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ΑγγλικάΣΤΤάξη 

Unit 4 

Lessons 2and 3  

Lesson 2 

Stepone:  
· Παρακαλώ απαντήστε στις ερωτήσεις 1 και 2 p. 42 

 

· Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα 2 φορές, συμπληρώστε τις ασκήσεις Α και Β (p.42) και μελετήστε 
το λεξιλόγιο: 

Link: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11600/ 

 

safe = ασφαλής 

incident = συμβάν 

take a dive = βουτώ 

spilt (spill) = χύνω 

terrified = τρομοκρατημένος 

shake = κουνώ 

say a prayer = λέω προσευχή 

Air-pocket = κενό αέρος 

stormy weather = θυελλώδης καιρός 

fasten my seatbelt = δένωτηζώνημου 

 

·Δείτε το σχήμα (ex. Cp. 42) και αντιστοιχίστε τις λέξεις με τη σωστή κατεύθυνση/ σημασία 

Vocabulary: 

drag = έλξη 

lift = άνωση 

thrust = ώθηση 

gravity = βαρύτητα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2925,11600/


2 
 

 

Steptwo:  
Παρακαλώ δείτε τις εικόνες, διαβάστε τα κείμενα με το σχετικό λεξιλόγιο και απαντήστε στις 
truefalse ερωτήσεις (p. 43) 

 

carry = κουβαλώ, κρατώ 

passenger = επιβάτης 

cargo = φορτίο 

speed = ταχύτητα 

powerful = δυνατός 

goods = αγαθά 

lightweight = ελαφρύς (weight=βάρος) 

material = υλικό 

example = παράδειγμα 

four-seater = τετραθέσιο 

seaplane = υδροπλάνο 

land = προσγειώνομαι 

rocket = πύραυλος 

orbit = κινούμαι σε τροχιά 
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Step three: 
Talking about the past time: 

Προσπαθήστε να συμπληρώσετε το GrammarBox με τις πληροφορίες του προηγούμενου ηχητικού 
αποσπάσματος (p.44) 

 

Περιγράφοντας το παρελθόν, μπορούμε: 

α) να μιλήσουμε για πράξεις που συνέβησαν η μια μετά την άλλη και τέλειωσαν, χρησιμοποιώντας 
Pastsimple.  

E.g.: First, I woke up. Then, I had breakfast and went to school. Later, 
IreturnedhomeandIdidmyhomework.  

 

β) να μιλήσουμε για δυο πράξεις που έγιναν παράλληλα, χρησιμοποιώντας PastContinuous 

E.g.: While I was doing my homework, you were watching TV.  

 

γ) να μιλήσουμε για μια πράξη που είχε διάρκεια και, διακόπηκε από μια άλλη, χρησιμοποιώντας 
PastContinuous και Pastsimple αντίστοιχα. (Δυοτρόποι) 

E.g. 1: I was doing my homework when the phone rang.  

E.g. 2: While I was doing my homework, the phone rang.  

 

Τώρα συμπληρώστε το γραμματικό κανόνα (κίτρινο πινακάκιp.44) 

 

Keywords:  

As, while = ενώ, καθώς 

First = πρώτα 

Then = έπειτα 

Later = αργότερα 

Finally = τελικά 
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Step 4:  

 
Διαβάστε τις πληροφορίες (πινακάκιp.45) για τη ζωή του IgorSikorsky. Συμπληρώστε τα ρήματα στον 
Αόριστο για να ολοκληρωθεί η βιογραφία.  

Ξαναγράψτε τις πληροφορίες ως κείμενο πλέον, χρησιμοποιώντας τα keywords από το προηγούμενο stepthree.  

 

 

Answerkey lesson 2 

p. 42 

Problem: They fell in an air pocketFlight: New York to Ireland 

B. Complete the sentences:1. Took2. was serving, was sleeping3. was reading4. was saying 

p. 43  

1. The Boeing travels very fast. T2. Rockets fly 4 times the speed of sound. F3. Seaplanes can land on water. T4. 
Concords travel below the speed of sound. F 

p.44 

While I was saying my prayers, I heard the captain’s calm voice 

p.45 

 built/ studied/ built/ emigrated/ was running out/ taught/ worked/ started/ created/ died 
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Lesson 3 
 

Stepone:  
Δείτε τον πίνακα στη σελ. 46 που αναφέρεται στην πτώση του Ίκαρου, διαβάστε το ποίημα και κάντε 
την άσκηση Β. 

Based on the myth of Daedalus and Icarus, express yourself by writing a poem too, or, by drawing a 
picture! 

 

Useful vocabulary: 

Shepherd = βοσκός 

Edge = άκρη 

Sweat = ιδρώνω 

Melt = λιώνω 

Wax = κερί 

Unnoticed = απαρατήρητος 

Drowning = πνιγμός 

 

 

 

 

 

 

 

 


