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Η γλώσσα δεν είναι πια εμπόδιο στο παιχνίδι 

μας! Μαζί νοιαζόμαστε και δρούμε, νέες 

γλώσσες μαθαίνουμε και τρόπους να 

επικοινωνούμε     

Στο σχολείο μας όλες οι φωνές 

θέλουμε ν’ ακουστούν!! Μίλησε 

δυνατά, χαμηλόφωνα σίγουρα 

πάντως ειλικρινά! 

Χρησιμοποίησε ελληνικά και 

άλλη γλώσσα αν χρειαστεί…ζήτα 

τη βοήθεια ενός μεταφραστή! <3  



 

 

Οι δύο γλώσσες γράμματα έχουν πολλά για να γράφουμε αυτά που σκεφτόμαστε κάθε 

στιγμή! Αν τα δεις είναι διαφορετικά αλλά όταν αν τα βάλεις στη σειρά θα πεις όμορφα 

πράγματα και διασκεδαστικά. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΦΡΑΣΕΙΣ 

 

«Μια καλή αρχή κάνω και σε χαιρετώ! 

Σε εσένα Θα συστηθώ… 

Φίλοι να γίνουμε τα προβλήματα να λύσουμε!» 

Καλημέρα Mirmengjes 

Καληνύχτα Natënemire 

Γεια Pershendetje 

Αντίο  Pacim 

Αύριο  Nesër  

Χθες  Dje  

Βράδυ  Darkë  

Τι κάνεις; Çar ben? 

Πώς είσαι καλά; Si je quajne? 

Είμαι καλά. Jam mire 

Πώς σε λένε; Si te quajne? 

Με λένε… Me quajne… 

Όνομα Emër 

Επίθετο mbiemer 

Τάξη  klase 

Τι τάξη πας;  Necare klasevete 

Σου αρέσει; Te pelqen 

Ευχαριστώ Falemnderit 

Παρακαλώ Te lutem 

Ποιος είναι αυτός;  Kush eshte ky 

Από ποια χώρα είσαι; Nga cili vent je 

Σ’ αγαπώ Te dua 

Πού μένεις; Ku rri 

Καλό Σαββατοκύριακο Fundjavë të këndshme! 

Πώς; Si?  



Είσαι Je  

Καταλαβαίνεις Kupton  

Διαβάζω Lexoj 

Κάνε beje 

Ξέρω Di  

Δε θέλω Nuk dua  

Ναι Po 

Όχι Jo  

Η τηλεόραση televizor 

O χορός Vallëzimi 

Χορεύω Vallëzoj 

τραγουδώ Kendoj 

παίζω Luaj 

Χαλαρώνω Pushojnë 

Κοιμάμαι Fle 

Ωραία φωνή Ze I bukur 

Δανείζω  Jap 

Αγκαλιά  perqafim 

Κότα  pulë 

Άλογο  kalë 

γουρούνι dër 

Γάτα  mace 

Αγελάδα   lopë 

Αεροπλάνο  aeroplan 

αερόστατο balon 

Αλβανία  Shqipri 

Ελληνίδα Greqi 

 Αθήνα Athine 

 Βέροια  Verje 

Θεσσαλονίκη Selanik 

 



 

 ΛΕΞΕΙΣ ΦΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΤΑΞΗ 

 

ΛΕΞΕΙΣ: ΧΩΡΟΙ - Hapësira 

H αίθουσα Stadjumi 

η τουαλέτα Banja 

Το κυλικείο Dyqan 

Ο τοίχος Muri 

Ο διάδρομος Korridori 

Η αποθήκη Aurr 

Η βρύση Ekuri I ujit 

Η αυλή Oborr 

Το παράθυρο Dritaria 

Το γραφείο του διευθυντή Gracioja qeuletdrejtori 

Οι σκάλες Shkallet 

Το γυμναστήριο Gjimnastika 

 Το παγκάκι Stol 

Ο κήπος Κopshti 

Πάνω  Lart 

κάτω Poshtë 

 

 

ΠΡΟΣΩΠΑ- DASHUR 

ο δάσκαλος - η δασκάλα Mesus - mesuse 

Κυρία Zonje  

ο μαθητής – η μαθήτρια Nxensi - nxensia 

ο συμμαθητής- η συμμαθήτρια Kishte- shkollës 

ο διευθυντής-η διευθύντρια Drejtori      drejtoresha 

ο φίλος- η φίλη Shoku shoqe 

ο/η μουσικός muzike 

ο γυμναστής- η γυμνάστρια gjimnastike 

ο κύριος των εικαστικών Mesus i  vizatimit 

ο/η φύλακας shoku 

η μαμά mami 

ο μπαμπάς babi 

ο αδερφός – η αδερφή vëlla  - motra 

ο ξάδερφος – η ξαδέρφη Kusheriri – kusherira  

ο παππούς  gjyshi 



η γιαγιά nena 

Προπάππους –προγιαγιά  Stërgysh - stërgyshe 

ο θείος – η θεία Daja tezja     

ο ανιψιός – η ανιψιά Nipi mbesa 

ο νονός – η νονά Ay edhe ajo qe te vaftis 

Το αγόρι djalë 

 

 

ΕΠΙΠΛΑ-ΠΡΑΓΜΑΤΑ-ΡΟΥΧΑ: Furniture –gjë- rrobë 

η θρανίο Τavoline 

η καρέκλα Κarige 

ο πίνακας Tabela klasë,     dërrasë 

το σφουγγάρι  Syngjeri 

το καλοριφέρ Kalorifer 

Η πόρτα Dere 

Η βιβλιοθήκη Bibliotekë 

Η ντουλάπα  Dollapi 

Το συρτάρι Syrtar 

Το τραπέζι Tavoline 

Το τηλέφωνο Telephon 

Το φως Drita 

Η τσάντα çantë 

Ο χάρτης arte 

Ο χάρακας Vizore 

Το ψαλίδι gërshërë 

Το μολύβι Laps 

To ρολόι Ope  

Η γόμα Fshires 

Στυλό  Stilolaps 

το τετράδιο Fletore 

Η φωτοτυπία Fototipije 

Η κασετίνα Kulete 

Η κόλλα Ngjitës 

Η ξύστρα Prerse 

Οι ξυλομπογιές Lapsa me ngjyra 

Οι μαρκαδόροι Ngjyra pe boje 

Οι νερομπογιές Njera dhjami 

Τα παιχνίδια Lodra 

Μπλοκ ζωγραφικής Bllok vizatimi 

Τα πινέλα Pinela 

Το βιβλίο- τα βιβλία  Liber- libra 

Τα αυτοκόλλητα ngjitse 

Το παραμύθι Libri 

Το παιχνίδι Lojra  

Το σαπούνι Sapun 

Το μπουκάλι Bidon 

Η σημαία Flamuri 



Τα λουλούδια Lule 

Η μπάλα Top 

Ο υπολογιστής Kompjuter 

Η μουσική Muzike 

Η σκηνή Litar  

το μικρόφωνο Mikrofon 

Το παπούτσι Kepuse 

Η μπλούζα Bluzen 

 

ΦΑΓΗΤΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ 

To αγγούρι kastravec 

το κουλούρι kulur 

Η τυρόπιτα teropite 

To Νερό  ujë 

To ψωμί bukë 

Το μήλο molle 

λάδι vaj 

 

ΦΡΑΣΕΙΣ 

Καλημέρα παιδιά! Mirmmengjes femije. 

Καλημέρα κυρία! Mirmengjes misuse. 

Σηκώνω το χέρι μου … Ngre doren lart. 

Θέλεις να ρωτήσεις κάτι; Do te thuash gje? 

Έχεις κάποια απορία; Ke ndonje pyetje? 

Χρειάζομαι βοήθεια, σας παρακαλώ. Dua dihme ju lutem. 

Θέλω τη βοήθειά σου. Dua dihme n tende. 

Περιμένω τη σειρά μου. Pres rradhen time. 

Ησυχία παιδιά σας παρακαλώ. Mos beni zhurme femije ju lutem. 

Σου αρέσει; Te pelqen? 

Κάνε ησυχία! Mos bej zhurme! 

Καθίστε στη θέση σας. Uluni ne vendi juaj. 

Μου δανείζεις ένα μολύβι; Te japesh nje laps? 

Μπορώ να πάω στην τουαλέτα; Mund te vete ne banje? 

Κύριε/κυρία μπορώ να πάω στην 
τουαλέτα; 

Mesus misuse mund te vem ne banje? 

Πού είναι το τετράδιο σου; Ku eshte fletorja jote? 

Ανοίγω το βιβλίο στη σελίδα … Hap librin ne vendi duhur… 

Θέλεις να προσπαθήσεις; Do te mundohesh? 

Θέλεις να σηκωθείς στον πίνακα; Do te ngriesh ne drrase? 

Άλλαξε το πρόγραμμα Ndroj shkronjat? 

Ποιο είναι το τηλέφωνο της μαμάς σου; Kush eshte numri telefonit te mamit? 

Θέλεις να παίξουμε; Doni te luajme? 



 

 

 

 

 

 

 

«Κάποιες λεξούλες για τον χρόνο να συνεννοηθούμε» 

 

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ 

Το φθινόπωρο Vjeshta 

Ο χειμώνας Dimri 

Η άνοιξη Pranvera 

Το καλοκαίρι Vera,  beari 

 

ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 

Δευτέρα E Hene 

Τρίτη E Marte 

Τετάρτη E Merkure 

Πέμπτη E Enjte 

Παρασκευή E Premte 

Σάββατο E Shtune 

Κυριακή E Djele 

Συνεργάζομαι Panoj me shoke 

Μπορείτε να ζωγραφίσετε. Mund te vizatoni. 



Σαββατοκύριακο fundjavë 

 

 

ΟΙ ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 

1.  Ιανουάριος Janar 

2. Φεβρουάριος Shkurt 

3. Μάρτιος Μars 

4. Απρίλιος Aprilios 

5. Μάιος  Μaj 

6. Ιούνιος Qershor 

7. Ιούλιος Korrik 

8. Αύγουστος Gusht 

9. Σεπτέμβριος Shtator 

10. Οκτώβριος Tetor 

11. Νοέμβριος Nentor 

12 Δεκέμβριος Dhjetor 

 

 

 

 

«Τα χρώματα είναι κοινά αν και έχουν διαφορετική ονομασία και αυτά». 

 

 Κόκκινο E kuqe 

 Πράσινο Jeshile 

 Μπλε Blu 

 Κίτρινο verdhë 

 Γαλάζιο Boqjelli 

 Πορτοκαλί Portokalle 

 Γκρι Gri 

 Μαύρο E zeze 

 Άσπρο E bardhe 

 Ροζ  rozë 

 

 



«Τα μαθηματικά και οι αριθμοί είναι φίλοι μας καλοί» 

Αριθμοί - Νumër 

 Ονομασία  
Ελληνικά 

Ονομασία Αλβανικά 

1 ένα nje 

2 δύο dy 

3 τρία tre 

4 τέσσερα kater 

5 πέντε pese 

6 έξι Gjashte 

7 επτά shtate 

8 οχτώ tete 

9 εννιά nente 

10 δέκα dhjete 

11 έντεκα njembedhjete 

12 δώδεκα dymbedhjete 

13 δέκα τρία trembedhjete 

14 δέκα τέσσερα katermbedhjete 

15 δέκα πέντε pesembedhjete 

16 δέκα έξι gjashtembedhjete 

17 δέκα επτά shtatembedhjete 

18 δέκα  οχτώ tetembedhjete 

19 δέκα εννιά nentembedhjete 

20 είκοσι njezet 

21 είκοσι ένα Njeste nje 

22 είκοσι  δύο Njezet e dy 

23 είκοσι  τρία Njezet e tre 

24 είκοσι  τέσσερα Njezet e kater 

25 είκοσι  πέντε Njezet e pese 

26 είκοσι  έξι Njezet e gjashte 

27 είκοσι  εφτά Njezet e shtate 

28 είκοσι  οκτώ Njezet e tete 

29 είκοσι  εννιά Njezet e nente 

30 τριάντα tridhjet 

31 τριάντα ένα Tridhjet e nje 

32 τριάντα δύο Tridhjet e dy 

33 τριάντα τρία Tridhjet tre 

34 τριάντα τέσσερα Tridhjet e kater 

35 τριάντα πέντε Tridhjet e pese 

36 τριάντα έξι Tridhjet e gjashte 

37 τριάντα  εφτά Tridhjet e shtate 

38 τριάντα  οχτώ Tridhjet e tete 

39 τριάντα εννιά Tridhjet e nente 

40 Σαράντα Dyzet 

41 Σαράντα ένα Dyzet e nje 

42 Σαράντα δύο Dyzet e dy 



43 Σαράντα  τρία Dyzet e tre 

44 Σαράντα  τέσσερα Dyzet e kater 

45 Σαράντα πέντε Dyzet e pese 

46 Σαράντα  έξι Dyzet e gjashte 

47 Σαράντα  εφτά Dyzet e shtate 

48 Σαράντα   οχτώ Dyzet e tete 

49 Σαράντα   εννιά Dyzet e nente 

50 Πενήντα Pezjet  

51 Πενήντα  ένα Pezjet e nje 

52 Πενήντα  δύο Pezjet e dy 

53 Πενήντα  τρία Pezjet  e tre 

54 Πενήντα  τέσσερα Pezjet  e kater 

55 Πενήντα  πέντε Pezjet  e pese 

56 Πενήντα  έξι Pezjet  e gjashte 

57 Πενήντα   εφτά Pezjet  e shtate 

58 Πενήντα     οχτώ Pezjet  e tete 

59 Πενήντα   εννιά Pezjet  e nente 

60 Εξήντα gjazhjet 

61 Εξήντα    ένα gjazhjet 

62 Εξήντα     δύο Gjazhjet  e dy 

63 Εξήντα     τρία Gjazhjet  e tre 

64 Εξήντα  τέσσερα Gjazhjet  e kater 

65 Εξήντα      πέντε Gjazhjet  e pese 

66 Εξήντα      έξι Gjazhjet  e gjashte 

67 Εξήντα     εφτά Gjazhjet  e shtate 

68 Εξήντα     οχτώ Gjazhjet  e tete 

69 Εξήντα     εννιά gjazhjet 

70 Εβδομήντα shtadhjet 

71 Εβδομήντα   ένα shtadhjet 

72 Εβδομήντα  δύο Shtadhjet  e dy 

73 Εβδομήντα  τρία Shtadhjet  e tre 

74 Εβδομήντα  τέσσερα Shtadhjet  e kater 

75 Εβδομήντα  πέντε Shtadhjet  e pese 

76 Εβδομήντα έξι Shtadhjet  e gjashte 

77 Εβδομήντα   εφτά Shtadhjet  e shtate 

78 Εβδομήντα   οχτώ Shtadhjet  e tete 

79 Εβδομήντα  εννιά Shtadhjet  e nente 

80 Ογδόντα tetëdhjetë 

81 Ογδόντα   ένα tetëdhjetë nje 

82 Ογδόντα   δύο tetëdhjetë e dy 

83 Ογδόντα     τρία tetëdhjetë e tre 

84 Ογδόντα     τέσσερα tetëdhjetë e kater 

85 Ογδόντα      πέντε tetëdhjetë e pese 

86 Ογδόντα     έξι tetëdhjetë e gjashte 

87 Ογδόντα    εφτά tetëdhjetë e shtate 

88 Ογδόντα   οχτώ tetëdhjetë e tete 

89 Ογδόντα   εννιά tetëdhjetë e nente 

90 Ενενήντα nëntëdhjetë 

91 Ενενήντα  ένα nje 



 

 

Ανεβαίνω ανά 100 μέχρι το 1.000  

Αριθμοί Ελληνικά Αλβανικά 

100 εκατό njëqind 

200 Διακόσια dyquind 

300 Τριακόσια/τρακόσια treqind 

400 Τετρακόσια katërqind 

500 Πεντακόσια pesëqind 

600 Εξακόσια gjashtëqind 

700 Επτακόσια shtatëqind 

800 Οχτακόσια tetëqind 

900 Εννιακόσια nëntëqind 

1.000 Χίλια  mijë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 Ενενήντα    δύο e dy 

93 Ενενήντα   τρία e tre 

94 Ενενήντα     τέσσερα e kater 

95 Ενενήντα     πέντε e pese 

96 Ενενήντα     έξι e gjashte 

97 Ενενήντα εφτά e shtate 

98 Ενενήντα  οχτώ e tete 

99 ενενήντα εννιά e nente 

100 εκατό njëqind 

Οι  πράξεις και αριθμοί δεν 

αλλάζουν μόνο τα ονόματα που 

τους φωνάζουν!  

Άρα 4 θα γράψω στο τέλος ! 



Ονομασία πράξεων 

Σύμβολο-«Σημάδι» Ελληνικά (όνομα πράξης) Αλβανικά 

+ Πρόσθεση plus 

- Αφαίρεση minus 

Χ Πολλαπλασιασμός Shtim 

: Διαίρεση pjesetim 

 

 

 

 

Σύμβολο-«Σημάδι» Ελληνικά Αλβανικά 

= ίσον baraz 

> Μεγαλύτερο më e madhe 

< μικρότερο e vogel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



«Η μουσική είναι γλώσσα μελωδική» 

 

1. Macja le te lahet -Η γάτα ας πλένεται 

 

Mjau,mjau ,mjau mjau ,nje maçok (Μιαου μιαου...ένας γάτος) 

Fytyren lau,gjyshja ime sa e (Το πρόσωπο του έπλυνε, η γιαγιά μου μόλις τον είδε) 

pa do te bjere shi me tha! (Θα βρέξει μου είπε) 

Po Petriti vellai im qe di mire ( ο Πετρής, ο αδερφός μου, που ξέρει καλά)  

cdo mesim i tha gjyshes po ( κάθε μάθημα λέει  στη γιαγιά πως) 

s'pat re jo nuk bie shi mbi ne.(αν δεν υπάρχουν σύννεφα..όχι δεν βρέχει  πάνω μας) 

Gjysheeeeeeeee!!..(γιαγιάααααα) 

 

MACJA  le te lahet prape do te thahet ( Η γάτα ας πλένεται πάλι θα στεγνώσει) 

GJELI TE kendoje sa here te doje ( Ο κόκορας ας  τραγουδάει όσες φορές θέλει) 

po nuk pati re ( αν δεν έχει σύννεφα) 

po nuk vetetiu (αν δεν αστράφτει) 

po nuk bubulliu ( αν δεν έχει τον θόρυβο που κάνουν οι αστραπές) 

s'bie shi mbi ne (Δε θα βρέξει πάνω μας) 

 

2. Οι τέσσερις εποχές 

Po t'me pyesni mua (Αν με ρωτήσετε) 
vjeshten shume e dua ( το φθινόπωρο πολύ αγαπώ) 
pemet mbushen plot me molle (τα δέντρα γεμίζουν με μήλα) 
gjithe femijet shkojne ne shkolle (Χ2)( όλα τα παιδιά πάνε σχολείο) 
 
dimrin shume e dua ( τον χειμώνα πολύ αγαπώ) 
ti vjeshten e zgjodhe (εσύ το φθινόπωρο διάλεξες) 
dimri ka geshtenja (ο χειμώνας έχει καστανά) 
por s'ka akullore. (Χ2) (αλλά δεν έχει παγωτό) 
nuk ka akullore (δεν έχει παγωτό) 
por ka topa bore ( αλλά έχει χιονόμπαλες) 
 
 



une dhe shoku im ( εγώ και ο φίλος μου) 
e duam cdo stine (αγαπάμε κάθε εποχή) 
se cdo vit ka kater (κάθε χρόνια έχει τέσσερις εποχές) 
asnje s'mbaj me hater. (Καμία δεν ξεχωρίζω) 
(Χ2) PRANVERA,VERA,VJESHTA,DIMRI (άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας) 
 
kater stinet qe ka viti ( τέσσερις εποχές που έχει η χρονιά) 
shume i duam ne HEJ ( πολύ αγαπάμε) 
 
sapo vjen pranvera (μόλις έρχεται η άνοιξη) 
celin lule te reja (ανθίζουν καινούργια λουλούδια) 
i dhurojme plot me gaz ( τα χαρίζουμε με χαρά) 
per 7 e 8 mars. (Χ2) (στις 7 και 8 Μαρτίου) 
 
une e dua veren (εγώ αγαπώ το καλοκαίρι) 
se buze detit luaj  (γιατί στην ακτή της θάλασσας παίζω) 
me lekuren cokollate ( με το δέρμα σοκολατί) 
por po digjesh ti ne vape. (Χ2) (αλλά στη ζέστη θα κάνεις) 
jo nuk digjem fare (όχι καθόλου δεν καίγομαι) 
se jam notare (γιατί είμαι κολυμβήτρια) 
 

une dhe shoku im (εγώ και ο φίλος μου) 

e duam cdo stine (αγαπάμε κάθε εποχή) 

se cdo vit ka kater (κάθε χρόνια έχει τέσσερις εποχές) 

asnje s'mbaj me hater. (Χ2)( καμία δεν ξεχωρίζω) 

 

PRANVERA,VERA,VJESHTA,DIMRI(άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας) 

 

kater stinet qe ka viti ( τέσσερις εποχές που έχει ο χρόνος) 

shume i duam ne HEJ (πολύ αγαπάμε εμείς hey) 

 

 

 

 



3. Όπου υπάρχει αγάπη   

 
Άνοιξ’ την καρδιά σου, 

εγώ είμαι εδώ, 
στα προβλήματά σου 

για να σου σταθώ. 
 

Στη νυχτιά, στο σκοτάδι, 
θα ’μαι φως και σημάδι, 

θά ’ρθω να σε βρω, 
να σου πω μη φοβάσαι, 
πια μονάχος δε θα ’σαι: 

Σ’ αγαπώ!  
 

Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε 
έναν κόσμο απ’ αγάπη κι ελπίδα. 
Με χρώματα ουράνια θα βάψουμε 

τη ζωή μας, ν’ αλλάξει σελίδα! 
 

Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε 
κι οι καρδιές θα κερδίσουν τη μάχη. 

Μ’ ένα φιλί θ’ ανταμώσουμε 
μοναχά όπου υπάρχει αγάπη! 

 
Δώσ’ μου τα όνειρά σου, 

ξέρω να σου πω 
πώς θα τα πετύχεις 

μ’ ένα μυστικό. 
 

Φτάνει εσύ να πιστεύεις, 
πάντα να γυρεύεις 
μέσα στην ψυχή, 

της αγάπης το θαύμα 
ξεπερνά κάθε τραύμα 

και πληγή! 
 

Όλοι μαζί εμείς θα φτιάξουμε... 
Χέρια σφιχτά θα ενώσουμε... 

 
 

Όποια γλώσσα κι να μιλάμε μπορούμε να βρούμε 

έναν τρόπο να επικοινωνήσουμε, αρκεί να έχουμε 

θέληση και αγάπη! Να νοιαζόμαστε και να 

δρούμε… ‘Άλλωστε όποιος νοιάζεται δεν μπορεί 

να μείνει αμέτοχος   

1. ΣΤΙΧΟΙ-

ΜΟΥΣΙΚΗ: Στέφα
νος Βαρελάς 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ: Παιδι

κή Χορωδία Σπύρου 

Λάμπρου 

ΔΙΣΚΟΣ: Τρελοβά

πορο (2010) 

 



 

 


