
Αγγλικά E Τάξη 

 Μάθημα 6 

Αγαπητά μας παιδιά, 

 

Η άσκηση γραμματικής βρίσκεται και στις Ασκήσεις της ηλεκτρονικής μας 

τάξης. Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στην Ενότητα με τον τίτλο May. 

 Παρακαλούμε επισκεφθείτε την πλατφόρμα e-class στην οποία βρίσκεται η ηλεκτρονική 

μας τάξη: https://eclass.sch.gr/courses/9050466141/ 

[Σας δίνουμε παρακάτω τις απαντήσεις του μαθήματος 5]  

 

 

Στην άσκηση αυτής της εβδομάδας θυμηθείτε τους δύο Ενεστώτες των 

ρημάτων στα Αγγλικά. Πως εκφράζουμε το τώρα; Πως εκφράζουμε μία 

συνήθεια ή μία κατάσταση;  

 

UNIT    4   P. B. p. 52 

FACTS AND HABITS     VS      ACTIONS HAPPENING NOW 

Simple Present                                                               

Present Continuous 

(always, usually, often…)                                              

(now, at the moment, this week…) 

A.   SIMPLE PRESENT   OR   PRESENT CONTINUOUS: 

Read the e-mail and choose the correct verb forms 

Διάβασε το e-mail και διάλεξε τους σωστούς ρηματικούς τύπους 

 

https://eclass.sch.gr/courses/9050466141/


Dear Friends 

1. I   send/am sending   you my e-mail to tell you how wonderful things 

are in Legoland. 

2. I usually   spend/am usually spending   Christmas holidays at home 

and 

3. I   am doing/do  all the usual things; 

4. I    visit/am visiting  my grandparents, 

5. I    sing/am singing Christmas Carols and so on. 

6. But this year, I   visit/am visiting   an incredible world built from 

more than 20 million LEGO bricks. 

7. My brother   goes/is going   on a safari. 

8. My parents are having/have lunch at the saloon of a Wild West 

town. 

9. My sister and I   have/are having  a great time at Pirate Land and 

10. We sail/are sailing in the secret pirate’s cave. 

And everything is made of bricks. Wow! 

Lots of kisses 

Serena 

 

Δείτε στην παρακάτω δραστηριότητα πως ο Απλός Ενεστώτας (Simple 

Present) χρησιμοποιείται σε κείμενο με πληροφορίες και δεδομένα για τα 

δελφίνια:  

Dolphins 

[Λέξεις κλειδιά: intelligent=ευφυής/ pounds=λίβρες (μονάδα βάρους 1lb=0,454 kilos) leap/πηδώ, 

άλμα/humans=άνθρωποι/saltwater=θαλασσινό νερό (salt=αλάτι)/ mammal=θηλαστικό/ 

species=είδος/rescue=διασώζω/surface=επιφάνεια/swallow=καταπίνω/per…=ανά…, για κάθε…] 

Τα δελφίνια μαθαίνουμε ότι ζουν συνήθως στο θαλασσινό νερό.  Μπορείτε να 

εντοπίσετε στο κείμενο πως είναι το γλυκό νερό;  

Πηγή: http://photodentro.edu.gr/ 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/4795
http://photodentro.edu.gr/


Project Time 

Για αυτή την εργασία:  

Αναζητήστε πληροφορίες στα Αγγλικά για ένα ζώο που ζει στο γλυκό νερό. 

Ξεχωρίστε τις πιο σημαντικές από αυτές και γράψτε ένα μικρό κείμενο. 

Σημειώσετε τις λέξεις-κλειδιά και προσθέστε μία φωτογραφία ή ένα σκίτσο. 

Πάντα να γράφετε τις πηγές από τις οποίες αντιγράφετε το υλικό σας. 

Παράδειγμα:  

Frog 

A frog is any member of a diverse and largely carnivorous group of short-

bodied, tailless amphibians. They live part of their lives in freshwater 

(rivers, lakes, wetlands) and part on land. Frogs typically lay their eggs in 

water.  The eyes of most frogs are located on either side of the head. 

They may be the only part of an otherwise submerged frog to protrude 

from the water. Frogs can hear both in the air and below water. Most frogs 

are proficient at jumping. Frogs are widely distributed, ranging from 

the tropics to subarctic regions, but the greatest concentration 

of species diversity is in tropical rainforests. Frogs croak. Do you know 

the fairy tale of the Frog Prince?  

[Λέξεις κλειδιά: carnivorous=σαρκοφάγος/land=γη, ξηρά/either side=μία 

από τις δύο πλευρές/ protrude=εξέχω/be widely distributed=υπάρχουν σε 

πολλά μέρη/ranging= που κυμαίνονται/ concentration=συγκέντρωση/ 

diversity=ποικιλομορφία/croak=κοάζω/fairy tale=παραμύθι] 

 

Πηγή: https://en.wikipedia.org/wiki/Frog 

    https://www.autodraw.com/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Amphibian
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropics
https://en.wikipedia.org/wiki/Subarctic
https://en.wikipedia.org/wiki/Species_diversity
https://en.wikipedia.org/wiki/Tropical_rainforest
https://en.wikipedia.org/wiki/Frog
https://www.autodraw.com/


Μάθημα 5 Απαντήσεις 

UNIT   3  

Write the words in the correct order to make sentences. 

 

1. How often does your best friend go to the cinema? 

2. What do you like doing in your free time? 

3. Athletes always get up early in the morning. 

4. You must never cross a street on the red light. 

5. If we need money, we go to a bank. 

6. Rome is the capital of Italy. 

7. Pupils carry too many books to school. 

8. We go to the cinema to watch a film. 


