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contents                                                                           
      

                                                                                       
           

I’m Max.
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I’m Zack.
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My bedroom! Pages 64-71
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Where are they? Pages 80-87

You’re funny, Zack! Pages 88-95

Goodbye, Zack! Pages 96-103

GLOSSARY Pages 104-107

GLOSSARY PICTIONARY Pages 108-111



  Useful phrases. / Χρήσιμες εκφράσεις.

 1.  Για να χαιρετήσουμε κάποιον, λέμε: Hello! ή Hi! (Γεια σου/σας ή Γεια)

 2.  Για να συστηθούμε, λέμε I’m … ή My name’s …: 
I’m Zack. (Είμαι ο Ζακ) My name’s Zack. (Το ονομά μου είναι/ Με λένε Ζακ)

4 Ahead Books

vocabulary practice

1   Write. / Γράψε.

1. I’m Kim  . 2. I’m Zack  . 3. I’m Max  .

W.1 Max, look! [Μαξ, λουκ] 
 Μαξ, κοίτα!

W.2 Ouch! [Άουτς] Άουτς!

W.3 Hello! [Χελόου] 
 Γεια σου/σας!

W.4 I’m …! [άιμ] Είμαι …!

W.5 What’s your name?  
 [Γουάτς γιορ νέιμ]  
 Πως σε λένε; Ποιό  
 είναι το ονομά σου;

W.6 You are …/You’re …  
 [Γιού αρ/Γιόρ] Είσαι …

Kim Max

Zack

 Student’s Book pages 4-5

Lesson 1
welcome!                                                                                                     
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2   Write. / Γράψε.

3 Read and order. / Διάβασε και τοποθέτησε στη σωστή σειρά.

Zack: 1. Hello  ! 2. I’m  Zack. 3. What’s  your name?

Kim: Hello! 4. I’m  Kim.

Max: 5. I’m  Max.

Be careful!

4  Θυμήσου! Υπάρχουν δύο τύποι:

I am  I’m You are  You’re What is  What’s

Hello ✦ I’m (x 3) ✦ What’s

’Hello! ✦ I’m Zack. ✦ Hello! ✦ I’m Max. ✦ I’m Kim. ✦ What’s your name?

welcome!                                                                                                     

1. Hello  

2. I’m Zack.  

3. What’s your name?   

4. Hello!  

5. I’m Kim.   
6. I’m Max.   
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 Student’s Book pages 6-7

vocabulary practice

1   Write. / Γράψε.

W.7 green [γκρην] πράσινο

W.8 pink [πινκ] ροζ

W.9 yellow [γέλοου] κίτρινο

W.10 purple [περπλ] μοβ

W.11 red [ρεντ] κόκκινο 

W.12 white [γουάιτ] άσπρο

W.13 blue [μπλου] μπλε

W.14 black [μπλακ] μαύρο

W.15 brown [μπράουν] καφέ

W.16 one [ουάν] ένα

W.17 two [του] δύο

W.18 three [θρι] τρία

W.19 four [φορ] τέσσερα

W.20 five [φάιβ] πέντε

W.21 six [σιξ] έξι

W.22 seven [σέβεν] εφτά/επτά

W.23 eight [έιτ] οχτώ/οκτώ

W.24 nine [νάιν] εννιά/εννέα 

W.25 ten [τεν] δέκα

black ✦ blue ✦ brown ✦ green ✦ pink ✦ purple ✦ red ✦ white ✦ yellow

welcome!                                                                                                     Lesson 2

1. green 2. pink 3. black 4. purple 5. red

6. brown 7. yellow 8. blue 9. white



7

1. three

3. f ve

5. ten

2. six

4. eight

2 Complete and match. / Συμπλήρωσε και ταίριαξε. 

 1. o __ e

 2. t w __ 

 3. t __ r __ e

 4. f __ u r

 5. f i __ e

 6. s __ x

 7. s __ v e __  

 8.  __ i g __ t

 9.  __ i n e

 10. t e __ 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

j.

i.

h.

3 Write the number. / Γράψε τον αριθμό.

welcome!                                                                                                     
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 Student’s Book pages pages 8-9

1.1 Look! [Λουκ] Κοίταξε!

1.2 Wow! [Ουάου]  
 Ουάου! (Επιφώνημα  
 θαυμασμού)

1.3 You’re big! [γιόρ μπιγκ] 
 Είσαι μεγάλος /-η /-ο!

1.4 Great jacket!  
 [Γκρέιτ τζάκετ]  
 Ωραίο μπουφαν!

1.5 Are you an alien? 
 [Αρ γιου εν έιλιεν]  
 Είσαι εξωγήινος;

1.6 No, I’m not.  
 [Νόου, άιμ νοτ]  
 Όχι, δεν είμαι.

1.7 an alien [άλιεν]  
 εξωγήινος

1.8 a jacket [τζάκετ]  
 μπουφάν

1.9 a tree [τρη] δέντρο

1.10 big [μπιγκ] 
 μεγάλος /-η /-ο

1.11 small [σμολ]  
 μικρός /-η /-ο

1.12 Now, I’m small again.  
 [Νάου, άιμ σμολ εγκέν] 
 Τώρα είμαι πάλι  
 μικρός /-η /-ο.

1.13 Oh, no! [Όου νόου]  
 Ωχ, όχι!

1.14 Maya is in the tree. 
 [Μάγια ιζ ιν δε τρι] 
 Η Μάγια είναι στο  
 δέντρο.

1.15 Hooray! [Χουρέι] Ζήτω!

1.16 Thank you, Zack! 
 [Θενκ γιού, Ζακ]  
 Σ’ευχαριστώ, Ζακ!

1.17 Are you small?  
 [Αρ γιου σμολ] 
 Είσαι μικρός /-η /-ο;

1.18 Yes, I am. [γες, άι αμ]  
 Ναι, είμαι.

1.19 Are you big? 
 [Αρ γιού μπιγκ]  
 Είσαι μεγάλος /-η /-ο;

1.20 Are you Zack?  
 [Αρ γιού Ζακ] Είσαι ο Ζακ;

vocabulary practice

1   Write. / Γράψε. alien ✦ jacket ✦ tree ✦ big ✦ small

1. Zack is big  . 2. Maya is small  . 3. Maya is in the tree  .

4. Look! Great jacket  . 5. You’re an alien  .

U
N

IT Lesson 1
HOOray, Zack!                                                                                                    GRAMMAR

GRAMMAR  practice
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HOOray, Zack!                                                                                                    GRAMMAR

GRAMMAR  practice

2 To be – question and short answer (you)

1. Are  you small? Yes, I am  .

2. Are  you big? No, I am not/’m not  .

3. Are  you a girl? Yes, I am  .

4. Are  you an alien? No, I am  .

3 Complete with am/’m not or are. / Συμπλήρωσε με am/’m not ή are.

4   Write. / Γράψε.

Σχηματίζουμε την ερώτηση του ρήματος  
to be (είμαι) στο δεύτερο πρόσωπο ενικού, 
βάζοντας το are στην αρχή.

Are you …? Yes, I am. / No, I’m not.

 
 

Απαντάμε σύντομα με Yes ή No  
και το ρήμα to be στο δεύτερο  
πρόσωπο ενικού.

Are you an alien? (Είσαι εξωγήινος;) 

Yes, I am. / No, I’m not.  
(Ναι, είμαι. / Όχι, δεν είμαι.)

 1. Are you a boy?  Yes, I am  .

 2. Are you big?  No, I’m not  .

 3. Are you a tree?  No, I’m not  .

 4. Are you a girl?  Yes, I am  .

 5. Are you an alien?  No, I’m not  .



10 Ahead Books

Student’s Book pages 10-11

1.21 toy [τόι] παιχνίδι

1.22 boy [μπόι] αγόρι

1.23 girl [γκερλ] κορίτσι

1.24 friend [φρεν-ντ]  
 φίλος/φίλη

1.25 Let’s play again.  
 [Λετ’ς πλέι εγκέν]  
 Ας παίξουμε πάλι.

  Useful phrases / Χρήσιμες εκφράσεις

 1.  Για να προτεινουμε σε κάποιον να κάνει κάτι, χρησιμοποιούμε στην αρχή της 
πρότασης τη φράση Let’s (Ας). Let’s play again! (Ας παίξουμε πάλι!)

vocabulary practice

1  Look and write. / Κοίταξε και γράψε.

2  Complete. / Συμπλήρωσε.

1. b y o

boy  

2. d f i e r n s

friends  

3. l g r i

girl

4. y t o

toy

5. e t r e

tree

1. g i r  l           2. f r i e  n  d s           3. t r  e e           4. b o  y           5. t o y  

GRAMMAR

GRAMMAR  practice

U
N

IT HOOray, Zack!                                                                                                    Lesson 2

Remember

3  Θυμήσου! Υπάρχουν δύο τύποι:

 I am  I’m You are  You’re
 I am not  I’m not You are not  You aren’t
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4 Personal pronoun – I 

Οι προσωπικές αντωνυμίες δείχνουν  
ποιος κάνει κάτι. Είναι απαραίτητες και 
μπαίνουν πάντα πριν από το ρήμα.

I εγώ

5 To be – affirmative  
(I am/I’m)

Το ρήμα to be (είμαι) στο πρώτο πρόσωπο 
ενικού έχει δύο τύπους. Ο σύντομος 
όμως είναι αυτός που χρησιμοποιούμε 
περισσότερο.

I am = I’m εγώ είμαι

GRAMMAR

6 Personal pronoun – you

Πρέπει να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές 
αντωνυμίες πριν από το ρήμα για να 
δείξουμε ποιός κάνει κάτι.

you εσύ

7 To be – affirmative  
(you are/you’re)

Στα αγγλικά το ρήμα to be (είμαι) στο 
δευτερο πρόσωπο ενικού εχει δύο τύπους 
αλλά χρησιμοποιούμε περισσότερο τον 
σύντομο.

you are = you’re εσύ είσαι/εσείς είστε

GRAMMAR  practice

8  Write I’m or You’re. / Γράψε I’m ή You’re.

1. I’m  a boy. 3. I’m  a girl.2. You’re  a girl. 4. You’re  small.

HOOray, Zack!                                                                                                    

9  Write. / Γράψε.

1. I am an alien. I’m an alien  .

2. You are not small. You aren’t small  .

3. You are my friend. You’re my friend  .

4. I am not a tree. I’m not a tree  .

5. You are not a doll. You aren’t a doll  .
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  Useful phrases. / Χρήσιμες εκφράσεις.

 1.   Για να συστηθούμε σε κάποιον, λέμε: I’m Pedro. (είμαι ο Pedro)

 2.  Για να πούμε πως μας αρέσει κάτι πολύ, λέμε: 
I’m a fan of football. Μου αρέσει πολύ το ποδόσφαιρο.

12

Student’s Book pages 12-13

1.26 I’m … / I am …   
 [Άιμ / Άι άμ] εγώ είμαι …

1.27 I’m from … [Άιμ φρομ]  
 Είμαι από …

1.28 I like … [Άι λάικ]  
 Μου αρέσει …

1.29 fan [φαν] οπαδός

1.30 favourite [φέιβοριτ]  
 αγαπημένος /-η /-ο

1.31 football [φούτμπολ]  
 ποδόσφαιρο

1.32 football club  
 [φούτμπολ κλαμπ]  
 ποδοσφαιρική ομάδα

1.33 doll [ντολ] κούκλα

1.34 computer games  
 [κομ-πιούτερ γκέιμς]  
 παιχνίδια υπολογιστών

1.35 tablet [τάμπλετ] τάμπλετ

1.36 Sao Paulo, Brazil   
 [Σάο Πάουλο, Μπραζίλ] 
 Σάο Πάολο, Βραζιλία

1.37 Los Angeles, USA 
 [Λος Άντζελες, Γιου Ες Έι]  
 Λος Άντζελες, ΗΠΑ

1.38 Rome, Italy [Ρόουμ,  
 Ίταλι] Ρώμη, Ιταλία

vocabulary practice

1  Look and write. / Κοίταξε και γράψε.

doll ✦ computer game ✦ football ✦ tablet ✦ toy

GRAMMAR

U
N

IT HOOray, Zack!                                                                                                    Lesson 3

1. tablet 2. doll 3. computer game

4. toy 5. football
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2  Complete / Συμπλήρωσε

1. d o l  l 3. f o o  t b  a l  l  c  l u  b 5. t a b  l  e t

2. f o o  t b a  l l  4. c o  m p u t  e r  g a m e 6. t  o y

3 To be – negative

Η άρνηση του ρήματος to be (είμαι) σχηματίζεται βάζοντας τη λέξη not (δεν) μετά από τα 
am / are.

I am not = I’m not δεν είμαι you are not = you aren’t δεν είσαι

GRAMMAR

HOOray, Zack!                                                                                                    

GRAMMAR  practice

4 Circle. / Κύκλωσε.

5  Write ’m not or aren’t. / Γράψε ’m not ή aren’t.

1. Are you a girl? a. Yes, you are. b. Yes, I am.

2. Are you big? a. No, I’m not. b. No, you are.

3. Are you small? a. Yes, I am. b. Yes, you are.

4. Are you a boy? a. Yes, you are. b. Yes, I am.

5. Are you an alien? a. No, I’m not. b. No, you are.

1. You aren’t  a girl. 2. I ’m not  a boy.

3. I ’m not  small. 4. You aren’t  a tree.
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Student’s Book pages 14-15

1.39 apple [απλ] μήλο

1.40 cat [κατ] γάτα

1.41 white [γουάιτ]  
 άσπρος /-η /-ο

1.42 green [γκρίν]  
 πράσινος /-η /-ο

1.43 blue [μπλου] μπλε

vocabulary practice

1  Write and match. / Γράψε και ταίριαξε. 2 Circle and write. /  
Κύκλωσε και γράψε.

1. a p  p l e

2. c a t

3. w h  i t e

4. g r  e e n

5. b l u  e

A P P L E

W D V E G

H S J G R

I B L U E

T P A O E

E C A T N

1. cat

2. blue

3. green

4. apple

5. white

U
N

IT HOOray, Zack!                                                                                                    Lesson 4
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GRAMMAR  practice

3  Write. / Γράψε.

1. Are you big? Yes, I am  .

2. Are you  small? No, I’m not  .

3. Are you  a cat? Yes, I am  .

4. Are you  a doll? No, I’m not  .

5. Are you  a boy? Yes, I am  .

Are you a tree?

Yes, I am.

Are you a doll?

Yes, I am.

Are you a cat?

Yes, I am.

Are you a girl?

Yes, I am.

Are you a boy?

Yes, I am.

HOOray, Zack!                                                                                                    

4  Look and write. / Κοίταξε και γράψε.
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Student’s Book pages 10-11

2.1 Is it an alien? [Ιζ ιτ εν  
 έιλιεν] Είναι εξωγήινος;

2.2 Here. [Χίαρ] Εδώ.

2.3 Thank you!  
 [Θενκ γιου] Ευχαριστώ!

2.4 No, it isn’t. [Νόου ιτ ιζντ] 
 Όχι, δεν είναι.

2.5 It’s a cat. [Ιτς ε κατ] 
 Είναι μία γάτα.

2.6 She’s Maya. [Σηζ Μάγια] 
 Είναι η Μάγια.

2.7 Are you sad?  
 [Αρ γιού σάντ] Είσαι  
 λυπημένος /-η /-ο;

2.8 Are you angry?  
 [Αρ γιού άνγκρι] Είσαι  
 θυμωμένος /-η /-ο;

2.9 I’m hungry.  
 [Άι’μ χάνγκρι] Πεινάω.

2.10 happy [χάππι] 
 χαρούμενος /-η /-ο

2.11 sad [σαντ] 
 λυπημένος /-η /-ο

2.12 hungry [χάνγκρι] 
 πεινασμένος /-η /-ο

2.13 angry [άνγκρι] 
 θυμωμένος /-η /-ο

2.14 ice cream [άις κρημ] 
 παγωτό

2.15 Look! [Λουκ] Κοίταξε!

2.16 Let’s get an ice cream.  
 [Λετς γκετ εν άις κριμ]  
 Ας πάρουμε ένα  
 παγωτό.

2.17 Great! [Γκρέιτ] Τέλεια!

2.18 I’m happy now!  
 [Άι’μ χάππι νάου] Είμαι  
 χαρούμενος /-η /-ο!

2.19 If you’re happy/ 
 angry/hungry.  
 [Ιφ γιόρ χάππι/άνγκρι/ 
 χάνγκρι] Αν είσαι  
 χαρούμενος /-η /-ο.

2.20 He’s happy. [Χη’ζ χάππι] 
 Είναι χαρούμενος.

2.21 She’s angry. [Ση’ζ άνγκρι] 
 Είναι θυμωμένη.

2.22 It’s hungry. [Ιτ’ς χάνγκρι] 
 Είναι πεινασμένο. 

  Useful phrases. / Χρήσιμες εκφράσεις.

 1.  Όταν θέλουμε να πούμε πως αισθανόμαστε, λέμε I am/I’m + επίθετο 
I’m happy! (Είμαι χαρούμενος χαρούμενη, χαρούμενο!)

 2.  Όταν κάποιος μας ρωτάει εαν αισθανόμαστε π.χ. χαρούμενοι τότε απαντούμε  
Yes, I am./No, I’m not. 
Are you happy? Yes, I am./No, I’m not.  (Ναι, είμαι./Όχι, δεν είμαι.)

happy / sad  angry / hungry  angry / happy happy / hungry  milk / ice cream

vocabulary practice

1 Circle. / Κύκλωσε.

GRAMMAR

U
N

IT ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    Lesson 1

GRAMMAR  practice
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2  Look and write. / Κοίταξε και Γράψε.

4. Max is sad  .2. Zack is hungry  .

3. Kim is happy  . 1. Maya is angry  .

angry ✦ happy ✦ hungry ✦ sad

3 Personal pronoun – he, she, it

Στα αγγλικά πρέπει να χρησιμοποιούμε 
τις προσωπικές αντωνυμίες που δείχνούν 
ποιός κάνει κάτι και μπαίνουν πριν απο  
το ρήμα.

he  αυτός 
she  αυτή 
it  αυτό

4 To be – affirmative  
(he’s, she’s, it’s)

Μαθαίνουμε το ρήμα to be (είμαι) στο  
τρίτο πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε πιο 
συχνά τον συντομο τύπο.

He is = He’s Αυτός είναι 
She is = He’s Αυτή είναι 
It is = It’s Αυτό είναι

GRAMMAR

He is hungry.

ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    

GRAMMAR  practice

1. She am / is / are sad.

2. He am / is / are angry.

3. I am / is / are hungry.

4. You am / is / are thirsty.

5. It am / is / are happy.

6. The cat am / is / are small. 

5 Circle. / Κύκλωσε.

6  Write. / Γράψε.

1. She is  happy.

2. He is  hungry.

3. He is  sad.

4. She is  angry.
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1. tall

2. short 

3. thirsty

4. ice cream 

a.

b.
c.

d.

1 Match. / Ταίριαξε.

GRAMMAR

Student’s Book pages 18-19

2.23  thirsty [θέρστι] 
 διψασμένος /-η /-ο

2.24  tall [τολ] ψηλός /-η /-ο 2.25  short [σορτ]  
 κοντός /-η /-ο 

vocabulary practice

2 Find the words. / Βρες τις λέξεις.

TA
L L S H O R T T H I R STYICE CREAM

3 Complete. / Συμπλήρωσε.

1. i c  e c r  e a  m 2. t a  l l 3. s h  o r t  4. t h  i r s  t y  

GRAMMAR  practice

U
N

IT ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    Lesson 2
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4 To be – question and short answer (he, she, it)

GRAMMAR

Για να σχηματίσουμε την ερώτηση του 
ρήματος to be (είμαι) στο τρίτο πρόσωπο 
ενικού, βαζουμε το is στην αρχη.

Is he …?  Yes, he is. / No, he isn’t. 
Is she …?  Yes, she is. / No, she isn’t. 
Is it …?  Yes, it is. / No, it isn’t.

Απαντάμε σύντομα με Yes ή No  
και το ρήμα to be στο τρίτο πρόσωπο ενικού.

 
Is it hungry?  (…) 
Yes, it is. / No, it isn’t. (…)

GRAMMAR  practice

5 Complete with is or isn’t. / Συμπλήρωσε με is ή isn’t.

6 Complete with is or isn’t. / Συμπλήρωσε με is ή isn’t.

1. Is  he hungry? Yes, he is  .

2. Is  she thirsty? No, she isn’t  .

3. Is  it angry? No, it isn’t  .

4. Is  he tall? Yes, he is  .

1. Is he  hungry? 
 Yes, he is  .

2. Is it  happy? 
 No, it isn’t  .

3. Is she  happy? 
 Yes, she is  .

4. Is he  small? 
 No, he isn’t  .

ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    

Be careful!

7  Προσοχή!

 Στα ελληνικά μπορούμε να πούμε "είναι" 
ή "αυτή είναι".  

 Είναι χαρούμενη. 
  ή 
 Αυτή είναι χαρούμενη.

Στα αγγλικά όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε 
οπωσδήποτε την κατάλληλη αντωνυμία:  

She is happy.
(Not only: Is happy)
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Student’s Book pages 20-21

2.26  Sao Paulo, Brazil 
 [Σάο Πάουλο, Μπραζίλ] 
 Σάο Πάολο, Βραζιλία

2.27  city [σίτι] πόλη 

2.28  car [καρ] αυτοκίνητο

2.29  street [στριτ] δρόμος

2.30  playground  
 [πλέιγκραουντ]  
 παιδική χαρά

2.31  building  
 [μπίλντινγκ] κτίριο

2.32  park [παρκ] πάρκο

2.33  beautiful [μπιούτιφουλ]  
 όμορφος /-η /-ο

2.34  animals [άνιμαλς] ζώα 

2.35 dog [ντογκ] σκύλος

2.36 cat [κατ] γάτα

2.37  bird [μπερντ] πουλί

2.38  squirrel [σκουέρλ]  
 σκίουρος

  Useful phrases. / Χρήσιμες εκφράσεις.

 1.  Όταν θέλουμε να περιγράψουμε τι υπάρχει σε ένα χώρο, τότε χρησιμοποιούμε  
there is (υπάρχει) στον ενικό και there are (υπάρχουν) στον πληθυντικό. 
There is / are (Υπάρχει/Υπάρχουν)

 2.  Όταν θέλουμε να πούμε οτι κάτι είναι π.χ. όμορφο, λέμε:  
It’s beautiful! (Είναι όμορφο!)

vocabulary practice

1  Look and write. / Κοίταξε και γράψε.

1. cat  

6. park  8. playground  7. squirrel  

3. dog  2. street  4. buidling  5. bird  

GRAMMAR

U
N

IT ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    Lesson 3
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2 Look and match. / Κοίταξε και ταίριαξε.

1. dog d 2. bird b  3. cat a 4. squirrel c

a. b. c. d.

3 To be – negative

Σχηματίζουμε την άρνηση του ρήματος to be (είμαι) στο τρίτο  
ενικό πρόσωπο, βάζοντας isn't.

He is not = He isn't Αυτός δεν είναι 
She is not = She isn't Αυτή δεν είναι 
It is not = It isn't Αυτό δεν είναι

GRAMMAR

She isn’t hungry.

GRAMMAR  practice

4  Write the opposite. / Γράψε το αντίθετο.

1. He is hungry. He isn’t hungry  .

2. She is angry. She isn’t angry  . 

3.  It is happy. It isn’t happy  .

4. She is thirsty. She isn’t thirsty  .

5.  He is sad. He isn’t sad  .

6.  It is an alien. It isn’t an alien  .

7.  She is tall. She isn’t tall  .

8.  He is short. He isn’t short  .

ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    

5  Look and write  / Κοίταξε και γράψε ’m not ή isn’t ή aren’t.

1. He  isn’t  tall?

4. It  isn’t  happy.

2. I ‘m not  short.

5. You  aren’t  thirsty.

3. She  isn’t  hungry.

6. He isn't  short.



22 Ahead Books

1. e  g g

2. f  o x

3. g  l a s s

4. h  i p p o

Student’s Book pages 22-23

2.39  egg [εγκ] αβγό

2.40 fox [φοξ] αλεπού

2.41  glass [γκλας] ποτήρι

2.42  hippo [χίππο]  
 ιπποπόταμος

vocabulary practice

2 Look and complete. / Κοίταξε και 
συμπλήρωσε.

1 Look and write the  
first letter. / Κοίταξε και  

 γράψε το πρώτο γράμμα.

F

H I P P O

U X

N

G E

R G H

Y G L A S S

S P A

M P D

A N G R Y

L

L

U
N

IT ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    Lesson 4
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GRAMMAR  practice

3  Complete with Is or Are. / Συμπλήρωσε με Is ή Are.

4  Look and write. / Κοίταξε και γράψε.

1. Are  you happy?

2. Is  he hungry?

3. Are  you thirsty?

4. Is  she tall?

5. Are  you sad?

6. Is  the dog brown?

Are you  sad?Are you  happy?

Are you  short?Is it  happy?

Are you  hungry?

Is it  a hippo?

Yes, I am  .

No, it isn’t  .

Yes, I am  .Yes, I am  .

Yes, I am  .No, it isn’t  .

ZACK IS HUNGRY!                                                                                                    
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Student’s Book pages 24-25

3.1  Zack, you’re nice!  
 [Ζακ, γιόρ νάις]  
 Ζακ, είσαι καλος!

3.2  Ha, ha! [Χα, χα] Χα, χα!

3.3  Kim and Max,  
 you’re dirty!  
 [Κιμ εν-ντ Μαξ, γιόρ ντέρτι]  
 Κιμ και Μαξ, είστε  
 λερωμένοι!

3.4  We’re dirty!  
 [Γουί’ρ ντέρτι]  
 Είμαστε λερωμένοι!

3.5  dirty [ντέρτι]  
 λερωμένος /-η /-ο

3.6  clean [κλην]  
 καθαρός /-η /-ο

3.7  wet [γουέτ]  
 βρεγμένος /-η /-ο

3.8  nice [νάις] καλός /-η /-ο

3.9  You’re clean!  
 [Γιό’ρ κλίν]  
 Είσαι καθαρός /-η /-ο!

3.10  Oh, Zack! [Όου Ζακ.]  
 Ω, Ζακ!

3.11  We’re wet!  
 [Γουίρ γουέτ]  
 Είμαστε βρεγμένοι!

3.12  But we’re clean!  
 [Μπατ γουίρ κλιν]  
 Αλλά είμαστε καθαροί!

3.13  Thank you, Zack.  
 [Θενκ γιού, Ζακ]  
 Σ’ ευχαριστούμε, Ζακ. 

vocabulary practice

1  Write. / Γράψε.

1. d i  r  t y  2. w e  t 3. n i  c  e 4. c  l e  a n   

2 Match the opposites and write. / Ταίριαξε τα αντίθετα και γράψε.

1. tall a. dirty

2. clean b. thirsty

3. happy c. big

4. small d. short

5. hungry e. sad

1. tall – short

2.  clean - dirty

3.  happy - sad

4.  small - big

5.  hungry - thirsty

GRAMMAR
U

N
IT   WE ARE CLEAN!                                                                                                      Lesson 1

GRAMMAR  practice
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3 Personal pronouns  
(you, we, they)

Στα αγγλικά για να δείξουμε ποιός  
κάνει κάτι, πρέπει να χρησιμοποιούμε πριν 
από το ρήμα τις προσωπικές αντωνυμίες.

you  εσύ, εσείς  

we  εμείς

they  αυτοί

Στα αγγλικά, η αντωνυμία you σημαίνει 
εσύ και εσείς.

4 To be – affirmative  
(you’re, we’re, they’re)

Μαθαίνουμε το ρήμα to be (είμαι).  
Συνήθως χρησιμοποιείται ο σύντομος τύπος.

 
you are = you’re  εσύ είσαι, εσείς είστε

we are = we’re  εμείς είμαστε

they are = they’re  αυτοί είναι

GRAMMAR  WE ARE CLEAN!                                                                                                      

GRAMMAR  practice

5  Write. / Γράψε.

1. We are dirty. We’re  dirty.

2. You are clean. You’re  clean.

3. They are wet. They’re  wet.

4. You are nice. You’re  nice.

5. They are thirsty. They’re  thirsty.

6. We are happy. We’re  happy.

6  Write You’re, We’re or They’re. / Γράψε You’re, We’re ή They’re.

1. They’re  clean. 2. We’re  dirty. 3. You’re  dirty.

4. We’re  friends. 5. You’re  clean.
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Student’s Book pages 26-27

3.14  a panda [πάν-ντα]  
 ένα πάντα

3.15  a bear [μπέαρ]  
 μία αρκούδα

3.16  an elephant [έλεφαν-τ]  
 ένας ελέφαντας

3.17  a monkey [μάνκι]  
 ένας πίθηκος

3.18  a penguin [πένγκουιν]  
 ένας πιγκουίνος

vocabulary practice

1 Match. / Ταίριαξε.

2   Look and complete. / Κοίταξε και συμπλήρωσε.

U
N

IT   WE ARE CLEAN!                                                                                                      Lesson 2

1. a panda    

2. a bear

3. a monkey 

4. an elephant 

5. a penguin

b.

c.

d.

e.

a.

1. m onke  y 2. p and  a 3. b ea  r 4. e lephan t 5. p engui  n 

GRAMMAR
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  WE ARE CLEAN!                                                                                                      

3 To be – negative

Για να σχηματίσουμε την άρνηση του ρήματος to be (είμαι), τοποθετούμε τη λεξη not (δεν) 
μετά από τα am / are / is

Παρακάτω μπορούμε να δούμε την άρνηση του ρήματος στον κανονικό και τον σύντομο 
τύπο. Ο σύντομος τύπος είναι και αυτός που χρησιοποιείται περισσότερο.

we are not = we aren’t δεν είμαστε

you are not = you aren’t δεν είστε

they are not = they aren’t δεν είναι

GRAMMAR

GRAMMAR  practice

4 Rewrite the positive sentence in the negative. / Ξαναγράψε την καταφατική 
πρόταση στην άρνηση.

 1. We’re clean.  We aren’t  clean.

 2. You’re dirty. You aren’t  dirty.

 3. They’re nice. They aren’t  nice.

 4. We’re wet. We aren’t  wet.

 5. They’re happy. They aren’t  happy.

 6. You’re sad. You aren’t  sad.

 7. We’re tall. We aren’t  tall.

 8. They’re short They aren’t  short

 9. You’re small. You aren’t  small.

 10. We’re big. We aren’t  big.

5  Complete with are or aren’t. / Συμπλήρωσε με are ή aren’t.

1. They aren’t  clean.     2. We are  wet.     3. Are  they clean? 
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Student’s Book pages 28-29

3.19  funny [φάνι]  
 αστείος /-η /-ο

3.20  They eat  [Δέι ιτ]  
 Αυτοί τρώνε 

3.21  banana [μπανάνα]  
 μπανάνα

3.22  There are   
 [Δερ αρ] Υπάρχουν 

3.23  fish [φις] ψάρι

3.24  honey [χάνι] μέλι

3.25  bird [μπερντ] πουλί

3.26  animal [άνιμαλ] ζώο

3.27  It eats   
 [Ιτ ιτς] Αυτό τρώει 

U
N

IT   WE ARE CLEAN!                                                                                                      Lesson 3

  Useful phrases. / Χρήσιμες εκφράσεις.

 1.  Όταν θέλουμε να πούμε ότι κάποιος ή κάτι είναι αστείο, λέμε:  
They are funny. (Αυτοί είναι αστείοι.)

vocabulary practice

1 Look and write. / Κοίταξε και γράψε. 2 Look and write. / Κοίταξε και γράψε.

fish (x2) ✦ honey ✦ banana

2. fish  3. animals

6. funny  7. banana

4. eat 5. honey

1. It eats fish  and honey  .   

2. It eats fish  . 3. It eats bananas  .

GRAMMAR

GRAMMAR  practice

1. bird
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  WE ARE CLEAN!                                                                                                      

5 Read and answer. Use we or they. / Διάβασε και απάντησε.

 1. Are you clean? No, we aren’t  .

 2. Are they birds? Yes, they are  .

 3. Are they animals? No, they aren’t  .

 4. Are they sad? No, they aren’t  .

 5. Are you dirty? Yes, we are  .

 6. Are we wet? Yes, we are  .

 7. Are we tall? No, we aren’t  .

 8. Are they bears? Yes, they are  .

 9. Are we short? No, we aren’t  .

 10. Are you hungry? Yes, we are  .

3 To be plural – question and short answer (we / you / they)

Για να σχηματίσουμε την ερώτηση του ρήματος to be (είμαι) στον πληθυντικό άριθμό, 
βάζουμε το are στην αρχή.

Are we …? Yes, we are. / No, we aren’t. (plural)
Are you …? Yes, you are. / No, you aren’t.
Are they …? Yes, they are. / No, they aren’t.

Απαντάμε σύντομα με Yes ή No και το ρήμα στον τύπο are.

Are we clean? (Είμαστε καθαροί;)
Yes, we are. / No, we aren’t. (Ναι, είμαστε. / Όχι, δεν είμαστε.)
Are they dirty? (Είναι λερωμένοι;)
Yes, they are. / No, they aren’t. (Ναι, είναι. / Όχι, δεν είναι.)

GRAMMAR

GRAMMAR  practice

4 Circle. / Κύκλωσε.

1. Are you clean? a. Yes, you are. b. Yes, we are.

2. Are they thirsty? a. No, they aren't. b. No, we aren’t.

3. Are we clean? a. Yes, we are. b. Yes, they are.

4. Are you hungry? a. Yes, we are. b. Yes, you are.

5. Are they wet? a. No, you aren’t. b. No, they aren’t.
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Student’s Book pages 30-31

3.28  iguana [ιγκουάνα] 
  ιγκουάνα

3.29  jaguar [τζάγκιουαρ]  
 ιαγουάρος

3.30  kangaroo [κανγκαρού]  
 καγκουρό

3.31  lion [λάιον] λιοντάρι

U
N

IT   WE ARE CLEAN!                                                                                                      Lesson 4

vocabulary practice

1 Look and circle. / Κοίταξε και κύκλωσε.

O  L  R  J  A  G  U  A  R  C  V  M

W  V  B  Y  S  T  K  A  N  G  A  R  O  O  P  L  M

Q  X  T  I  G  U  A  N  A  G  T  L

U  S  J  D  L  I  O  N  E  I  U  Y

2 Find, circle and write. / Βρες, κύκλωσε και γραψε.

1. iguana 2. jaguar 3. lion

4. kangaroo 5. elephant 6. monkey

J A G U A R L A

B R S G H T I M

K A N G A R O O

K Q X Y A U N N

C D C B Z V W K

I I G U A N A E

J G F D E E F Y

E L E P H A N T

GRAMMAR extra!
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3 Plural -s

Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για 
περισσότερα από ένα πρόσωπα, ζώα ή 
πράγματα, συνήθως βαζουμε στο τέλος 
της λέξης ένα -s.

a lion   lions

an elephant   elephants

4 A / An

Χρησιμοποιούμε το αόριστο αρθρο an 
(ένας, μία, ένα) όταν η λεξη ξεκινάει από 
φωνήεν (a, e, i.,o, u) όπως apple και 
elephant

an elephant an apple

Χρησιμοποιούμετο αόριστο αρθρο a 
(ένας, μία, ένα) όταν η λέξη ξεκινάει από 
σύμφωνο (b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, 
s, t, v, w, x, y, z) όπως lion και bear.

  WE ARE CLEAN!                                                                                                      GRAMMAR extra!

GRAMMAR  practice

5  Write a or an. / Γράψε a ή an.

6 Look and answer. / Κοίταξε και απάντησε.

1. It’s a  monkey.

2. It’s an  elephant. 

3. It’s a  lion. 

4. It’s an  iguana. 

5. It’s a  jaguar. 

6. It’s a  kangaroo. 

1. Are the monkeys white? No, they aren’t  . 

2. Are the birds in the tree? Yes, they are  .

3. Are the lions big? Yes, they are  .

4. Are the elephants small? No, they aren’t  .

5. Are the penguins black and white? Yes, they are  .

1. 3.2. 4. 5.
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