
Unit 6. Lesson 1. Nothing looks right

1 emperor αυτοκράτορασ

2 clothes ροφχα

3 nothing τίποτα

4 floor πάτωμα

5 some more λίγο περιςςότερο, -α

6 door πόρτα

7 trousers παντελόνια

8 here and there εδϊ κι εκεί

9 shirt πουκάμιςο

10 chair καρζκλα

11 do κάνω

12 there εκεί

13 change αλλάηω

14 strange παράξενοσ / ξζνοσ

15 jacket ςακάκι

16 suit κουςτοφμι

17 shoes παποφτςια

18 ready ζτοιμοσ

19 choose διαλζγω

20 too dark πάρα πολφ ςκοφρο / ςκοτεινό

21 too long πάρα πολφ μακρφ

22 It looks nice φαίνεται ωραίο

23 too bright πάρα πολφ φωτεινό/ανοιχτόχρωμο

24 wear φοράω

25 Who? Ποιοσ;

26 count μετρϊ

27 Count and say Μζτρθςε και πεσ

28 unique μοναδικόσ

29 find βρίςκω

Unit 6. Lesson 2. The emperor's special suit

1 man άνδρασ

2 men άνδρεσ

3 here εδϊ

4 see βλζπω

5 tailor ράφτθσ

6 want κζλω

Magic Book. 
Units 6-10.      Words



7 a special suit ζνα ξεχωριςτό κουςτοφμι

8 clever ζξυπνοσ

9 people άνκρωποι

10 fool ανόθτοσ

11 Perfect! Τζλεια!/Τζλειο!

12 wear φοράω

13 ready ζτοιμοσ

14 pink ροη

15 brown καφζ

16 I can't see anything Δεν μπορϊ να δω τίποτα

17 Am I a fool? Είμαι ανόθτοσ;

18 What do you think? Τι νομίηεισ; /…νομίηετε;

19 Nice work Καλι δουλειά

20 Here's the jacket Να το ςακάκι

21 Why can't I see it? Γιατί δεν μπορϊ να το δω;

22 You can put it on Μπορείσ να το φορζςεισ

23 all day όλθ μζρα

24 It's just another day Είναι απλά μια άλλθ μζρα

Unit 6. Lesson 3. At the festival

1 festival φεςτιβάλ, γιορτι

2 trousers παντελόνι

3 It's wonderful! Είναι καυμάςιο!

4 bright colours φωτεινά χρϊματα

5 suit κουςτοφμι

6 unique μοναδικόσ

7 ready ζτοιμοσ

8 Here comes the emperor! Να, ζρχεται ο αυτοκράτορασ

9 clever people ζξυπνοι άνκρωποι

10 see βλζπω

11 Fools can't Οι ανόθτοι δεν μποροφν

12 It's beautiful Είναι όμορφο

13 The emperor has no clothes on Ο αυτοκράτορασ δεν φοράει ροφχα

14 I am right Ζχω δίκιο

15 The boy is right Το αγόρι ζχει δίκιο

16 nothing τίποτα

17 laugh γελϊ

18 I can do nothing Δεν μπορϊ να κάνω τίποτα

19 things πράγματα

20 wrong λάκοσ



21 now τϊρα

22 I feel strong Νιϊκω δυνατόσ

23 sing τραγουδϊ

24 shirt πουκάμιςο

Unit 7. Arthur and his family

1 village χωριό

2 live ηω

3 want κζλω

4 elf ξωτικό

5 busy απαςχολθμζνοσ

6 usually ςυνικωσ

7 always πάντα

8 cook μαγειρεφω

9 meal γεφμα

10 kitchen κουηίνα

11 living room κακιςτικό δωμάτιο

12 plant flowers φυτεφω λουλοφδια

13 garden κιποσ

14 favourite books αγαπθμζνα βιβλία

15 bedroom υπνοδωμάτιο, κρεβατοκάμαρα

16 alone μόνοσ

17 a great idea μια υπζροχθ ιδζα

18 climb ςκαρφαλϊνω

19 dialogue διάλογοσ

20 glasses γυαλιά

Unit 7. Lesson 2. We can't find Arthur

1 Time for lunch Ώρα για φαγθτό

2 Where is…? Ποφ είναι…;

3 find βρίςκω

4 wise ςοφόσ

5 think νομίηω // ςκζφτομαι

6 must πρζπει

7 place μζροσ, τόποσ

8 favourite place αγαπθμζνο μζροσ

9 ride a bike κάνω ποδιλατο

10 every day κάκε μζρα

Unit 7. Lesson 1. Play with me



11 playground παιδότοποσ, παιδικι χαρά

12 slide τςουλικρα, κάνω τςουλικρα

13 swing κοφνια, κουνιζμαι

14 every evening κάκε βράδυ

15 pond λιμνοφλα

16 morning πρωί

17 match αντιςτοιχίηω, ταιριάηω

18 there εκεί

Unit 7. Lesson 3. My favourite place.

1 place μζροσ

2 do κάνω

3 I like most Μου αρζςει περιςςότερο

4 I watch TV Βλζπω τθλεόραςθ

5 sailing ιςτιοπλοΐα

6 draw ςχεδιάηω, ηωγραφίηω

7 jump πθδϊ

8 dance χορεφω

9 colour χρϊμα, χρωματίηω

10 walk περπατϊ

11 hide and seek κρυφτό

12 fly a kite πετϊ ζναν χαρταετό

13 It is true Είναι αλικεια

14 unique μοναδικόσ

15 Join us Ζλα ςτθν παρζα μασ

16 know ξζρω, γνωρίηω

17 You're right Ζχεισ δίκιο

18 What I like most Αυτό που μου αρζςει περιςςότερο

19 remember κυμάμαι

20 choose διαλζγω

21 read διαβάηω

Unit 8. Daedalus and Icarus.

Lesson 1. The Palace of Minos

1 mythology μυκολογία

2 kids παιδάκια

3 tell a story λζω μια ιςτορία

4 king βαςιλιάσ

5 ready ζτοιμοσ



6 It looks so great Φαίνεται τόςο υπζροχοσ

7 Thank you Ευχαριςτϊ

8 You are welcome Παρακαλϊ

9 do harm κάνω κακό

10 monster τζρασ, κθρίο

11 danger κίνδυνοσ

12 dangerous επικίνδυνοσ

13 escape δραπετεφω, ξεφεφγω

14 huge τεράςτιοσ, πελϊριοσ

15 maze λαβφρινκοσ

16 people άνκρωποι

17 safe αςφαλισ

18 need χρειάηομαι // ανάγκθ

19 go back home επιςτρζφω ςτο ςπίτι

20 son γιοσ

21 let επιτρζπω, αφινω

22 leave φεφγω, αφινω

23 guard φρουρόσ

24 put βάηω, τοποκετϊ

25 prison φυλακι

26 right away αμζςωσ τϊρα

27 crocodile κροκόδειλοσ

28 body ςϊμα

29 monkey μαϊμοφ, πίκθκοσ

30 parrot παπαγάλοσ

31 head κεφάλι

32 palace παλάτι

Lesson 2. In Prison

1 prison φυλακι

2 greedy άπλθςτοσ, λαίμαργοσ

3 Nobody Κανείσ

4 find βρίςκω

5 find a way βρίςκω ζναν τρόπο

6 through μζςα από

7 through that window μζςα από εκείνο το παράκυρο

8 high ψθλά

9 It's too high Είναι πάρα πολφ ψθλά

10 get away (=escape) δραπετεφω, ξεφεφγω

11 You' re right Ζχεισ δίκιο



12 wings φτερά

13 make φτιάχνω, καταςκευάηω

14 feathers ποφπουλα

15 floor πάτωμα

16 stick κολλϊ

17 together μαηί

18 use χρθςιμοποιϊ

19 wax κερί

20 a brilliant idea μια καταπλθκτικι ιδζα

21 rest αναπαφομαι, ξεκουράηομαι

22 early in the morning νωρίσ το πρωί

23 key κλειδί

24 sail πλζω 

25 map χάρτθσ

1 wings φτερά

2 remember κυμάμαι

3 close to me κοντά μου

4 and one more thing και ζνα ακόμα πράγμα

5 guard φρουρόσ

6 tiny μικροςκοπικόσ

7 like a bird ςαν πουλί

8 round and round γφρω γφρω

9 up and down πάνω κάτω

10 really high πραγματικά ψθλά

11 What's happening? Τι ςυμβαίνει;

12 fall down πζφτω κάτω

13 melt λιϊνω

14 choose διαλζγω

15 Be careful! Πρόςεχε!

Unit 9. Planet Recyclon

Lesson 1. In the forest

1 planet πλανιτθσ

2 What a pity! Τι κρίμα!

3 alright εντάξει

4 cut down a tree κόβω ζνα δζνδρο

5 It's too high! Είναι πολφ ψθλά / ψθλό!

Lesson 3. Icarus in the sea.



6 go for a walk πάω για ζναν περίπατο / μια βόλτα

7 Don't be late Μθν αργάσ

8 kids παιδάκια

9 Earth Γθ

10 talk μιλϊ

11 litter ςκουπίδια, πετϊ ςκουπίδια

12 Don't litter! Μθν πετάτε ςκουπίδια

13 waste ςπαταλϊ, ςπατάλθ

14 water νερό

15 recycle ανακυκλϊνω

16 keep clean κρατϊ κακαρό

17 can μπορϊ

18 forget ξεχνϊ

19 schoolyard αυλι ςχολείου

20 save ςϊηω

Lesson 2. The Green Planet

1 Come with us Ζλα μαηί μασ

2 Where? Ποφ;

3 everything όλα, το κάκε τι

4 so τόςο

5 different διαφορετικόσ

6 clean κακαρόσ

7 of course φυςικά, αςφαλϊσ

8 work δουλειά, δουλεφω

9 together μαηί

10 change αλλάηω, αλλαγι

11 things πράγματα

12 forever για πάντα

13 recycle ανακυκλϊνω

14 paper χαρτί

15 glass γυαλί

16 fan οπαδόσ

17 recycle fans οπαδόσ τθσ ανακφκλωςθσ

18 look after φροντίηω

19 It's time Είναι ϊρα

20 Thanks for everything Ευχαριςτϊ για όλα

21 Take care! Πρόςεχε!

Lesson 3. Help the Planet



1 Come again Ελάτε ξανά / πάλι

2 deer ελάφι

3 Poor deer! Καθμζνο ελάφι!

4 little water λίγο νερό

5 What a shame! Τι κρίμα!

6 so much τόςο πολφ

7 You're right Ζχεισ δίκιο

8 animal ηϊο

9 thirsty διψαςμζνοσ

10 Don't you care? Δεν ςε νοιάηει;

11 share μοιράηομαι

12 Look around Κοίτα τριγφρω

13 everywhere παντοφ

14 paper χαρτί

15 plastic πλαςτικό

16 can μεταλλικό κουτάκι

17 empty άδειο

18 dirty ακάκαρτοσ, βρϊμικοσ

19 You're late Άργθςεσ

20 paper bag χαρτοςακοφλα

21 Why? Γιατί;

22 For recycling Για ανακφκλωςθ

23 change things αλλάηω τα πράγματα

24 remember κυμάμαι

Unit 10. The Magic Island

Lesson 1. Be kind! = Να είςαι ευγενικόσ!

1 island νθςί

2 lazy τεμπζλθσ

3 again ξανά, πάλι

4 slow αργόσ

5 the slowest ο πιο αργόσ

6 weak αδφναμοσ

7 the weakest ο πιο αδφναμοσ

8 squirrel ςκίουροσ

9 call names βρίηω, λζω άςχθμεσ κουβζντεσ

10 fight τςακϊνομαι // πολεμϊ

11 unique μοναδικόσ

12 polite ευγενικόσ



13 impolite αγενισ

14 It isn't right Δεν είναι ςωςτό

15 world κόςμοσ

16 fast γριγοροσ

17 cute χαριτωμζνοσ // ζξυπνοσ

18 kind ευγενικόσ

19 wings φτερά

Lesson 2. Love for people

1 people άνκρωποι

2 there εκεί

3 want κζλω

4 guard φρουρόσ

5 Tell me first Πεσ μου πρϊτα

6 easy εφκολοσ

7 money χριματα

8 word λζξθ

9 know ξζρω, γνωρίηω

10 gold χρυςόσ

11 answer απάντθςθ, απαντϊ

12 just απλά

13 things πράγματα

14 wrong λάκοσ

15 alone μόνοσ

16 You'll never be alone Δεν κα είςαι ποτζ μόνοσ

17 this is right αυτό είναι ςωςτό

18 always πάντα

19 smile χαμογελϊ

20 bring φζρνω

Lesson 3. Magic Gameland Μαγικι Παιχνιδοχϊρα

1 May I come in? Μπορϊ να μπω μζςα;

2 leaf φφλλο

3 leaves φφλλα

4 the right kind of food το ςωςτό είδοσ φαγθτοφ

5 weasel νυφίτςα

6 emperor αυτοκράτορασ

7 prison φυλακι

8 thirsty διψαςμζνοσ

9 word λζξθ



10 unit ενότθτα

11 wear φοράω

12 leson μάκθμα

13 picture εικόνα

14 cricket τριηόνι, γρφλοσ

15 next to… δίπλα…

16 start αρχίηω, ξεκινϊ

17 colour χρϊμα, χρωματίηω

18 people άνκρωποι

19 island νθςί

20 spy βλζπω, καταςκοπεφω

21 eye μάτι

22 plum δαμάςκθνο
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Unit 7. Lesson 1. Play with me







Lesson 3. Icarus in the sea.


