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Αγγλικά ΣΤ Τάξη 

 

Αγαπημένοι μου μαθητές και αγαπημένες μου μαθήτριες 

Εύχομαι να είστε όλοι καλά με τις οικογένειές σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Ας είναι 
αυτή η απότομη διακοπή των μαθημάτων μας η αφορμή για ευχάριστες οικογενειακές στιγμές, 
ξεκούραση και  βέβαια μελέτη, επανάληψη και πρόοδο στα μαθήματά σας! 

Θα σας παρέχω το αντίστοιχο υλικό για κάθε τάξη, έτσι ώστε να αναπληρώνουμε το χαμένο 
χρόνο εποικοδομητικά! 

Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε απορία και διευκρίνιση! 

Εύχομαι να επιστρέψουμε γρήγορα στο όμορφο περιβάλλον του σχολείου μας! 

Εκμεταλλευτείτε σωστά το χρόνο σας! 

Always remember: Knowledge is power! 

 

Μπορείτε να βρείτε το βιβλίο σας στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php (Επιλογή «Αγγλικά» από το μενού) 

 

Lesson 1 Pupil’s Book: 

 Step One: Page 37  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11599/ 

Παρακαλώ ακούστε την ιστορία του Δαίδαλου και του ‘Ίκαρου και βάλτε τις εικόνες στη σωστή σειρά. 

 

 Step Two: Page 38  

Παρακαλώ διαβάστε το κείμενο, απαντήστε στις ερωτήσεις και μελετήστε το λεξιλόγιο 

fleet = στόλος 

historic = ιστορικός 

flier = πιλότος, (επιβάτης) 

simulator = προσομοιωτής 

attached = συνημμένος 

worksheet = φύλλοεργασίας 

visited (visit) = επισκεφτήκαμε 

*saw (see) = είδαμε 

*heard (hear) = ακούσαμε 

http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11599/
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*flew (fly) = πετάξαμε 

was (be) = ήταν 

*learnt (learn) = μάθαμε 

worked (work) = δουλέψαμε 

( *= ανώμαλα ρήματα αορίστου) 

 

 Step Three: Page 39 

Παρακαλώ ακούστε το ηχητικό απόσπασμα στον ακόλουθο σύνδεσμο, συμπληρώστε τις προτάσεις και 
μελετήστε το λεξιλόγιο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11599/ 

invented (invent) = εφηύραν, επινόησαν 

*thought (think) = σκέφτηκαν 

flight = πτήση 

returned (return) = επέστρεψε 

surprised (surprise)= εξέπληξε 

admired (admire) = θαύμασαν 

*said (say) = είπαν 

were growing up (grow up) = μεγάλωναν 

were repairing (repair) = επισκεύαζαν 

were fixing (fix) = έφτιαχναν 

*sold (sell) = πούλησαν 

flight = πτήση 

experiment = πείραμα 

lasted (last) = διήρκεσε, είχεδιάρκεια 

covered (cover) = κάλυψε 

 

Συμπληρώστε τα μέρη του αεροπλάνου στη σελίδα 39 

Aeroplaneparts: Τα μέρη του αεροπλάνου 

wing = φτερό 

fin = φτερό 

rudder = πηδάλιο 

tail = ουρά 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11599/
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fuselage = άτρακτος 

(aileron = πτερύγιοκλίσης) 

engine = κινητήρας, μηχανή 

landinggear = εξοπλισμόςπροσγείωσης) 

nose = ρύγχος (μύτη) 

nosewheel = μπροστινόςτροχός 

cockpit = πιλοτήριο 

 

 Step Four: Page 40 

Μελετήστε τη Γραμματική 

PastSimple: (see also page 151) 

ΟαπλόςΑόριστος χρησιμοποιείται για πράξεις του παρελθόντος που έγιναν και τέλειωσαν.  

E.g.: I visited the national gallery yesterday.   

Επίσης τον χρησιμοποιούμε για να περιγράψουμε συνήθειες του παρελθόντος.  

E.g.: When I was three years old, I played with my dolls.  

Σχηματίζεται βάζοντας -ed στο απαρέμφατο.  

E.g.: work - worked 

Υπάρχουν και ανώμαλα ρήματα, που δεν υπακούν στον προηγούμενο κανόνα και σχηματίζουν 
τον αόριστο με διαφορετικό τρόπο. (seepupil’sbookp.159 και λέξεις μαθήματος με *) 

 

Ρήμα “tobe”  

I was 

You were 

He was 

She was 

It was 

We were you were 

They were 

 

Past Continuous: (see pupil’s book p. 151) 

Ο Παρατατικός χρησιμοποιείται για πράξεις του παρελθόντος πουέγιναν σε συγκεκριμένη 
χρονική στιγμή και θέλουμε να τονίσουμε τη διάρκειά τους.  
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E.g. Ιwas writing an email at 21.00 p.m. 

Σχηματίζεται βάζοντας το ρήμαbe στον Αόριστο και το απαρέμφατο+ing 

E.g Work – I was working 

 

Homework 

 Αντιγράφω το λεξιλόγιο στο τετράδιοκαι το μελετώ 

 

Answer key: Lesson 1 

KEY p.39 ex.B: 1 b, 2 a, 3 c 

KEY p. 40  Grammar Box 1: Past SimpleVisited, saw, flewGrammar 

 Box 2: Past ContinuousWas playing, was watching, were reading 

2: The correct tense a. Past Continuous Tense b. Past Simple Tense 

ΚΕΥ p.41  b)He didn’t give them a flying carpet, He gave them a toy helicopter 

c) No, while they were growing up, they were repairing and fixing things 

.d) No, that’s not correct. They repaired bicycles 

e) You’re wrong it lasted 12 seconds 

 

 

 

 

 


