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Αγγλικά ΣΤ Τάξη 

Unit 5 

Lessons 1, 2 and 3 
 

Lesson 1 

 
Step 1 (p.49) 

Tick your past habits in the table available: 

Useful vocabulary: 

Crawl = μπουσουλάω 

Bite = δαγκώνω 

 

 

Step 2 (p.50) 

Read the texts (diary pages) and underline all the verbs in the Past Simple 

Useful vocabulary: 

Bought (buy) = αγόρασα 

High heeled = ψηλοτάκουνα 

Record = δίσκος 

Sang (sing) = τραγουδήσαμε 

Bell-bottomed pants = παντελόνι καμπάνα  

Seemed (seem) = φάνηκε 

Met (meet) = συνάντησα 

Wore (wear) = φορώ 

Wear my hair in = χτενίζω τα μαλλιάμου 

Ponytail = αλογοουρά 

Cute = χαριτωμένος 

Canapés = καναπεδάκια (είδοςσνακ) 

Fruitpunch = χυμός φρούτων (ποτό) 
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Name day = γιορτή 

In+clothes: μεταρούχαπουφορώβάζωin 

On the way = στοδρόμογια 

Explained (explain) = εξήγησε 

Linen = λινό 

Wool = μαλλί (woolen= μάλλινο)  

Tunic = τουνίκ, πουκαμίσα (μακρύ φαρδύ ρούχο με κουμπιά) 

Toga = τήβεννος (επίσημο ένδυμα) 

Braid = κοτσίδα 

Beard = γένια 

Wearperfume = βάζω (φοράω) άρωμα 

 

 

 

Step 3 (p. 51) 

Study the text (p.50), study the vocabulary and do exercise B p.51 

Fill in the correct information in the table available!  

 

 

 

 

Step 4 (p.52) 

Focus on grammar! 

Usedto + bareinfinitive 

Μπορούμε να περιγράψουμε καταστάσεις και συνήθειες του παρελθόντος χρησιμοποιώντας το 

“USEDTO” και απαρέμφατο χωρίς to 

 (εκτός από τον PastSimple) 
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Examples: 

I used to dance when I was young. 

We used to travel more some years ago. 

Did you use to eat vegetables when you were five? 

Did they use to wear uniforms at schools in 1960s? 

He didn’t use to ride his bike when he was on holidays. 

She didn’t use to listen to rock music.  

 

 

Παρακαλώ αφού μελετήσετε την παραπάνω θεωρία και τα παραδείγματα, ρίξτε μια ματιά στα 
GrammarBoxes (p.52) και κάντε την exerciseC (p.52) 

 

Χρησιμοποιήστε τις εξής φράσεις 

a) usedtodance 

b)used to drink 

c) used to eat 

d)usedtolisten 

για τις τέσσερις οριζόντιες γραμμές, σε κατάφαση, άρνηση και ερώτηση αντίστοιχα (οι τρεις στήλες 
του πίνακα) 
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Lesson 2 

 
Step 1 (p.54) 

Look at the pictures and think about these means of transport. Are they new, old, fast, modern?? 

Can you see them in your city?!?!?! 

 

Step 2 (p.54) 

Exercises A and B: listen to the information and fill in the gaps 

Links:http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2926,11603/ 

 

 

Useful vocabulary: 

Recorded message = ηχογραφημένομήνυμα 

Openinghours = ώρεςλειτουργίας 

Admission = αντίτιμοεισιτηρίου 

Location = τοποθεσία 

Underground = tube = metro = μετρό, υπόγειοςσιδηρόδρομος 

Omnibus= λεωφορείο 

Doubledeckerbus = διώροφολεωφορείο 

 

Step 3 (p.55) 

Study the phrases in the “Everyday Expressions” table.  

Σκεφθείτε αν σας έχετε ζητήσει πληροφορίες σχετικά με κατευθύνσεις, μουσεία κτλ., ή, αν έχετε 
δώσει οδηγίες για να κατευθύνετε κάποιον στον προορισμό του! 

 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F101/441/2926,11603/
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Step 4(p.56) 

Read the rules and study the vocabulary: 

 

Keepoff = δενπατάω, μένω μακριά από 

Alight = getoff = αποβιβάζομαι, κατεβαίνω 

Impose =επιβάλλω 

Conductor = εισπράκτορας 

Change = ρέστα 

Behave = συμπεριφέρομαι 

Respectfully= with respect= =μεσεβασμό 

Spit = εκτοξεύω (φτύνω) 

Consume = καταναλώνω 

Lean against = γέρνωπρος 

Mind...= προσοχήσε… 

 

 

Step5 (p.56ex. C) 

Match the rules with the correct meaning 
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Step 6 (p. 57  ex.Ε) 

Readtheletter 

Παρατηρήστε τη δομή του γράμματος. Μελετήστετο περιεχόμενο της εισαγωγικής παραγράφου, 
των κύριων και του επιλόγου. Επίσης δείτε πως κλείνουμε ένα γράμμα/ email και μελετήστε τις 
χρήσιμες φράσεις στο αμέσως επόμενο πινακάκι (W2 p. 57) 

 

Useful vocabulary: 

Went (go) = πήγαμε 

Have a go = try = δοκιμάζω 

Operate = λειτουργώ 

Track = γραμμήτρένου 

Signal = σήμα 

Disgusting = αηδιαστικός 

Stank (stink) = smell bad = μυρίζωάσχημα 

 

 

 

 

Lesson 3  
Step 1 (ex. A p. 58) 

Look at the two sides of the leaflet and study the information given: 

 

Useful Vocabulary 

Travel through time =ταξιδεύονταςστοχρόνο 

Access= πρόσβαση 
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Ηomework for Unit 5!! 
1) Κeep a diary! 

Based on unit 5, keep a diary. Note down your new routine, without going to 
school!Use past tenses and tell us how you spend your time! Describe at least 
three different days. Write it in your notebook. Καταγράψτε τη νέα καθημερινότητά 
σας χωρίς σχολείο, χρησιμοποιήστε παρελθοντικούς χρόνους και διηγηθείτε μας 
πως περνάτε το χρόνο σας  

 

2) Habitsofthepast! 
Describe habits of the past. Ask your parents what they used to do when they were 
younger. Writedownfivehabitsinyournotebook.Ρωτήστε τους γονείς σας και 
καταγράψτε κάποιες συνήθειες που είχαν εκείνοι ως παιδιά 

 
3) Art time! 

Create your own leaflet! Make up a leaflet about a theatre, museum,gallery, 
restaurant, etc! You may use real facts, or your imagination! 
Dotheexerciseinyournotebookor, useyourownpapertocreatea 3Dleaflet! 

Ώρα για δημιουργιία! Φτιάξτε το δικό σας φυλλάδιο μουσείου, θεάτρου, ιστορικού 
χώρου που επισκεφθήκατε στο παρελθόν ή το δημιουργείτε εσείς με πολλή 
φαντασία! Συμπεριλάβετε τις απαραίτητες πληροφορίες που θα σας ζητούσε 
κάποιος για να το επισκεφθεί! 

 

 

 

 

 

Important notes: 

 All homework will be checked when we come back to school 
 But please feel free to ask for an immediate feedback from your teachers: κα Χριστιάνα 

cgamili@hotmail.com και κα Κέλλυkellymanolakou@yahoo.gr 
 We are really happy to receive your homework, questions and creations! 
 We will send you more material for practice and revision - keep in touch! 

 

 

 

mailto:cgamili@hotmail.com
mailto:kellymanolakou@yahoo.gr
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