πληθυντικός θηλυκών σε -α, -η
Μάθημα 9  Πληθυντικός ουδετέρων σε -ο, -ι, -μα
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Μάθημα 11   Πληθυντικός αρσενικών σε -ας, -ης
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A υτή είναι μια πολύ αγαπητή οικογένεια. 
  Ψηλά, αριστερά είναι η Μαργαρίτα.  
  Είναι ένα κορίτσι εννιά χρονών.  

Δίπλα της, είναι ο Νίκος.  
Είναι πιο μικρός από τη Μαργαρίτα.  Είναι έξι χρονών.  
Η Μαργαρίτα και ο Νίκος είναι αδέλφια.

Στην άλλη σειρά, είναι η μητέρα τους.  
Η Μαργαρίτα τη φωνάζει μαμά.  Αλλά οι φίλες της τη 
φωνάζουν κυρία Μαρία.
Δίπλα στη μητέρα, είναι ο πατέρας.

Μάθημα πρώτο - Lesson 1  

Μια ελληνική οικογένεια
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Ονομάζεται Δημήτρης.  
Η κυρία Μαρία κι ο κύριος Δημήτρης είναι οι γονιοί της 
Μαργαρίτας.

Μαζί τους μένουν ο παππούς και η γιαγιά.

Η Μαργαρίτα, ο Νίκος, η κυρία Μαρία, ο κύριος Δημήτρης, 
ο παππούς και η γιαγιά κάνουν μαζί μια οικογένεια.

μελέτη λέξεων - word  study 

το αγόρι - boy
το κορίτσι - girl
ο πατέρας - father
η μητέρα - mother

γραμματική - grammar  

We put in front of words three smaller words:

   o, η, το
 ο πατέρας, η μητέρα, το παιδί, ο παππούς
         η γιαγιά, το αγόρι, το κορίτσι

       The verb: έχω (1) - I have

     εγώ   έχω   I have
     εσύ   έχεις   you have
          αυτός, αυτή, αυτό  έχει   he, she, it has
     εμείς  έχουμε  we have
     εσείς  έχετε   you have 
   αυτοί, αυτές, αυτά έχουν   they have

We call these words articles - άρθρα.

λεξιλόγιο - vocabulary

αγαπητή - dear, beloved
η οικογένεια - family 
αριστερά - left
χρονών - years of age
δίπλα της - next to her, to her side 
τα αδέλφια - brothers and sisters
οι φίλες - friends (girls)
ονομάζεται - he is named
οι γονιοί (γονείς) - parents
μένουν - they live in
   μένω (1) - I live in, I stay
κάνουν - they make
   κάνω (1) - I do, I make
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Μάθημα ένατο - Lesson 9

Στο σχολείο

H   Μαργαρίτα και ο Νίκος πηγαίνουν
    στο αμερικανικό σχολείο.
    Στο σχολείο αυτό μαθαίνουν Aγγλικά. 

Μαθαίνουν την ιστορία και τη γεωγραφία της Αμερικής. 

Σαν ελληνόπουλα που είναι, η Μαργαρίτα και ο Νίκος πηγαίνουν 
και στο ελληνικό σχολείο.
Το ελληνικό σχολείο είναι σε ένα κτίριο, δίπλα στην ελληνική 
εκκλησία.
Εκεί πηγαίνουν με άλλα ελληνόπουλα δυο φορές την εβδομάδα. 
Τα μαθήματα γίνονται το απόγευμα, ύστερα από το αμερικανικό 
σχολείο ή το Σάββατο.

Στο ελληνικό σχολείο μαθαίνουν να διαβάζουν, να γράφουν και να 
μιλούν Ελληνικά. 

XCIC

NI KA
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Μαθαίνουν την ιστορία, τη μυθολογία, τη γεωγραφία και τον 
πολιτισμό της Ελλάδας. 
Μαθαίνουν ακόμα ελληνικά τραγούδια, ελληνικούς χορούς 
και προσευχές.

Κάνουν γιορτές για τα Χριστούγεννα και για την Εικοστή 
Πέμπτη Μαρτίου.
Κάνουν παρέα με τα άλλα ελληνόπουλα.
Παίζουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο.

το αμερικανικό - American
μαθαίνουν - they learn   
   μαθαίνω (1) - I learn
η ιστορία - history
η γεωγραφία - geography
τα ελληνόπουλα - Greek children            
   το ελληνόπουλο - Greek child
το κτίριο - building
τα μαθήματα - lessons   
   το μάθημα - lesson
γίνονται - they take place 
   γίνομαι (4) - I become
η μυθολογία - mythology
ο πολιτισμός - civilization
χορούς - dances   
   ο χορός - dance
προσευχές - prayers   
   η προσευχή - prayer 
η Εικοστή Πέμπτη Μαρτίου - the 25th of March
κάνουν παρέα - they keep company

μελέτη λέξεων - word  study 

γραμματική - grammar  

Group 3 Verbs

                    Words that end in -ο, in the plural end in -α.
 το βιβλίο - τα βιβλία το αυτοκίνητο - τα αυτοκίνητα

                      Words that end in -ι, in the plural add -α.
 το παιδί - τα παιδιά  το κορίτσι - τα κορίτσια

                    Words that end in -μα, in the plural add -τα.
 το μάθημα - τα μαθήματα  το όνομα - τα ονόματα

Neuter Words

 Words with the article το are neuter words. 

Λέξεις με το άρθρο τo είναι ουδέτερα.

το σχολείο, το βιβλίο, το αυτοκίνητο 
το παιδί, το αγόρι, το κορίτσι, το ψάρι
το μάθημα, το όνομα, το πάτωμα (floor)

          They end in:        -ο        -ι -μα   

το ελληνόπουλο - Greek boy, Greek child
η ελληνοπούλα - Greek girl
η Ελλάδα - Greece
ελληνικ-ός, -ή, -ό - Greek
τα Eλληνικά - Greek (language)
η ελληνική γλώσσα - the Greek language
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