
UNIT 1 

LESSON 1  

1. What’s your favourite hobby or sport? Ποιο είναι το αγαπημένο σου χόμπι ή 
άθλημα; 

2. Guess: μαντεύω 
3. Unknown: άγνωστος/η 
4. Do you like sports? Σου αρέσουν τα αθλήματα; 
5. Popular: δημοφιλής 
6. Let’s play football: Ας παίξουμε ποδόσφαιρο 
7. Sailing: ιστιοπλοΐα 
8. Cycling: Ποδηλασία 
9. Windsurfing: ιστιοσανίδα 
10. Horse riding: ιππασία 
11. Racket: ρακέτα 
12. Ball: μπάλα 
13. Helmet: κράνος 
14. Trainers: αθλητικά παπούτσια 
15. Arrow: βέλος 
16. Bow: τόξο 
17. Boots: μπότες 
18. Throw: ρίπτω, πετάω 
19. Think: σκέφτομαι 

 
REMEMBER !!!!! 

 
We use “go” with activities in –ing 
Eg: go swimming, cycling, skateboarding, rafting etc… 
 
 
We use “ play” with ball games 
Eg: play tennis, play ping pong (table tennis), basketball, football (soccer), 
rugby 
Also: play chess, board games, backgammon 
 
 
We use “do” with everything else 
Eg: do karate, ballet, contemporary dance, Kung Fu, Tae kwon do etc…. 



4th grade 
Unit 2, lessons 2 + 3 

 
• Crosscurricular:διαθεματικός 

• Let’s play:Ας παίξουμε 

• The Olympic games: οι Ολυμπιακοί Αγώνες 

• Magazines: περιοδικά 

• Under: κάτω από 

• Try: προσπαθώ 

• Athletes:αθλητές 

• Famous: διάσημος/η 

• Information:πληροφορίες 

• Download: «κατεβάζω» αρχεία από το διαδίκτυο 

• Ministry of Education: Υπουργείο Παιδείας 

• Popular: δημοφιλής 

• Country: χώρα 

• Ancient Greece: αρχαία Ελλάδα 

• Differences:διαφορές 

• Loser/winner: χαμένος/κερδισμένος 

• Collection: συλλογή 

• Survey:έρευνα/επισκόπηση 

• Carry out: πραγματοποιώ 

• Guess:μαντεύω 

• Correct (v): διορθώνω 

• Idea: ιδέα 

• Gold medalist: κάτοχος χρυσού μεταλλίου 

• Silver: ασημένιο 

• Bronze: χάλκινο 



• Maybe: ίσως 

• Pantomime: παντομίμα 

• I like listening to classical music: 

• Hurdling: αγώνας δρόμου μετ’ εμποδίων 

• Weightlifting: άρση βαρών 

• Long jump: άλμα εις μήκος 

• Archery: τοξοβολία 

• Bow: τόξο 

• Arrow: βέλος 

• Synchronized swimming: συγχρονισμένη κολύμβηση 

• Wresting: πάλη 

• Water polo: υδατοσφαίριση 

• Rhythmic gymnastics: ρυθμική γυμναστική 

• Strange: παράξενος/η 

• Interesting: ενδιαφέρον 

• Boring: βαρετός/η 

• Site: ιστοσελίδα 

• Marathon: a long-distance running race 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


