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Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια,

το γλωσσάριο αυτό θα σε βοηθήσει να μάθεις πιο εύκολα και πιο 
αποτελεσματικά τις γερμανικές λέξεις και εκφράσεις και τι σημαίνουν στα 
ελληνικά. 
Στα γερμανικά το γένος των ουσιαστικών δεν είναι το ίδιο με τα ελληνικά. Γι’ αυτό 
είναι πολύ σημαντικό να μαθαίνεις τις λέξεις πάντα μαζί με το σωστό άρθρο. 
Με το γλωσσάριο αυτό είναι εύκολο, επειδή τα ουσιαστικά γράφονται πάντα με 
χρώμα, ανάλογα με το γένος τους:
με μπλε τα αρσενικά
με πράσινο τα ουδέτερα
με κόκκινο τα θηλυκά
με πορτοκαλί τα ουσιαστικά που εμφανίζονται μόνο στον πληθυντικό

Σε κάποιες λέξεις υπάρχει ένα βελάκι (→). Αυτό παραπέμπει στο απαρέμφατο, 
εάν η λέξη είναι ρήμα, π.χ. fragt → fragen.

Στο γλωσσάριο βρίσκεις όλες τις άγνωστες λέξεις κάθε σελίδας του βιβλίου. 
Μπροστά από τις λέξεις και εκφράσεις που θα πρέπει οπωσδήποτε να μάθεις θα 
δεις ένα . 
Ένας καλός τρόπος να μελετάς το λεξιλόγιο είναι ο εξής:
Ανοίγεις το γλωσσάριο στη σελίδα με το λεξιλόγιο του μαθήματος. 
Διάβασε τώρα τις λέξεις με  μαζί με τη μετάφρασή τους από μέσα σου ή 
δυνατά. Όταν νιώσεις έτοιμος/-η, κρύβεις τη στήλη με τις ελληνικές λέξεις και 
προσπαθείς να θυμηθείς τι σημαίνει κάθε λέξη. 
Ξαναδιάβασε τώρα τις γερμανικές λέξεις και δώσε μεγάλη προσοχή στην 
ορθογραφία, το άρθρο, τον πληθυντικό κλπ. Κρύψε μετά με ένα χαρτί τη 
γερμανική στήλη και βλέποντας την ελληνική μετάφραση, γράψε ποια λέξη ή 
έκφραση είναι αυτή.
Ελπίζουμε ότι το γλωσσάριο θα σε βοηθήσει να μάθεις τις γερμανικές λέξεις και 
εύκολα και καλά.
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Deutsch? Na klar!
Deutsch
Spielt in Gruppen.
Start
Karte
Karten 

Seite 6
Was passt zusammen?

	Auto
	Mathematik
	Musik
	Name
	Stadion
	Socke
	Adresse
	Fußball
	Physik
	Schuh
	Müsli
	Bus
	Schokolade
	Note
 und

Hör zu und korrigiere.
Hör zu.
korrigiere
Welches Wort kann das sein?
Wort
Summ.
Summ ein Wort.
Dein Partner soll raten.

Partner
	nein
	ja

Lies.
Dann sing den Rap mit.
dann
Automat

Γερμανικά; Μα βέβαια!
γερμανικά
Παίξτε σε ομάδες.
αρχή
κάρτα
κάρτες

Ποια ταιριάζουν μεταξύ τους;
αυτοκίνητο
μαθηματικά
μουσική
όνομα
στάδιο, γήπεδο
καλτσάκι, σοσόνι
διεύθυνση
μπάλα ποδοσφαίρου
φυσική
παπούτσι
δημητριακά, μούσλι
λεωφορείο, πούλμαν
σοκολάτα
νότα
και
Άκουσε προσεκτικά και διόρθωσε.
Άκουσε προσεκτικά.
διόρθωσε
Ποια λέξη μπορεί να είναι;
λέξη
Πες το μελωδικά με χμ, χμ.
Πες μία λέξη μελωδικά με χμ, χμ.
Ο συμμαθητής σου πρέπει να 
 μαντέψει.
εδώ: συμμαθητής
όχι
ναι
Διάβασε.
Μετά τραγούδα μαζί το ραπ.
μετά
αυτόματο μηχάνημα
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	Marmelade
Deutsch ist super
ganz leicht
leicht
Das lernst du im Nu.
du lernst
du
im Nu

Seite 7
Hör zu und lies mit.

Hör noch einmal und sprich nach.

hör
noch einmal
sprich nach

	eins
	zwei
	drei
	vier
	fünf
	sechs
	sieben
	acht
	neun
	zehn

Sprecht den Reim und marschiert 
 im Kreis.
ein Hut
ein Stock
ein Regenschirm
Hör das Lied.
das Lied
Wie heißen die Buchstaben?
die Buchstaben

	das Alphabet
Singt das Lied.

μαρμελάδα
τα γερμανικά είναι υπέροχα
πολύ εύκολα
εύκολος
Τα/Το μαθαίνεις στο λεπτό.
μαθαίνεις
εσύ
στο πι και φι, στο λεπτό

Άκουσε προσεκτικά και διάβασε 
 κι εσύ.
Άκουσε άλλη μία φορά και 
 επανάλαβε.
άκουσε
άλλη μία φορά
επανάλαβε
ένα
δύο
τρία
τέσσερα
πέντε
έξι
επτά
οκτώ
εννέα
δέκα
Να λέτε το ποιηματάκι και 
 να βαδίζετε σε κύκλο.
ένα καπέλο
ένα μπαστούνι
μία ομπρέλα
Άκουσε το τραγούδι.
τραγούδι
Πώς λέγονται τα γράμματα;
τα γράμματα του αλφάβητου
το αλφάβητο
Τραγουδήστε το τραγούδι.
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Seite 8
BMX-Rad
auch
sind deutsche Buchstaben

Sortiere die Wörter.
Wörter
Bär
Fuß
ergänze
München
Düsseldorf
Löwe
Ergänze noch Wörter, die du 
 schon kennst.
Spielt Buchstabenraten.

ποδήλατο BMX
επίσης
είναι γράμματα του γερμανικού 
 αλφάβητου
Χώρισε σε κατηγορίες τις λέξεις.
λέξεις
αρκούδα
πόδι
συμπλήρωσε
Μόναχο
Ντίσελντορφ
λιοντάρι
Συμπλήρωσε και άλλες λέξεις 
 που ξέρεις ήδη.
Παίξτε «Μάντεψε τα γράμματα».
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Seite 9
Spielst du Basketball?
Basketball
Volleyball
Fußball

Seite 10
finde

	Frau
Ordne zu.
Das ist Klasse 5b.

	Das ist …
	Klasse 

Spielt Blinde Kuh.
	Ist das …?

Seite 11
	Hallo.
	Spielst du Basketball?
	Spielst du …?
	du
	super

Ich bin Lisa.
	ich bin
	ich
	Und du?
	du
	Wer bist du?
	wer
	du bist

Spielt andere Dialoge.
	Tennis
	Fußball
	Volleyball

Ordne die Bilder.
die Bilder

	neu
	Guten Morgen.

Παίζεις μπάσκετ;
μπάσκετ
βόλεϊ
ποδόσφαιρο

βρες
κυρία
Αντιστοίχισε.
Αυτή είναι η τάξη 5b.
Αυτός/Αυτή/Αυτό είναι …
τάξη
Παίξτε τυφλόμυγα.
Είναι αυτός/αυτή/αυτό …;

Γεια.
Παίζεις μπάσκετ;
Παίζεις …;
εσύ
τέλεια, φανταστικά
Είμαι η L.
(εγώ) είμαι
εγώ
Και εσύ;
εσύ
Ποιος είσαι εσύ;
ποιος/ποια
(εσύ) είσαι
Παίξτε άλλους διαλόγους.
τένις
ποδόσφαιρο
βόλεϊ
Βάλε τις εικόνες στη σειρά.
οι εικόνες
καινούριος
Καλημέρα.
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	Morgen. = Guten Morgen.
Du bist neu, ja?

	Wie heißt du denn?
	wie
	du heißt
	Bild

kontrolliere

Seite 12
Such die Informationen.
die Informationen

	ich heiße
ich spiele gern

	ich spiele
ich suche
Fußballverein
Partner

Wer hat Lust?
Ich gehe in Klasse 6a.
ich gehe
Spiele

	Hobby
	du spielst
	Du auch?
	auch
	Na klar.
	toll
	Wie bitte?
	Wie heißt du?

Lest den Dialog.

Seite 13
Was sagen sie?
was
Spielt „Lebende Sätze“.

Seite 14 
Ordne zu.

	Ich mache Hausaufgaben.
	ich mache

Καλημέρα.
Είσαι καινούριος, έτσι δεν είναι;
Μα πώς σε λένε;
πώς
(εσύ) λέγεσαι
εικόνα
να ελέγξεις

Αναζήτησε τις πληροφορίες.
οι πληροφορίες
με λένε, ονομάζομαι
μου αρέσει να παίζω
παίζω
ψάχνω
ποδοσφαιρικός όμιλος
εδώ: συμπαίκτης, παρέα για να 
 παίξω
Ποιος έχει όρεξη; / Ποιος κάνει κέφι;
Πηγαίνω στην τάξη 6a.
πηγαίνω
παιχνίδια
χόμπι
παίζεις
Και εσύ;
επίσης
Μα βέβαια.
τέλεια, φανταστικά
Πώς είπες;
Πώς σε λένε;
Διαβάστε το διάλογο.

Τι λένε;
τι
Παίξτε «Ζωντανές προτάσεις».

Αντιστοίχισε.
Κάνω τις ασκήσεις για το σπίτι.
κάνω
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	Hausaufgaben
	Ich mache ein Foto.
	Foto
	Was machst du da?

da
Pantomime

Seite 15
Welcher Dialog ist das?
Dialog
Spielt mit Karten.

Seite 16
	Deutsch

Geografie
	Deutschland
	Schweiz
	Österreich
	Liechtenstein

Salzburg
Zürich
Frankfurt
München
Basel
Hamburg
Berlin
Wien
Dresden
Wohin fliegen die Flugzeuge?
Such die Städte auf der Karte.
such

ασκήσεις για το σπίτι
Βγάζω μία φωτογραφία.
φωτογραφία
Τι κάνεις εκεί;
εκεί
παντομίμα

Ποιος διάλογος είναι αυτός;
διάλογος
Παίξτε με κάρτες.

γερμανικά
Γεωγραφία
Γερμανία
Ελβετία
Αυστρία
Λίχτενσταϊν
Σάλτσμπουργκ
Ζυρίχη
Φρανκφούρτη
Μόναχο
Βασιλεία
Αμβούργο
Βερολίνο
Βιέννη
Δρέσδη
Πού πάνε τα αεροπλάνα;
Αναζήτησε τις πόλεις στο χάρτη.
αναζήτησε
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Seite 17
Der ist super!
Und das ist ja toll!
Was denn?
Was macht der denn da?
Wer denn?

Seite 18
Bei Torsten

 Kommt rein.
 hi
 wow
 du sammelst
 Modellautos

Das Auto ist toll!
	das Auto

Und der BMW hier, der ist doch 
 super!

 doch
der BMW

 hier
 das Foto
 lustig
 die 3-D-Brille

 die Brille
 echt
 cool

das IMAX-Kino
	das Kino
	der Film
 schau mal
 die Playstation
 das Spiel
 die Musik
 gut
 was
 blöd

aber

Αυτός είναι υπέροχος.
Κι αυτό φανταστικό είναι!
Μα τι;
Μα τι κάνει αυτός εκεί;
Μα ποιος;

Στο σπίτι του Τ.
Ελάτε μέσα.
γεια
ουάου
συλλέγεις, μαζεύεις
αυτοκίνητα-μινιατούρες 
Το αυτοκίνητο είναι φανταστικό!
το αυτοκίνητο
Και αυτή εδώ η BMW, μα είναι 
 φοβερή!
μα
η BMW
εδώ
η φωτογραφία
αστείος
τα τρισδιάστατα γυαλιά, 
 τα γυαλιά 3D
τα γυαλιά
εδώ: πραγματικά
cool
ο κινηματογράφος IMAX
ο κινηματογράφος, το σινεμά
η ταινία
για κοίτα
το Playstation
το παιχνίδι
η μουσική
καλός
τι
χαζός
αλλά
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 das Buch
 interessant

Seite 19
Spielt die Szenen.
Wie steht es im Text?
Mal Bilder mit Wörtern.
Benutze die passende Farbe für 
 jedes Wort.

	der Ball
	der Bus
	die CD
	der Computer
	die Socke
	das Stadion
	die Schokolade
	der Schuh
	die Marmelade
	der Name

Seite 20
Was meinst du?
Lies den Text.
Welches Foto passt zum Text?

erstklassig
faszinierend
für
alle
Touristen
Kino-Fans
Fans
genau
das Richtige
laufen
3-D-Filme
die Qualität
liegt zentral
am Potsdamer Platz
hat
ca. = circa

το βιβλίο
ενδιαφέρων

Παίξτε τις σκηνές.
Πώς αναφέρεται στο κείμενο;
Ζωγράφισε εικόνες με τις λέξεις.
Χρησιμοποίησε το χρώμα που 
 ταιριάζει σε κάθε λέξη.
η μπάλα
το λεωφορείο, το πούλμαν
το cd
ο υπολογιστής
το καλτσάκι, το σοσόνι
το στάδιο, το γήπεδο
η σοκολάτα
το παπούτσι
η μαρμελάδα
το όνομα

Εσύ τι νομίζεις;
Διάβασε το κείμενο.
Ποια φωτογραφία ταιριάζει στο 
 κείμενο;
πρώτης τάξης
συναρπαστικός, μαγευτικός
για
όλοι/όλες/όλα
τουρίστες
κινηματογραφόφιλοι
φαν, οπαδοί
ακριβώς
το σωστό
εδώ: παίζονται
τρισδιάστατες ταινίες, ταινίες 3D
η ποιότητα
είναι στο κέντρο της πόλης
στην πλατεία P.
έχει
περίπου
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verschiedene
im Programm
Delfine
Wale
dauern
meistens
Minuten
absolut
Was verstehst du?
Erzähl auf Griechisch.

Seite 21
Schau die Bilder an.
der Bruder von Torsten

 der Bruder
 von

Wie alt bist du denn?
 Wie alt …?
 schon
 erst
 elf
 zwölf
 dreizehn
 vierzehn
 fünfzehn
 sechzehn
 siebzehn
 achtzehn
	neunzehn
 zwanzig

Seite 22
Zählt abwechselnd von 10 bis 20.

Ich rufe die Zehn.
die Gruppe
Hört zu und fragt dann reihum.

 Ich bin elf Jahre alt.
 Jahre

διαφορετικοί
στο πρόγραμμα
δελφίνια
φάλαινες
διαρκούν
τις περισσότερες φορές, συνήθως
λεπτά
απόλυτα
Τι καταλαβαίνεις;
Διηγήσου στα ελληνικά.

Κοίταξε τις εικόνες.
ο αδερφός του Τ.
ο αδερφός
του/της
Μα πόσων χρονών είσαι;
Πόσων χρονών …;
ήδη, κιόλας
μόλις
έντεκα
δώδεκα
δεκατρία
δεκατέσσερα
δεκαπέντε
δεκαέξι
δεκαεπτά
δεκαοκτώ
δεκαεννέα
είκοσι

Μετρήστε εναλλάξ από το 10 μέχρι 
 το 20.
Φωνάζω το δέκα.
η ομάδα
Ακούστε προσεκτικά και ρωτήστε 
 μετά με τη σειρά ο ένας τον άλλο.
Είμαι έντεκα χρονών.
χρόνια
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Seite 23
die SMS

 Wer ist das?
 Wie heißt er?
 er heißt
 er
 er ist

in der Klasse
die Klasse

 er kommt aus
 er kommt
 er spielt

so süß
 süß

Schau die Karte an und ergänze.
 Woher kommt …?
 woher
 aus
 Österreich
 Woher kommst du?
 du kommst
 Deutschland
 Schweiz
	Griechenland

Seite 24
er sammelt

 sie heißt
 sie kommt
	sie

Stellt euren Nachbarn oder eure 
 Nachbarin vor.
Portugal

 Das ist …

Seite 25
Schreib über dich.
Was sagt …?
Hilf ihm.
Tschüs.

το SMS
Ποιος/Ποια είναι αυτός/αυτή;
Πώς τον λένε; / Πώς λέγεται (αυτός);
(αυτός) ονομάζεται/λέγεται
αυτός
(αυτός) είναι
στην τάξη
η τάξη
(αυτός) κατάγεται από
εδώ: (αυτός) κατάγεται
(αυτός) παίζει
τόσο γλυκός
γλυκός
Κοίταξε το χάρτη και συμπλήρωσε.
Από πού κατάγεται …;
από πού
από
Αυστρία
Από πού κατάγεσαι;
εδώ: (εσύ) κατάγεσαι
Γερμανία
Ελβετία
Ελλάδα

(αυτός) συλλέγει/μαζεύει
(αυτή) ονομάζεται/λέγεται
(αυτή) κατάγεται
αυτή
Να συστήσετε το διπλανό σας ή 
 τη διπλανή σας.
Πορτογαλία
Αυτός/Αυτή είναι …

Γράψε για τον εαυτό σου.
Τι λέει …;
Βοήθησέ τον.
Αντίο.
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Seite 26
Mathematik
die Formen
das Dreieck
das Viereck
der Kreis
Wie viele sind das?
wie viele
Dreiecke
Welche Formen sind im Mandala?

μαθηματικά
τα σχήματα
το τρίγωνο
το τετράγωνο
ο κύκλος
Πόσα είναι αυτά;
πόσοι/πόσες/πόσα
τρίγωνα
Πόσα σχήματα είναι στο μοτίβο / 
 στην εικόνα;
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Seite 27
Spielen wir …?

Seite 28
Heute Nachmittag

	der Nachmittag
Lies die Bildgeschichte.

	wir spielen
	wir
	heute
	ich habe keine Zeit
	ich habe
	die Zeit

Spielen wir heute Wii?
Zieht Namen.
Schreibt dann auch Briefchen 
 wie Paul.
Was macht ihr heute Nachmittag?

	ihr macht
	ihr
	ich habe keine Lust

Ba, nein.

Seite 29
	hören
	skaten
	das Klavier
	spielen
	fernsehen
	Hausaufgaben machen

eine Aktivität

Seite 30
Ich möchte Wii Sports spielen.

	ich möchte
Na gut.

	du möchtest
Was ist richtig?

Παίζουμε …;

Σήμερα το απόγευμα
το απόγευμα
Διάβασε την εικονογραφημένη 
 ιστορία.
(εμείς) παίζουμε
εμείς
σήμερα
δεν έχω χρόνο
έχω
ο χρόνος
Θα παίξουμε σήμερα Wii;
Τραβήξτε (με κλήρο) ονόματα.
Γράψτε μετά σημειώματα όπως ο P.

Τι θα κάνετε σήμερα το απόγευμα;
(εσείς) κάνετε
εσείς
δεν έχω όρεξη/κέφι
Μπα, όχι.

ακούω
κάνω σκέιτ
το πιάνο
παίζω
βλέπω τηλεόραση
κάνω τις ασκήσεις για το σπίτι
μία δραστηριότητα

Θα ήθελα να παίξω Wii Sports.
θα ήθελα
Άντε, καλά.
θα ήθελες
Τι είναι σωστό;

Heute Nach   ittag
Lektion  3
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richtig
Spielt das Kettenspiel.

Seite 31
	reiten
	lesen
	schwimmen
	tanzen
	faulenzen

fragen
sagen
ich möchte auch nicht Wii spielen

	nicht

Seite 32
das Ratespiel

	Ratet! → raten
	wann
	um zwei

Seite 33
ergänze → ergänzen

	um eins
fragt → fragen
antwortet → antworten
der Sportverein
Trainingszeiten
die Woche
vom
09:00 Uhr

	um ein Uhr
das Uhrenspiel

Seite 34
	Wie spät ist es?

sag → sagen
die Uhrzeit
Es ist zwei.
Übt zu zweit.
Da seid ihr ja.

σωστός
Παίξτε το παιχνίδι με τις αλυσιδωτές 
 ερωτήσεις και απαντήσεις.

κάνω ιππασία
διαβάζω
κολυμπάω
χορεύω
τεμπελιάζω
ρωτάω
λέω
κι εγώ δεν θέλω να παίξω Wii
δεν

το παιχνίδι «Μάντεψε τι»
Μαντέψτε!
πότε
στις δύο (η ώρα)

συμπλήρωσε
στη μία (η ώρα)
ρωτήστε
απαντήστε
ο αθλητικός σύλλογος
ωράριο προπόνησης
η εβδομάδα
από
09:00 η ώρα
στη μία η ώρα
το παιχνίδι με το ρολόι

Τι ώρα είναι;
πες
η ώρα
Είναι δύο (η ώρα).
Κάντε εξάσκηση σε ζευγάρια.
Α, εδώ είσαστε.

Lektion 3
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	ihr seid
	fertig

wir sind noch nicht fertig
	wir sind
	noch nicht
	Keine Lust.

also
	dann

bei Lisa
	wo
	stopp
	kommen

Ordnet zu und lest vor.

Seite 35
sagen
meinen
Ordne zu und lies vor.

die Szene

Seite 36
Singapur
Kapstadt
Moskau
Peking
die Karte
dort

(εσείς) είσαστε
έτοιμος
δεν είμαστε ακόμα έτοιμοι
(εμείς) είμαστε
όχι ακόμα
Καμία όρεξη.
λοιπόν
μετά
στο σπίτι της L.
πού
στοπ
έρχομαι
Να βρείτε ποια ταιριάζουν και 
 να τα διαβάσετε (δυνατά).

λέω
νομίζω
Να βρεις ποια ταιριάζουν και 
 να τα διαβάσεις (δυνατά).
η σκηνή

Σιγκαπούρη
Κέιπ Τάουν
Μόσχα
Πεκίνο
ο χάρτης 
εκεί
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Seite 37
die Schule

Seite 38
das Wasser-Projekt

	das Wasser
	das Projekt

Vergleich die Stundenpläne.

gleich
anders

	der Stundenplan
	Montag
	Dienstag
	Mittwoch
	Donnerstag
	Freitag
	Samstag
	Sonntag
	Religion
	Mathematik
	Biologie
	Deutsch
	Musik
	Englisch
	Geografie
	Geschichte
	Kunst

der Förderunterricht
	Sport
	frei
	und vorbei

ich hab(e) frei
Lies rhythmisch.

το σχολείο

η εργασία / το πρότζεκτ με θέμα 
 το νερό
το νερό
η εργασία, το πρότζεκτ
Να συγκρίνεις τα προγράμματα 
 μαθημάτων.
ίδιος
διαφορετικός
το πρόγραμμα μαθημάτων
Δευτέρα
Τρίτη
Τετάρτη
Πέμπτη
Παρασκευή
Σάββατο
Κυριακή
θρησκευτικά
μαθηματικά
βιολογία
γερμανικά
μουσική
αγγλικά
γεωγραφία
ιστορία
καλλιτεχνικά
η ενισχυτική διδασκαλία
γυμναστική
ελεύθερος
και τέλος
έχω ελεύθερο / δεν έχω μάθημα
Διάβασε ρυθμικά.
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Seite 39
Schreib deinen Wunsch-Stunden-
 plan im Arbeitsbuch auf.

das Arbeitsbuch
	Griechisch
	Sozialkunde
	Projektunterricht
	Naturwissenschaft
	du hast → haben
	am Montag

Welches Fach haben sie?
	das Fach
	wir haben
	jetzt
	mein Lieblingsfach
	das Lieblingsfach
	wie langweilig
	langweilig

Lest die Dialoge.
	finden

deine Fächer
	Das finde ich interessant.
	wie doof
	doof
	das Thema
	Bio = Biologie

Seite 40
	glauben

die Schüler
beim Wasser-Projekt

sie suchen
	sie
	suchen

Informationen im Internet
	Informationen
	das Internet
	Fotos machen
	Theater spielen

Γράψε το πρόγραμμα μαθημάτων 
 που θα ήθελες να έχεις στο βιβλίο 
 ασκήσεων.
το βιβλίο ασκήσεων
Ελληνικά
Πολιτική Αγωγή
Ευέλικτη Ζώνη
Φυσικά
(εσύ) έχεις
τη Δευτέρα
Ποιο μάθημα έχουν (αυτοί);
το μάθημα
έχουμε
τώρα
το αγαπημένο μου μάθημα
το αγαπημένο μάθημα
πόσο/τι βαρετό
βαρετός
Διαβάστε τους διαλόγους.
βρίσκω
τα μαθήματά σου
Το βρίσκω ενδιαφέρον.
τι χαζό
χαζός
το θέμα
βιολογία

πιστεύω
οι μαθητές
στην εργασία / στο πρότζεκτ 
 με θέμα το νερό
(αυτοί) ψάχνουν
αυτοί, αυτές, αυτά
ψάχνω
πληροφορίες στο ίντερνετ
πληροφορίες
το ίντερνετ, το διαδίκτυο
τραβάω φωτογραφίες
παίζω θέατρο
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	das Theater
	schreiben
	Plakate
	basteln
	Schiffe
	malen

nun
auf Seite
die Seite
mit dem Würfel
der Würfel
Möchtest du Schiffe basteln?
Ich möchte lieber Fotos machen.

	ich möchte lieber …

Seite 41
mit dem Kreisel
die Bildgeschichte
Aber ich kann das nicht.

	können
	Kannst du mir helfen?
	helfen

Spielt in Gruppen auch solche 
 Geschichten.

	ich kann gut
	ein bisschen
	Das kann ich nicht.

Kilometer
3-D-Puzzles

	das Schach
chinesisch
Papierflieger

Seite 42
Schreib über deine Schule.
mit
die Wochentage
singen
lernen
lachen
quatschen

το θέατρο
γράφω
αφίσες
φτιάχνω/κάνω (χειροτεχνίες)
εδώ: καραβάκια
ζωγραφίζω
τώρα
στη σελίδα
η σελίδα
με το ζάρι 
το ζάρι
Θέλεις να φτιάξεις καραβάκια;
Προτιμώ να τραβήξω φωτογραφίες.
προτιμώ να …

με τη σβούρα
η εικονογραφημένη ιστορία
Αλλά δεν μπορώ/ξέρω να το κάνω.
μπορώ
Μπορείς να με βοηθήσεις;
βοηθάω
Παίξτε σε ομάδες κι άλλες τέτοιες 
 ιστορίες.
ξέρω καλά, (τα) καταφέρνω
λιγάκι
Αυτό δεν το ξέρω/μπορώ.
χιλιόμετρα
τρισδιάστατα παζλ
το σκάκι
κινέζικα
σαΐτες

Γράψε για το σχολείο σου.
με
οι μέρες της εβδομάδας
τραγουδάω
μελετάω
γελάω
κουβεντιάζω
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Seite 43
Hilfe!
eine Spinne
eine Maus
ein Drache
Tiere aus Plastik

Seite 44
Paul möchte einen Papagei

	der Papagei
Was ist das?
ein Hund

	ein, eine, ein
	der Hund

eine Katze
	die Katze
	der Elefant
	der Fisch

ein Pferd
	das Pferd
	das Kaninchen
	die Kuh
	der Fuchs
	die Schildkröte

antworte wie im Beispiel
das Beispiel

Seite 45
Hey, das Pferd ist ja blau.

	blau
Welche Farbe ist das?

	die Farbe
	grau
	braun
	lila
	weiß
	schwarz
	orange
	gelb

Βοήθεια!
μία αράχνη
ένα ποντίκι
ένας δράκος
πλαστικά ζωάκια

Ο P. θα ήθελε έναν παπαγάλο
ο παπαγάλος
Τι είναι αυτό;
ένας σκύλος
ένας, μία, ένα
ο σκύλος
μία γάτα
η γάτα
ο ελέφαντας
το ψάρι
ένα άλογο
το άλογο
το κουνέλι
η αγελάδα
η αλεπού
η χελώνα
απάντησε όπως στο παράδειγμα
το παράδειγμα

΄Ει, μα το άλογο είναι μπλε.
μπλε
Ποιο χρώμα είναι αυτό;
το χρώμα
γκρι
καφέ
μοβ, λιλά
άσπρο
μαύρο
πορτοκαλί
κίτρινο

Paul    öchte einen Papagei
Lektion 5
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	grün
	rot 

Mal die Bilder im Arbeitsbuch an.

	genial
	schön

Welche Farben haben die Tiere auf 
 den Bildern von Franz Marc?
die Tiere

Seite 46
	telefonieren

Tier-Attraktionen
Bilde Sätze mit anderen 
 Tier-Attraktionen.

	singen

Seite 47
	richtig
	falsch

Thailand
wohnen
das Elefantencamp
ein besonderer Elefant

für Touristen
	Touristen

natürlich
jeden Tag
etwa
sehen
kaufen
kosten
der Euro
Und nun ganz schnell!
Lies den Zungenbrecher.
so schnell

	schnell

πράσινο
κόκκινο 
Χρωμάτισε τις εικόνες στο βιβλίο 
 των ασκήσεων.
μεγαλοφυές, φανταστικό
όμορφος, ωραίος
Ποια χρώματα έχουν τα ζώα 
 στους πίνακες του F.M.;
τα ζώα

μιλάω στο τηλέφωνο
οι ατραξιόν με ζώα
Σχημάτισε προτάσεις με άλλες 
 ατραξιόν με ζώα.
τραγουδάω

σωστό
λάθος
Ταϊλάνδη
μένω, κατοικώ
το πάρκο με ελέφαντες
ένας ιδιαίτερος/ξεχωριστός 
 ελέφαντας
για τουρίστες
τουρίστες
φυσικά
κάθε μέρα
περίπου
βλέπω
αγοράζω
κοστίζει
το ευρώ
Και τώρα πολύ γρήγορα!
Διάβασε το γλωσσοδέτη.
τόσο γρήγορα
γρήγορα

Lektion 5



23Lektion 5   Kursbuch

Seite 48
Das Pferd ist aber schön!

	es
	springen
	Echt?
	Ach ja?
	fliegen
	sprechen

nennen
das Tier
Was passt?
süß

	ganz
	nur

Seite 49
was für ein Tier
Ich möchte gern ein Haustier.

ich möchte gern
	das Haustier

Ich möchte einen Papagei.
das geht nicht
mindestens

	laut sein
oder
vielleicht
die E-Mail
stell dir vor
Nymphensittiche
die Flügel
der Kopf
Schreib mir bald!

Seite 50
Schreib über dein Haustier oder 
 das Haustier, das du möchtest.
Du blöde Kuh!
Du bist ja ein schlauer Fuchs.
Du bist immer stumm wie ein Fisch.

Μα τι ωραίο άλογο!
αυτό
πηδάω
Αλήθεια;
Α ναι;
πετάω
μιλάω
αναφέρω
το ζώο
Τι ταιριάζει;
γλυκός, χαριτωμένος
εντελώς, πολύ
μόνο

τι (είδους) ζώο
Πολύ θα ήθελα ένα κατοικίδιο 
 (ζώο).
πολύ θα ήθελα
το κατοικίδιο ζώο
Θα ήθελα έναν παπαγάλο.
αυτό δε γίνεται
τουλάχιστο(ν)
κάνει φασαρία
ή
ίσως
το e-mail
για φαντάσου
τα κοκατίλ (είδος παπαγάλου)
τα φτερά
το κεφάλι
Γράψε μου σύντομα!

Γράψε για το κατοικίδιό σου ή 
 το κατοικίδιο που θα ήθελες.
Σπαστικιά!
Είσαι εσύ μια πονηρή αλεπού.
Είσαι πάντα αμίλητος σαν ψάρι.

Lektion 5
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Du feiger Hund!
Du bist wie ein Elefant im 
 Porzellanladen.
Zu wem sagt man das?

Φοβητσιάρη! / Δειλέ!
Είσαι ζημιάρης όπως ένας 
 ελέφαντας σε γυαλοπωλείο.
Σε ποιον το λέμε αυτό;

Lektion 5
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Seite 51
Deutschland sucht das 
 Supergespenst!
der Sieger

Seite 52
der Star
das Interview
Meisterschaften in der 
 Rhythmischen Sportgymnastik
Meisterschaften
die Reporterin
herzlichen Glückwunsch
danke

	trainieren
	jeden Tag
	Stunden
	viel

Hast du denn Zeit für ein Hobby?
für

	das Hobby
	mein Hobby
	mein, meine, mein
	wie viele

du schläfst → schlafen
	schlafen (er schläft)

etwa
du isst → essen

	essen (er isst)
	das Müsli
	der Joghurt / das Joghurt

ich esse gern
	gern
	Bananen
	Spaghetti

1. Platz
	die Sportlerin

brauchen
gesundes Essen

Η Γερμανία ψάχνει το 
 σούπερ-φάντασμα!
ο νικητής

ο/η σταρ
η συνέντευξη
Αγώνες πρωταθλήματος 
 στη ρυθμική γυμναστική
αγώνες πρωταθλήματος
η ρεπόρτερ
συγχαρητήρια
ευχαριστώ
προπονούμαι
κάθε μέρα
ώρες
πολύ
Έχεις χρόνο για ένα/κάποιο χόμπι;
για
το χόμπι
το χόμπι μου
ο δικός μου, η δική μου, το δικό μου
πόσοι/πόσες/πόσα
κοιμάσαι
κοιμάμαι
περίπου
τρως
τρώω
τα δημητριακά, το μούσλι
το γιαούρτι
μου αρέσει να τρώω
ευχάριστα, μου αρέσει να
μπανάνες
μακαρόνια, μακαρονάδα
1η θέση
η αθλήτρια
χρειάζομαι
υγιεινό φαγητό

Ein Star
Lektion 6
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	gesund
das Essen
der Schlaf
beim Training
das Training

Seite 53
das Quiz
Wie gesund lebst du?

	leben
	Sport machen

aber
in der Schule
Zähl deine Punkte:

Punkte
die Antwort
Oje.
Na ja, es geht.
bravo
Mach ein Interview mit deinem 
 Partner.

	bis
Spielt zu zweit Personenraten.

Seite 54
Lies das Interview weiter.

dein Trainer
	dein, deine, dein
	der Trainer
	die Mutter
	die Trainerin
	der Manager
	der Vater
	Geschwister
	die Schwester
	der Bruder
	die Oma
	Rallye fahren

υγιεινός
το φαγητό
ο ύπνος
την ώρα της προπόνησης
η προπόνηση

το κουίζ
Πόσο υγιεινά ζεις;
ζω
κάνω σπορ/αθλητισμό
αλλά, όμως
στο σχολείο
Μέτρησε τους βαθμούς σου / 
 τη βαθμολογία σου:
βαθμοί
η απάντηση
Ωχ. / Αμάν.
Ε, κάτι πάει κι έρχεται.
μπράβο
Κάνε μία συνέντευξη με 
 το συμμαθητή σου.
μέχρι
Παίξτε σε ζευγάρια «Μάντεψε 
 ποιος».

Διάβασε παρακάτω τη συνέντευξη / 
 τη συνέχεια της συνέντευξης.
ο προπονητής σου
ο δικός σου, η δική σου, το δικό σου
ο προπονητής
η μητέρα
η προπονήτρια
ο μάνατζερ
ο πατέρας
αδέρφια
η αδερφή
ο αδερφός
η γιαγιά
οδηγώ ράλι

Lektion 6
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	fahren (er fährt)
die Rallye

	der Opa
	Marathon laufen
	laufen (er läuft)

sportlich
	die Familie
	das Idol

die Griechin
Ich möchte so gut sein wie sie.

vielen Dank
Auf Wiedersehen.

	Eltern
	Großeltern
	die Managerin

Seite 55
Macht weitere Dialoge zu zweit.

Bildet in Gruppen Familien.

Stellt sie vor.
Süß!
ihre Familie

	ihr, ihre, ihr
der Sänger von Tokio Hotel

	der Sänger

Seite 56
der Steckbrief

der Familienname
der Vorname

	der Beruf
das Geburtsdatum
der Zwillingsbruder

	das Sternzeichen
Jungfrau

	die Lieblingsfarbe
	das Lieblingshaustier

οδηγώ
το ράλι
ο παππούς
τρέχω μαραθώνιο
τρέχω
αθλητικός
η οικογένεια
το είδωλο
η Ελληνίδα
Θα ήθελα να είμαι τόσο καλή όσο 
 κι εκείνη.
ευχαριστώ πολύ
Αντίο. / Εις το επανιδείν.
γονείς
ο παππούς και η γιαγιά
η μάνατζερ

Φτιάξτε κι άλλους διαλόγους 
 δουλεύοντας ανά δύο.
Σχηματίστε οικογένειες 
 δουλεύοντας σε ομάδες.
Παρουσιάστε τες.
εδώ: Χαριτωμένος!
η οικογένειά της
ο δικός της, η δική της, το δικό της
ο τραγουδιστής των Tokio Hotel
ο τραγουδιστής

εδώ: οι βασικές πληροφορίες, 
 το σύντομο βιογραφικό
το επίθετο
το (μικρό) όνομα
το επάγγελμα
η ημερομηνία γέννησης
ο δίδυμος αδερφός
το ζώδιο
Παρθένος
το αγαπημένο χρώμα
το αγαπημένο κατοικίδιο
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das Album
der Schrei
das Zimmer
arbeitet → arbeiten
Was ist sein Beruf?
sein Beruf

	sein, seine, sein
such eine Person aus
die Person
erzähl → erzählen

Seite 57
	die Sängerin
	der Ingenieur
	die Hausfrau
	der Schauspieler
	die Lehrerin
	der Architekt

Schreib über deine Familie.

Seite 58
der Physiker
der Spiele-Erfinder

der Unternehmer
der Musikinstrumentenbauer

το άλμπουμ
η κραυγή
το δωμάτιο
εργαστείτε
Ποιο είναι το επάγγελμά του;
το επάγγελμά του
ο δικός του, η δική του, το δικό του
διάλεξε ένα πρόσωπο
το πρόσωπο, το άτομο
διηγήσου

η τραγουδίστρια
ο μηχανικός (του πολυτεχνείου)
η νοικοκυρά
ο ηθοποιός
η δασκάλα, η καθηγήτρια
ο αρχιτέκτονας
Γράψε για την οικογένειά σου.

ο φυσικός
ο δημιουργός παιχνιδιών, 
 αυτός που επινοεί παιχνίδια
ο επιχειρηματίας
ο κατασκευαστής μουσικών 
 οργάνων

Lektion 6
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Seite 60
Weihnachten
der Tannenbaum, Tannenbäume
wie grün sind deine Blätter
das Blatt, Blätter
grünen
nicht nur zur Sommerzeit
wenn
es schneit

Seite 62
Ostern

Seite 63
basteln

die Osterkette
schneiden
der Streifen, -
aus weißem Zeichenkarton
der Zeichenkarton
miss … ab → abmessen

immer 5 cm
falte → falten
wie
die Ziehharmonika
immer nach 5 cm
zeichne … auf → aufzeichnen
das Ei, Eier
schneide … aus → ausschneiden
achte darauf, dass …
die Stege
durchschneiden
falte … auseinander → 
 auseinanderfalten
vorsichtig
mal … an → anmalen
bunt

Χριστούγεννα
το έλατο
πόσο πράσινα είναι τα φύλλα σου
το φύλλο
πρασινίζω
όχι μόνο το καλοκαίρι
όταν
χιονίζει

Πάσχα

φτιάχνω (χειροτεχνίες), 
 κατασκευάζω
η πασχαλινή γιρλάντα
κόβω
η λωρίδα
από άσπρο χαρτόνι
το χαρτόνι
μέτρησε (με το χάρακα) και 
 σημάδεψε
κάθε 5 εκατοστά
δίπλωσε
όπως
η φυσαρμόνικα
ανά 5 εκατοστά
σχεδίασε
το αυγό
κόψε στο περίγραμμα
πρόσεξε να …
εδώ: oι ενώσεις
κόβω
ξεδίπλωσε

προσεκτικά
χρωμάτισε
πολύχρωμος

Viel Spaß!
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Kleb die beiden Enden zu einer 
 Kette aneinander.
verziere → verzieren
damit
die Vase, -n
der Osterstrauß

Seite 64
die Lösung, -en
die Übung, -en
die Lektion, -en

Κόλλησε τις δύο άκρες μεταξύ τους, 
 ώστε να σχηματιστεί μία γιρλάντα.
στόλισε
με αυτή
το βάζο
η πασχαλινή ανθοδέσμη

η λύση
η άσκηση
το κεφάλαιο



η τεχνική
το θέμα
Εδώ προβάλλονται ζωντανά έξι 
 διαφορετικά extreme αθλήματα.

οι αθλητές
διηγούνται για
τα κίνητρά τους
συναισθήματα
καταστάσεις
ζουν, βιώνουν
ξεκινάει με
το σέρφινγκ
συνεχίζει με
η αναρρίχηση στον πάγο
το σκι
το snowboard
η ψηλή οροσειρά
το σέρφινγκ με ιστιοσανίδα
στο τέλος
η ελεύθερη αναρρίχηση
σε συνδυασμό με έναν εξαιρετικό 
 ήχο
μαζί με
έχει κανείς
συχνά, πολλές φορές
την αίσθηση ότι το ζεις / 
 συμμετέχεις ζωντανά

ο αριθμός του κινητού μου
ο αριθμός του κινητού
ο αριθμός τηλεφώνου

γεια (χαιρετισμός στην Ελβετία)
γεια (χαιρετισμός στην Αυστρία)
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Seite 79
die Technik
das Thema
Hier werden sechs verschiedene 
 Extremsportarten in Aktion 
 gezeigt.
die Sportler
erzählen von
ihre Motivation
Emotionen
Situationen
erleben
es beginnt mit
das Surfen
(es) geht weiter mit
das Eisklettern
das Skifahren
das Snowboardfahren
das Hochgebirge
das Windsurfen
schließlich
das Freeclimbing
zusammen mit einem erstklassigen 
 Sound
zusammen mit
man hat
oftmals
das Gefühl live dabei zu sein

Seite 81
meine Handynummer
die Handynummer
die Telefonnummer

Seite 84
Grüezi
Servus

Arbeitsbuch



Ρωτάς πάρα πολλά!

Σουηδία
παίζει μουσική

εδώ: και
ακόμα

η προπόνηση
εδώ: η νέα γενιά
με
επαγγελματίες
η πρόβα
το κίμπορντ, το σινθεσάιζερ
το βιολί
η αίθουσα συναυλιών
το γήπεδο τένις
είναι ανοιχτός, άνοιξε
άλογα
σας περιμένουν
το αγρόκτημα με σχολή ιππασίας
τα εγκαίνια
η αίθουσα (εδώ: του 
 κολυμβητηρίου)
το κολυμβητήριο
στο φεγγαρόφωτο
η πίστα σκέιτ

Ε, τότε ξεκινάμε!

1

2

3

4

5

6

32 Arbeitsbuch

Seite 85
Du fragst zu viel!

Seite 87
Schweden
(sie) macht Musik

Lektion 3

Seite 93
auch noch
noch

Seite 101
  das Training

der Nachwuchs
mit
Profis

  die Probe
das Keyboard
die Violine
der Konzertsaal

  der Tennis-Court
ist geöffnet

  Pferde
warten auf Euch
der Reiterhof

  die Eröffnung
die Halle

das Schwimmstadion
  bei Mondschein

die Skaterbahn

Seite 103
Na, dann los!
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Seite 105
die Party

Seite 109
Telefonkarten
nichts

Seite 114
der Leopard
der Puma
der Löwe
wasserscheu sein
falsch
es gibt
Ozeane
der Pazifik
der Atlantik
die Karibik
der Arktische Ozean
der Indische Ozean
das Südpolarmeer
das Kamel
der Liter
ohne
leben
Antworten

το πάρτι

τηλεκάρτες
τίποτα

η λεοπάρδαλη
το πούμα
το λιοντάρι
φοβάμαι το νερό
λάθος
υπάρχει, υπάρχουν
ωκεανοί
ο Ειρηνικός
ο Ατλαντικός
η Καραϊβική
ο Αρκτικός Ωκεανός
ο Ινδικός Ωκεανός
ο Νότιος Παγωμένος Ωκεανός
η καμήλα
το λίτρο
χωρίς
ζω
απαντήσεις
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Lektion 5 

Seite 119
Afrika
Amerika
Asien
der Tiger
der Gepard

Seite 121
da

Seite 122
der Kontakt

Lektion 6 

Seite 134
das Baby
die Lieblingsmusik
brasilianisch
Wassermann

Seite 136
die Schwestern
das heißt
die Band
Musik machen
komm → kommen
zum Vorsingen

Seite 139
der Lehrer
der Hausmann

die Schauspielerin

Αφρική
Αμερική
Ασία
η τίγρη
ο γατόπαρδος

εδώ: εκείνη την ώρα

η επαφή, εδώ: η επικοινωνία

το μωρό
η αγαπημένη μουσική
βραζιλιάνικος
Υδροχόος

οι αδερφές
εδώ: πάει να πει
το συγκρότημα
παίζω μουσική
έλα
για πρόβα στο τραγούδι

ο δάσκαλος, ο καθηγητής
ο άντρας που ασχολείται με 
 τα οικιακά / το νοικοκυριό
η ηθοποιός

34 Arbeitsbuch


