
Welcome

Lesson 1
VOCABULARY   page 4

W.1.1 body (μπόντι)
W.1.2 face (φέις)
W.1.3 arm (άαρμ)
W.1.4 ear (ίαρ)
W.1.5 eye (άι)
W.1.6 foot (φούτ)
W.1.7 hair (χέαρ)
W.1.8 hand (χανντ)
W.1.9 head (χεντ)
W.1.10 leg (λεγκ)

W.1.11 mouth (μάουθ)
W.1.12 nose (νόουζ)

CLASSROOM LANGUAGE   page 5

W.1.13 Be quiet (μπι κουάιετ)
W.1.14 close (κλόουζ)
W.1.15 spell (σπελ)
W.1.16 know (νόου)
W.1.17 open (όπεν)
W.1.18 That’s right (δατς ράιτ)
W.1.19 That’s wrong (δατς ρονγκ)
W.1.20 mean (μίιν)

PHONETICS  LIST

Amazing English 1 Phonetics List – 
Λίστα με προφορά των λέξεων

Αγαπητέ μαθητή,

Προκειμένου να σε βοηθήσουμε να αποκτήσεις σωστή προφορά στα Αγγλικά και να σε διευκολύνουμε στην 
μελέτη του λεξιλογίου έχουμε δημιουργήσει αυτό το έντυπο με την προφορά των λέξεων χρησιμοποιώντας 
ελληνικά γράμματα. 

Το βιβλίο σου επίσης συνοδεύεται από e-book στο οποίο μπορείς να ακούσεις τις λέξεις με τη σωστή 
προφορά από Άγγλους ομιλητές.

Χρησιμοποιώντας συνδυαστικά τα δύο αυτά βοηθήματα θα μπορέσεις γρήγορα και εύκολα να μάθεις 
να προφέρεις τις λέξεις του βιβλίου σου σωστά .

Προφορά γραμμάτων

Πράσινα γράμματα: προφέρονται απαλά

Κεφαλαία γράμματα: τα προφέρουμε έντονα (παχύς ήχος)

Κόκκινα και μπλε γράμματα: προφέρονται ξεχωριστά

Το γράμμα "α": το λέμε με ελαφρώς ανοιχτό στόμα (ήχος ανάμεσα σε α και ε)

Το γράμμα "Α": το λέμε με ανοιχτό στόμα (καθαρός ήχος Α)
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GRAMMAR   page 5

W.1.21 desk (ντεσκ)
W.1.22  amazing (αμέιζινγκ)
W.1.23 big (μπιγκ)
W.1.24 apple (απλ)
W.1.25 watch (ουότς)
W.1.26 horse (χόορς)
W.1.27  bus (μπΑς)

Lesson 2
VOCABULARY   pages 6-7

W.2.1 o’clock (οκλόκ)
W.2.2 (fi ve) past (φάιβ πάαστ)
W.2.3 a quarter past (ε κουόρτερ πάαστ)
W.2.4 half past (χάαφ πάαστ)
W.2.5 (twenty-fi ve) to (τουέντυ φάιβ του)
W.2.6 What time is it? (Ουάτ τάιμ ιζ ιτ)
W.2.7 autumn (ότομ)
W.2.8 summer (σάμερ)
W.2.9 spring (σπρινγκ)
W.2.10 winter (ουίντερ)
W.2.11 morning (μόρνινγκ)
W.2.12 birthday (μπέρθντεϊ)
W.2.13 weekend (ουίκενντ)
W.2.14 night (νάιτ)
W.2.15 baby (μπέιμπι)
W.2.16 box (μποξ)
W.2.17 brush (μπρΑΣ)
W.2.18 dress (ντρες)
W.2.19 leaf (λίιφ)
W.2.20 potato (ποτέιτο)
W.2.21 toy (τόοϊ)
W.2.22 child (τσάιλντ)
W.2.23 fi sh (φιΣ)
W.2.24 sheep (Σίιπ)
W.2.25 man (μαν)
W.2.26 woman (γούμαν)

W.2.27 person (πέερσον)
W.2.28 mouse (μάους)
W.2.29 picture (πίκτσερ)
W.2.30 tree (τρίι)
W.2.31 fl ower (φλάουερ)
W.2.32 girl (γκέερλ)
W.2.33 boy (μπόι)

MEET THE AMAZING KIDS   pages 8-9

W.3.1 meet (μίιτ)
W.3.2 kid (κιντ)
W.3.3 best friend (μπεστ φρενντ)
W.3.4 superpower (σούπερπάουερ)
W.3.5 sometimes (σΆμτάιμς)
W.3.6 smart (σμάαρτ)
W.3.7 really (ρίλι)
W.3.8 strong (στρονγκ)
W.3.9 tall (τόολ)
W.3.10 cool (κούουλ)
W.3.11 love (λΑβ)
W.3.12 very (βέρι)
W.3.13 fast (φάαστ)
W.3.14 long (λόονγκ)
W.3.15 friend (φρενντ)
W.3.16 say (σέι)
W.3.17 beautiful (μπιούτιφουλ)
W.3.18 fl y (φλάι)
W.3.19 too (τούου)
W.3.20 glasses (γκλάασιζ)
W.3.21 because (μπικόζ)
W.3.22 X-ray (εξ-ρέι)
W.3.23 see (σίι)
W.3.24 dark (ντάαρκ)
W.3.25 song (σόνγκ)
W.3.26 always (όολγουεϊζ)
W.3.27 never (νέβερ)
W.3.28 ever (έβερ)
W.3.29 town (τάουν)

Welcome
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OPENER   pages 10-11

1.0.1 family (φΆμιλι)
1.0.2 brother (μπρΆδερ)
1.0.3 dad (νταντ)
1.0.4 grandma (γκράνμα)
1.0.5 grandpa (γκράνπα)
1.0.6 mum (μΑμ)
1.0.7 sister (σίστερ)
1.0.8 happy (χΆπι)
1.0.9 old (όολντ)
1.0.10 young (γιάνγκ)

Unit 1 menu
1.0.11 talk about (τόοκ αμπάουτ)
1.0.12 learn (λέερν)
1.0.13  around the world (αράουνντ 

δε ουέερλντ)
1.0.14 fi nd out (φάινντ άουτ)
1.0.15 happen (χΆπεν)

Lesson 1
READING   page 12

1.1.1 aunt (άαντ)
1.1.2 family tree (φΆμιλι τρίι)
1.1.3 famous (φέιμους)
1.1.4 footballer (φούτμπόολερ)
1.1.5 newspaper (νιούσπέιπερ)
1.1.6 grandparents (γκράνπάρεντς)
1.1.7 parents (πάρεντς)
1.1.8 call (κόολ)
1.1.9 son (σΑν)
1.1.10 daughter (ντόοτερ)
1.1.11 clever (κλέβερ)

Amazing fact!
1.1.12 fact (φΆκτ)
1.1.13 fashion designer (φάΣιον ντιζάινερ)
1.1.14 pop singer (ποπ σίνγκερ)

VOCABULARY   page 13

1.1.15 father (φάαδερ)
1.1.16 grandchildren (γκράντσίλντρεν*)
1.1.17 grandfather (γκράνφάαδερ)

1.1.18 grandmother (γκράνμΆδερ)
1.1.19 mother (μΆδερ)
1.1.20 cute (κιούουτ)
1.1.21 pretty (πρίτι)
1.1.22 short (Σορτ)
1.1.23 tall (τόολ)
1.1.24 thin (θιν)

Lesson 2
READING   page 14

1.2.1 dialogue (ντΆιΑλογκ)
1.2.2 homework (χόμουέερκ)
1.2.3 lunch (λΆντς)
1.2.4 twins (τουίνς)
1.2.5 naughty (νόοτι)
1.2.6  play games on sb (πλέι γκέιμς ον 

σΑμμπόντι)
1.2.7 teacher (τίιτσερ)
1.2.8 ask (Ασκ)
1.2.9 Come on (κΑμ ον)
1.2.10 Bye (μπάαι)

Amazing fact!
1.2.11 33% (θέρτι θρίι περ σεντ)
1.2.12  look exactly the same (λουκ 

ιγκζάκτλι δε σέιμ)

VOCABULARY   page 15

1.2.13 fat (φΑτ)
1.2.14 funny (φΆνι)
1.2.15 hungry (χΆνγκρι)
1.2.16 thirsty (θέρστι)
1.2.17 come (κΑμ)
1.2.18 go home (γκόου χόομ)
1.2.19 say sorry (σέει σόρι)
1.2.20 talk to sb (τόκ του σΑμμπόντι)
1.2.21 let’s (λετς)

Lesson 3
READING   page 16

1.3.1 webpage (ουέμππέιτζ)
1.3.2 chimp (τσιμπ)
1.3.3 like (λάικ)

Family & Friends
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1.3.4 look after (λουκ άαφτερ)
1.3.5 place (πλέις)
1.3.6 together (τουγκέδερ)
1.3.7 great (γκρέιτ)
1.3.8 prize (πράιζ)
1.3.9 tiger (τάιγκερ)
1.3.10 live (λιβ)
1.3.11 special (σπέΣαλ)
1.3.12 animal (άνιμαλ)
1.3.13 every (έβρι)
1.3.14 make (μέικ)
1.3.15 cake (κέικ)
1.3.16 ride (ράιντ)
1.3.17 bike (μπάικ)
1.3.18 park (πάαρκ)
1.3.19 lemonade (λέμονεϊντ)
1.3.20 café (καφέ)
1.3.21 at home (ατ χόομ)
1.3.22 watch (ουότς)
1.3.23 eat (ίιτ)
1.3.24 have fun (χαβ φΑν)
1.3.25 boring (μπόρινγκ)
1.3.26 house (χάουζ)
1.3.27 lucky (λΆκι)
1.3.28 think (θινκ)

Amazing fact!
1.3.29 study (στΆντι)
1.3.30 show (Σόου)
1.3.31 elephant (έλεφαντ)
1.3.32 dolphin (ντόλφιν)
1.3.33 different (ντίφρεντ)
1.3.34 kind (κάινντ)

VOCABULARY   page 17

1.3.35 busy (μπίζι)
1.3.36 famous (φέιμους)
1.3.37 lots of (λοτς οβ)
1.3.38 favourite (φέιβοριτ)
1.3.39 hobby (χόμπι)

GRAMMAR   page 17

1.3.40 dirty (ντέερτι)

Lesson 4
READING   page 18

1.4.1 article (άρτικλ)
1.4.2 biggest (μπίγκεστ)
1.4.3 expensive (εξπένσιβ)
1.4.4 full (φουλ)
1.4.5 minibus (μίνιμπΑς)
1.4.6 trolley (τρόλει)
1.4.7 work (ουέερκ)
1.4.8 youngest (γιάνγκεστ)
1.4.9 Britain (μπρίταιν)
1.4.10 baby (μπέιμπι)
1.4.11 grown up (γκρόουν Απ)
1.4.12 second (σέκονντ)
1.4.13 uncle (Άνκλ)
1.4.14 aunt (άαντ)
1.4.15 cousin (κΆζεν)
1.4.16 week (ουίικ)
1.4.17 pair (πέαρ)
1.4.18 socks (σοκς)
1.4.19 supermarket (σούπερμάαρκετ)

Amazing fact!
1.4.20 use (γιούουζ)
1.4.21 packet (πΆκετ)
1.4.22 cereal (σίιριαλ)
1.4.23 more than (μόορ δαν)
1.4.24 litre (λίιτερ)
1.4.25 milk (μιλκ)
1.4.26 breakfast (μπρέκφαστ)

VOCABULARY   page 19

1.4.27 curly (κέερλι)
1.4.28 fair (φέαρ)
1.4.29 straight (στρέιτ)
1.4.30 dark (ντάαρκ)
1.4.31 moustache (μουστάαΣ)
1.4.32 beard (μπίερντ)

GRAMMAR   page 19

1.4.33 just (τζΑστ)
1.4.34 sound (σάουνντ)
1.4.35 nice (νάις)
1.4.36 sentence (σέντενς)
1.4.37 music (μιούουζικ)
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SPEAKING   page 19

1.4.38 kite (κάιτ)

Skills Building
GRAMMAR   page 20

1.5.1 balloon (μπαλούουν)
1.5.2 party hat (πάαρτι χατ)

LISTENING   page 20

Do it right!
1.5.3 Do it right (ντου ιτ ράιτ)
1.5.4 carefully (κέρφουλι)
1.5.5 before (μπιφόορ)
1.5.6 listen (λίστεν)
1.5.7 help (χελπ)
1.5.8 draw lines (ντρόο λάινς)
1.5.9 T-shirt (τίι-Σερτ)
1.5.10 drink (ντρινκ)

SPEAKING   page 21

Do it right!
1.5.11 complete (κομπλίιτ)
1.5.12 for example (φορ εκζάμπλ)

WRITING   page 21

Do it right!
1.5.13 write (ράιτ)
1.5.14 check (τσεκ)
1.5.15 spelling (σπέλινγκ)
1.5.16 correct (κορέκτ)
1.5.17 mistake (μιστέικ)
1.5.18 fi nd (φάινντ)
1.5.19 forget (φοργκέετ)
1.5.20 fi nish (φίνιΣ)

REVIEW 1   pages 22-23

1.6.1 also (όολσοου)
1.6.2 ugly (Άγκλι)
1.6.3 new (νιούου)
1.6.4 kind (κάινντ)

SONG   page 23

1.6.5 sing (σίνγκ)

CLIL: MATHS   page 24

1.6.6 maths (μΑθς)
1.6.7 How old (χάου όολντ)
1.6.8 age (έειτζ)

CULTURE   page 25

1.6.9 Australia (οστρέιλια)
1.6.10 fairy (φέρι)
1.6.11 bread (μπρέντ)
1.6.12 butter (μπΆτερ)
1.6.13 coloured (κΆλορντ)
1.6.14 sprinkles (σπρίνκλς)
1.6.15 cut sth into (κΑτ σΆμθινγκ ιντο)
1.6.16 triangle (τράιανγκλ)
1.6.17 piñata (πινιάτα)
1.6.18 celebration (σελεμπρέιΣον)
1.6.19 Mexico (μέξικο)
1.6.20 sweet (σουίιτ)
1.6.21 inside (ινσάιντ)
1.6.22 hit (χιτ)
1.6.23 stick (στικ)
1.6.24 the bumps (δε μπΑμπς)
1.6.25  bump sb up/down (μπΑμπ σΑμμπόντι 

Απ/ντάουν)
1.6.26 so (σόου)
1.6.27 extra (έξτρα)
1.6.28 good luck (γκουντ λΑκ)
1.6.29 candle (κανντλ)
1.6.30 Sweden (σουίντεν)
1.6.31 fl ag (φλάγκ)
1.6.32 long-life (λονγκ λάιφ)
1.6.33 noodle (νουντλ)
1.6.34 China (τσάινα)
1.6.35 symbol (σίμμπολ)
1.6.36 break (μπρέικ)
1.6.37 country (κΆντρι)
1.6.38 America (αμέρικα)
1.6.39 Canada (κάναντα)
1.6.40 France (φράανς)
1.6.41 Italy (ίταλι)
1.6.42 bowl (μπόολ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 1  pages 26-27

1.6.43 again (εγκέιν)
1.6.44 Hey (χέεϊ)
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OPENER   pages 28-29

2.0.1 sport (σπόορτ)
2.0.2 free time (φρίι τάιμ)
2.0.3 baseball (μπέιζμπόολ)
2.0.4 basketball (μπάασκετμπόολ)
2.0.5 badminton (μπάτμιντον)
2.0.6 football (φουτμπόολ)
2.0.7 hockey (χόκι)
2.0.8 swimming (σουίμινγκ)
2.0.9 table tennis (τέιμπλ τένις)
2.0.10 tennis (τένις)
2.0.11 drawing (ντρόοϊνγκ)
2.0.12 fi shing (φίΣινγκ)
2.0.13  listening to music (λίστενινγκ του 

μιούουζικ)
2.0.14 radio (ρέιντιο)
2.0.15 painting (πέιντινγκ)
2.0.16 playing a game (πλέινγκ ε γκέιμ)
2.0.17 playing the guitar (πλέινγκ δε γκιτάαρ)
2.0.18 piano (πιάνο)
2.0.19 reading a book (ρίιντινγκ ε μπουκ)
2.0.20 story (στόορι)
2.0.21 riding a bike (ράιντινγκ ε μπάικ)
2.0.22 singing (σίνγκινγκ)
2.0.23 taking a photo (τέικινγκ ε φότο)
2.0.24 watching TV (ουότσινκγ τίιβίι)

Unit 2 menu
2.0.25 climber (κλάιμμπερ)
2.0.26  musical instrument (μιούουζικαλ 

ίνστρουμεντ)

Lesson 1
READING   page 30

2.1.1 building (μπίλντινγκ)
2.1.2 climb (κλάιμμπ)
2.1.3 fall (φόολ)
2.1.4 rock (ροκ)
2.1.5 rope (ρόουπ)
2.1.6 net (νετ)
2.1.7 without (ουιδάουτ)
2.1.8 strong (στρονγκ)
2.1.9 bottom (μπότομ)
2.1.10 top (τοπ)

2.1.11 inside (ινσάιντ)
2.1.12 take (τέικ)
2.1.13 lift (λιφτ)
2.1.14 up (Απ)
2.1.15 outside (αουτσάιντ)
2.1.16 fan (φαν)
2.1.17 city (σίτι)
2.1.18 Wow (ουάου)
2.1.19 another (ανΆδερ)
2.1.20 dangerous (ντέιντζερους)
2.1.21 diffi cult (ντίφικαλτ)
2.1.22 boring (μπόρινγκ)
2.1.23 frightened (φράιτενντ)
2.1.24 Internet (ίντερνετ)
2.1.25 only (όνλι)

Amazing fact!
2.1.26 vertigo (βέερτιγκόου)
2.1.27 feel dizzy (φίιλ ντίζι)

VOCABULARY   page 31

2.1.28 weak (ουίικ)
2.1.29 safe (σέιφ)
2.1.30 easy (ίιζι)
2.1.31 exciting (εξάιτινγκ)
2.1.32 brave (μπρέιβ)
2.1.33 down (ντάουν)
2.1.34 middle (μιντλ)
2.1.35 tower (τάουερ) 
2.1.36 metre (μίιτερ)
2.1.37 fl oor (φλόορ)
2.1.38 fi rst (φέερστ)
2.1.39 sea (σίι)
2.1.40 stand (στανντ)

LISTENING   page 31

2.1.41 scuba-diving (σκούμπα-ντάιβινγκ)
2.1.42 swim (σουίμ)
2.1.43 water (ουόοτερ)
2.1.44 everyone (έβριουαν)

Just say it!
 2.1.45 same (σέιμ)
2.1.46 run (ρΑν)

Sports & Hobbies
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SPEAKING   page 31

2.1.47 paint (πέιντ)

Lesson 2
READING   page 32

2.2.1 blog (μπλογκ)
2.2.2 chess (τσες)
2.2.3 comic (κόμικ)
2.2.4 during (ντιούρινγκ)
2.2.5 hero (χίροου)
2.2.6 instrument (ίνστρουμεντ)
2.2.7 voice (βόις)
2.2.8 often (όφτεν)
2.2.9 chat (τσατ)
2.2.10 comment (κόμεντ)
2.2.11 Greece (γκρίις)
2.2.12 minifi gure (μίνιφίγκιουρ)
2.2.13 garden (γκάρντεν)
2.2.14 Germany (τζέερμανι)
2.2.15 violin (βάιολιν)
2.2.16 drums (ντρΑμς)
2.2.17 win (ουίν)
2.2.18 competition (κομπετίΣιον)
2.2.19 Spain (σπέιν)
2.2.20 match (ματς)
2.2.21 collect (κολέκτ)
2.2.22 sticker (στίκερ)
2.2.23 player (πλέιερ)
2.2.24 Russia (ρΆΣα)
2.2.25 club (κλΑμπ)
2.2.26 stadium (στέιντιουμ)

Amazing Fact!
2.2.27 gold (γκόουλντ)
2.2.28 be worth (μπι ουέρθ)

VOCABULARY   page 33

2.2.29 fi lm (φιλμ)
2.2.30 stamp (σταμπ)
2.2.31 coin (κόιν)
2.2.32 race (ρέις)
2.2.33 email (ιμέιλ)
2.2.34 pool (πούουλ)
2.2.35 café (καφέ)

2.2.36 library (λάιμπραρι)
2.2.37 cinema (σίνεμα)

GRAMMAR   page 33

2.2.38 usually (γιούζουαλι)

Lesson 3
READING   page 34

2.3.1 court (κόορτ)
2.3.2 disc (ντισκ)
2.3.3 hole (χόουλ)
2.3.4 racket (ράκετ)
2.3.5 try (τράι)
2.3.6 unusual (Ανγιούζουαλ)
2.3.7 ball game (μπόολ γκέιμ)
2.3.8 reporter (ριπόορτερ)
2.3.9 programme (πρόγκραμ)
2.3.10 footgolf (φούτγκολφ)
2.3.11 golf (γκολφ)
2.3.12 kick (κικ)
2.3.13 winner (ουίνερ)
2.3.14 hit (χιτ)
2.3.15 bounce (μπάουνς)
2.3.16 against (εγκέινστ)
2.3.17 partner (πάαρτνερ)
2.3.18 all year (όολ γίερ)
2.3.19 beach (μπίιτς)
2.3.20 hold (χόλντ)

Amazing Fact!
2.3.21 world cup (ουέερλντ κΑπ)
2.3.22 Hungary (χΆνγκερι)

VOCABULARY   page 35

2.3.23 beat (μπίιτ)
2.3.24 drop (ντροπ)
2.3.25 lose (λούουζ)
2.3.26 score (σκόορ)
2.3.27 win (ουίν)
2.3.28 climb (κλάιμμπ)
2.3.29 skate (σκέιτ)
2.3.30 jog (τζόγκ)
2.3.31 hop (χοπ)
2.3.32 skip (σκιπ)
2.3.33 dance (ντάανς)
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LISTENING   page 35

2.3.34 egg (εγκ)
2.3.35 sack (σακ)
2.3.36 spoon (σπούουν)
2.3.37 jump (τζΑμπ)
2.3.38 camera (κάμερα)

Lesson 4
READING   page 36

2.4.1 diary (ντάιαρι)
2.4.2 captain (κάπτεν)
2.4.3 coach (κόουτς)
2.4.4 goal (γκόουλ)
2.4.5 hard (χάαρντ)
2.4.6 hockey stick (χόκι στικ)
2.4.7 important (ιμπόρταντ)
2.4.8 pitch (πιτς)
2.4.9 dear (ντίερ)
2.4.10 team (τίιμ)
2.4.11 goodnight (γκούντνάιτ)

Amazing Fact!
2.4.12 left-handed (λεφτ-χάνντιντ)

VOCABULARY   page 37

2.4.13 winner (ουίνερ)
2.4.14 cup (κΑπ)
2.4.15 medal (μένταλ)
2.4.16 fan (φαν)
2.4.17 football kit (φούτμποολ κιτ)
2.4.18 Oh dear (όου ντίερ)
2.4.19 Well done (ουέλ νταν)
2.4.20 Good idea (γκουντ αϊντία)
2.4.21 You’re welcome (γιόρ ουέλκαμ)
2.4.22 Me too (μίι τούου)
2.4.23 Wow (ουάου)

Skills Building
GRAMMAR   page 39

2.5.1 leisure (λέιζουρ)
2.5.2 activity (ακτίβιτι)

Do it right! 
2.5.3 interesting (ίντρεστινγκ)
2.5.4 enjoy (εντζόι)

WRITING   page 39

Do it right!
2.5.5 capital letter (κάπιταλ λέτερ)
2.5.6 apostrophe (απόστροφι)
2.5.7 question mark (κουέστιον μάαρκ)
2.5.8 full stop (φουλ στοπ)

SONG   page 41

2.6.1 all day long (όολ ντέι λόονγκ)
2.6.2 star (στάαρ)
2.6.3 hour (άουερ)
2.6.4 fi eld (φίιλντ)
2.6.5 wall (ουόολ)
2.6.6 smile (σμάιλ)

CLIL: MUSIC   page 42

2.6.7 recorder (ρικόoρντερ)
2.6.8 digeridoo (ντιτζεριντού)
2.6.9 drumsticks (ντρΆμστικς)
2.6.10 fi nger (φίνγκερ)
2.6.11 pick (πικ)
2.6.12 bow (μπόου)
2.6.13 carrot (κάροτ)
2.6.14 exercise (έξερσάιζ)
2.6.15 class (κλας)
2.6.16 survey (σέερβεϊ)
2.6.17 want (ουόντ)

CULTURE   page 43

2.6.18 map (μαπ)
2.6.19 the UK (δε γιού κέι)
2.6.20 the USA (δε γιού ές έι)
2.6.21 ice hockey (άις χόκι)
2.6.22 ice (άις)
2.6.23 puck (πΑκ)
2.6.24 fall over (φόολ όουβερ)
2.6.25 wear (ουέαρ)
2.6.26 pad (παντ)

8



2.6.27 helmet (χέλμετ)
2.6.28 cricket (κρίκετ)
2.6.29 grass (γκράας)
2.6.30 everywhere (έβριουέαρ)
2.6.31 start (στάαρτ)
2.6.32 cap (καπ)
2.6.33 bat (μπατ)
2.6.34 teenager (τίινέιντζερ)

2.6.35 Little League (λίτλ λίιγκ)
2.6.36 popular (πόπιουλαρ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 2  pages 44-45

2.6.37 science (σάιενς)
2.6.38 lesson (λέσον)
2.6.39 van (βαν)
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OPENER   pages 46-47

3.0.1 home (χόομ)
3.0.2 bathroom (μπάαθρούουμ)
3.0.3 bedroom (μπεντρούουμ)
3.0.4 dining room (ντάινινγκ ρούουμ)
3.0.5 living room (λίβινγκ ρούουμ)
3.0.6 kitchen (κίτσεν)
3.0.7 armchair (άαρμτσεαρ)
3.0.8 bed (μπεντ)
3.0.9 bookcase (μπούκκέις)
3.0.10 chair (τσέαρ)
3.0.11 clock (κλοκ)
3.0.12 computer (κομπιούουτερ)
3.0.13 cupboard (κΆπμπορντ)
3.0.14 door (ντόορ)
3.0.15 fl oor (φλόορ)
3.0.16 mat (ματ)
3.0.17 mirror (μίρορ)
3.0.18 sofa (σόουφα)
3.0.19 table (τέιμπλ)
3.0.20 window (ουίνντοου)

Unit 3 menu
3.0.21 suggestion (σατζέΣτιον)

Lesson 1
READING   page 48

3.1.1 carefully (κέρφουλι)
3.1.2 help (χελπ)
3.1.3 mess (μες)
3.1.4 minute (μίνιτ)
3.1.5 paint (πέιντ)
3.1.6 paintbrush (πέιντμπρΑΣ)
3.1.7 room (ρούουμ)
3.1.8 put (πουτ)
3.1.9 cushion (κούΣον)
3.1.10 curtains (κέρτενς)
3.1.11 Here you are (χίερ γιούου άαρ)
3.1.12 phone (φόουν)

Amazing Fact!
3.1.13 graffi ti (γκραφίιτι)
3.1.14 nobody (νόουμποντι)
3.1.15 rich (ριτς)
3.1.16 sell (σελ)
3.1.17 million (μίλιον)

VOCABULARY   page 49

3.1.18 cupboard (κΆπμπορντ)
3.1.19 fan (φαν)
3.1.20 bedside table (μπέντσάιντ τέιμπλ)
3.1.21 carpet (κάαρπετ)
3.1.22 pillow (πίλοου)
3.1.23 blanket (μπλάνκετ)

Lesson 2
READING   page 50

3.2.1 angry (άνγκρι)
3.2.2 excited (εξάιτιντ)
3.2.3 present (πρέζεντ)
3.2.4 video game (βίντεο γκέιμ)
3.2.5 lazy (λέιζι)
3.2.6 hate (χέιτ)
3.2.7 tidy (τάιντι)
3.2.8 slowly (σλόουλι)
3.2.9 quickly (κουίκλι)
3.2.10 fall out (φόολ άουτ)

Amazing Fact!
3.2.11 classroom (κλάσρουουμ)
3.2.12 clean (κλίιν)

VOCABULARY   page 51

 
3.2.13 clean my room (κλίιν μάι ρούουμ)
3.2.14 do the dishes (ντου δε ντίΣιζ)
3.2.15 do the housework (ντου δε χάουζουεερκ)
3.2.16 do the shopping (ντου δε Σόπινγκ)
3.2.17 make a mess (μέικ ε μες)
3.2.18 make my bed (μέικ μάι μπεντ)
3.2.19 tidy my room (τάιντι μάι ρούουμ)
3.2.20 wash the dishes (ουόΣ δε ντίΣιζ)

Home
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3.2.21 busy (μπίζι)
3.2.22 noisy (νόιζι)
3.2.23 polite (πολάιτ)
3.2.24 quick (κουίκ)
3.2.25 quiet (κουάιετ)
3.2.26 rude (ρούουντ)
3.2.27 slow (σλόου)
3.2.28 sit down (σιτ ντάουν)

GRAMMAR   page 51

3.2.29 walk (ουόοκ)
3.2.30 careful (κέρφουλ)

Lesson 3
READING   page 52

3.3.1 because (μπικόζ)
3.3.2 centre (σέντρ)
3.3.3 perhaps (περχάπς)
3.3.4 slide (σλάιντ)
3.3.5 downstairs (ντάουνστέαρς)
3.3.6 stairs (στέαρς)
3.3.7 lift (λιφτ)
3.3.8 Japan (τζαπάν)
3.3.9 ground fl oor (γκράουνντ φλόορ)
3.3.10 circle (σέρκλ)
3.3.11 choose (τσούουζ)
3.3.12 playground (πλέιγκραουνντ)

Amazing Fact!
3.3.16 balcony (μπάλκονι)
3.3.13 completely (κομπλίτλι)
3.3.14 underground (Άνντεργκράουνντ)
3.3.15 main (μέιν)

VOCABULARY   page 53

3.3.16 balcony (μπάλκονι)
3.3.17 basement (μπέιζμεντ)
3.3.18 fi rst fl oor (φέερστ φλόορ)
3.3.19 roof (ρούουφ)
3.3.20 take the lift (τέικ δε λιφτ)
3.3.21 go upstairs (γκόου Άπστεαρς)
3.3.22 go downstairs (γκόου ντάουνστέαρς)
3.3.23 go out (γκόου άουτ)
3.3.24 come home (κΑμ χόομ)
3.3.25 go shopping (γκόου Σόπινγκ)

LISTENING   page 53

3.3.26 hall (χόολ)
3.3.27 spider (σπάιντερ)

Lesson 4
READING   page 54

3.4.1 advert (άντβερτ)
3.4.2 above (αμπΆβ)
3.4.3 even (ίιβεν)
3.4.4 get wet (γκετ ουέτ)
3.4.5 look like (λουκ λάικ)
3.4.6 need (νίιντ)
3.4.7 storybook (στόριμπουκ)
3.4.8 wheel (ουίιλ)
3.4.9 for sale (φορ σέιλ)
3.4.10 fl at (φλατ)
3.4.11 view (βιούου)
3.4.12 river (ρίβερ)
3.4.13 mountain (μάουντεν)
3.4.14 neighbour (νέιμπορ)
3.4.15 countryside (κάουντρισάιντ)
3.4.16 everything (έβριθινγκ)
3.4.17 shower (Σάουερ)
3.4.18 cooker (κούκερ)
3.4.19 fridge (φρίιτζ)
3.4.20 washing machine (ουόΣινγκ μαΣίιν)

Amazing Fact!
3.4.21 cave (κέιβ)
3.4.22 cool (κούουλ)
3.4.23 warm (ουόορμ)

VOCABULARY   page 55

3.4.24 cook (κουκ)
3.4.25 food (φούουντ)
3.4.26 clothes (κλόουδς)
3.4.27 vacuum cleaner (βάκιουμ κλίινερ)
3.4.28 dishwasher (ντίΣουόΣερ)
3.4.29 shelf (Σελφ)
3.4.30 wardrobe (ουόορντρόμπ)
3.4.31 address (αντρές)
3.4.32 city (σίτι)
3.4.33 town (τάουν)
3.4.34 street (στρίιτ)
3.4.35 square (σκουέαρ)
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3.4.36 road (ρόουντ)
3.4.37 grass (γκράας)
3.4.38 hill (χιλ)
3.4.39 village (βίλατζ)

Skills Building
LISTENING   page 56

Do it right!
3.5.1 information (ινφορμέιΣον)

SPEAKING   page 57

Do it right!
3.5.2 conversation (κονβερσέιΣον)
3.5.3 take turns (τέικ τερνς)
3.5.4 untidy (Αντάιντι)
3.5.5  Why don’t we/you (ουάι ντοντ ουίι/

γιούου)
3.5.6 Shall we (Σαλ ουίι)
3.5.7 What about (ουάτ αμπάουτ)

WRITING   page 57

Do it right!
3.5.8 note (νόουτ)
3.5.9 letter (λέτερ)

3.5.10 Best wishes (μπεστ ουίΣιζ)

SONG   page 59

3.6.1 Don’t worry (ντόντ ουόρι)

CLIL: MATHS   page 60

3.6.2 shape (Σέιπ)
3.6.3 diamond (ντάιαμονντ)
3.6.4 oval (όουβαλ)
3.6.5 rectangle (ρέκτανγκλ)
3.6.6 square (σκουέαρ)
3.6.7 side (σάιντ)
3.6.8 classmate (κλάασμεϊτ)

CULTURE   page 61

3.6.9 traditional (τραντίΣοναλ)
3.6.10 snow (σνόου)
3.6.11 animal skin (άνιμαλ σκιν)
3.6.12 wood (γούουντ)
3.6.13 wool (γούουλ)
3.6.14 igloo (ίγκλουου)
3.6.15 Greenland (γκρίινλανντ)
3.6.16 hunting (χΆντινγκ)
3.6.17 Mongolia (μονγκόλια)
3.6.18 yurt (γιέρτ)
3.6.19 farmer (φάαρμερ)
3.6.20 move (μούουβ)
3.6.21 tent (τεντ)
3.6.22 colourful (κΆλορφουλ)
3.6.23 teepee (τίιπίι)
3.6.24 North America (νορθ αμέρικα)
3.6.25 dry (ντράι)
3.6.26 rain (ρέιν)
3.6.27 anymore (ένιμόορ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 3  pages 62-63

3.6.28 get here (γκετ χίερ)
3.6.29 drink (ντρινκ)
3.6.30 That’s better (δατς μπέτερ)
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OPENER   pages 64-65

4.0.1 board (μπόορντ)
4.0.2 keyboard (κίιμποορντ)
4.0.3 mouse (μάους)
4.0.4 understand (Ανντερστάνντ)

Unit 4 menu

4.0.5 experiment (εξπέριμεντ)
4.0.6  after-school activities (άαφτερ-

σκούουλ ακτίβιτιζ)

Lesson 1
READING   page 66

4.1.1 farmer (φάαρμερ)
4.1.2 for example (φορ εξάμπλ)
4.1.3 information (ινφορμέιΣον)
4.1.4 it rains (ιτ ρέινς)
4.1.5 near (νίερ)
4.1.6 problem (πρόμπλεμ)
4.1.7 stay (στέι)
4.1.8 usual (γιούζουαλ)
4.1.9 boat (μπόουτ)
4.1.10 Bangladesh (μπανγκλαντέΣ)
4.1.11 pick up (πικ Απ)
4.1.12 student (στιούουντεντ)
4.1.13 fi nd out (φάινντ άουτ)

Amazing Fact!
4.1.14 organisation (οοργκαναϊζέιΣον)
4.1.15 health centre (χέλθ σέντρ)
4.1.16 farm (φάαρμ)

VOCABULARY   page 67

4.1.17 hand in (χάνντ ιν)
4.1.18 look up (λουκ Απ)
4.1.19 write down (ράιτ ντάουν)
4.1.20 study (στΆντι)
4.1.21 teach (τίιτς)
4.1.22 year (γίερ)
4.1.23 subject (σΆμπτζεκτ)

Lesson 2
READING   page 68

4.2.1 experiment (εξπέριμεντ)
4.2.2 high school (χάι σκούουλ)
4.2.3 homeschool (χόομσκούουλ)
4.2.4 loud bang (λάουντ βανγκ)
4.2.5 mix (μιξ)
4.2.6 science kit (σάιενς κιτ)
4.2.7 science (σάιενς)
4.2.8 timetable (τάιμτέιμπλ)
4.2.9 online (ονλάιν)

Amazing Fact!
4.2.10 university (γιουουνιβέερσιτι)

VOCABULARY   page 69

4.2.11 break (μπρέικ)
4.2.12 calculator (καλκιουλέιτορ)
4.2.13 dictionary (ντίξιονέρι)
4.2.14 exercise (έξερσάιζ)
4.2.15 maths (μΑθς)
4.2.16 art (άαρτ)
4.2.17 PE (πίι ίι)
4.2.18 geography (τζιόγκραφι)
4.2.19 history (χίστορι)

GRAMMAR   page 69

4.2.20 next (νεξτ)

Lesson 3
READING   page 70

4.3.1 notice (νότις)
4.3.2 classical (κλάσικαλ)
4.3.3 packed lunch (πακτ λΑντς)
4.3.4 rock (ροκ)
4.3.5 soon (σούουν)
4.3.6 until (Αντίλ)
4.3.7 trip (τριπ)
4.3.8 leave (λίιβ)
4.3.9 return (ριτέερν)
4.3.10 concert (κόνσερτ)

School
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4.3.11 band (μπανντ)
4.3.12 practise (πράκτις)
4.3.13 buy (μπάι)
4.3.14 ticket (τίκετ)

Amazing Fact!
4.3.15 king (κινγκ)
4.3.16 wife (ουάιφ)

VOCABULARY   page 71

4.3.17 museum (μιουζίιμ)
4.3.18 bring (μπρινγκ)

SPEAKING   page 71

4.3.19  after-school activity (άαφτερ-σκούουλ 
ακτίβιτι)

Lesson 4
READING   page 72

4.4.1 free (φρίι)
4.4.2 the next time (δε νεξτ τάιμ)
4.4.3 way (ουέι)
4.4.4 pay (πέι)
4.4.5 poor (πούουρ)
4.4.6 work (ουέερκ)
4.4.7 get (γκετ)
4.4.8 catch (κατς)
4.4.9 warm (ουόορμ)
4.4.10 dry (ντράι)
4.4.11 share (Σέαρ)
4.4.12 dream (ντρίιμ)
4.4.13 life (λάιφ)
4.4.14 change (τσέιντζ)
4.4.15 bored (μπόορντ)
4.4.16 think about (θινκ αμπάουτ)

Amazing Fact!
4.4.17 UNESCO (γιου νέ σκόου)
4.4.18 enough (ινΆφ)
4.4.19 primary school (πράιμαρι σκούουλ)

VOCABULARY   page 73

4.4.20 rich (ρίτς)
4.4.21 cold (κόολντ)
4.4.22 wet (ουέτ)
4.4.23 excited (εξάιτιντ)
4.4.24 train (τρέιν)

CLIL: COMPUTER STUDIES   page 78

4.5.1  computer studies (κομπιούουτερ 
στΆντιζ)

4.5.2 screen (σκρίιν)
4.5.3 surf the Net (σερφ δε νετ)
4.5.4  turn on a computer (τερν ον ε 

κομπιούουτερ)
4.5.5 click on an icon (κλικ ον εν άικον)
4.5.6  scroll up/down a page (σκρόουλ Απ/ 

ντάουν ε πέιτζ)
4.5.7  shut down a computer (ΣΑτ ντάουν ε 

κομπιούουτερ)
4.5.8 message (μέσετζ)

CULTURE   page 79

4.5.9 Bali (μπάαλι)
4.5.10 jungle (τζΆνγκλ)
4.5.11 plant (πλάαντ)
4.5.12 tablet (τάμπλετ)
4.5.13 e-book (ίιμπουκ)
4.5.14 belong to (μπιλόνγκ του)
4.5.15 on my own (ον μάι όουν)

THE AMAZING KIDS EPISODE 4  pages 80-81

4.5.16 hold hands (χολντ χανντς)
4.5.17 tomorrow (τουμόροου)
4.5.18 restaurant (ρέστοραντ)
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OPENER   pages 82-83

5.0.1 dinner (ντίνερ)
5.0.2 burger (μπέργκερ)
5.0.3 chips (τσιπς)
5.0.4 juice (τζούους)
5.0.5 grape (γκρέιπ)
5.0.6 orange (όραντζ)
5.0.7 pear (πέαρ)
5.0.8 watermelon (ουόοτερμελον)

Unit 5 menu 
5.0.9 record (ρέκορντ)
5.0.10 recipe (ρέσιπι)
5.0.11 snack (σνακ)
5.0.12 New Year (νιούου γίερ)

Lesson 1
READING   page 84

5.1.1 bowl (μπόουλ)
5.1.2 hot (χοτ)
5.1.3 instructions (ινστρΆκτιονς)
5.1.4 microwave (μάικροουεϊβ)
5.1.5 mug (μΑγκ)
5.1.6 sweet (σουίιτ)
5.1.7 chocolate (τσόκολετ)
5.1.8 need (νίιντ)
5.1.9 make sure (μέικ σούουρ)
5.1.10 g (γκραμ)
5.1.11 fl our (φλάουερ)
5.1.12 sugar (σούγκαρ)
5.1.13 cocoa (κόουκόου)
5.1.14 ml (μίλιλίτρ)
5.1.15 vegetable oil (βέτζεταμπλ όιλ)
5.1.16 mix (μιξ)
5.1.17 wait (ουέιτ)
5.1.18 cream (κρίιμ)
5.1.19 ice cream (άις κρίιμ)
5.1.20 add (αντ)
5.1.21 jam (τζαμ)

Amazing Fact!
5.1.22 almost (όολμοουστ)
5.1.23 kg (κίλογκραμ)

VOCABULARY   page 85

5.1.24 clean (κλίιν)

GRAMMAR   page 85

5.1.25 tomato (τομάατοου)
5.1.26 lemon (λέμον)
5.1.27 lime (λάιμ)
5.1.28 rice (ράις)
5.1.29 onion (όνιον)

LISTENING   page 85

5.1.30 pancake (πάνκεϊκ)

SPEAKING   page 85

5.1.31 meatballs (μίιτμπόολς)

Lesson 2
READING   page 86

5.2.1 astronaut (άστρονοοτ)
5.2.2 athlete (άθλιιτ)
5.2.3 either (άιδερ)
5.2.4 have a snack (χαβ ε σνακ)
5.2.5 space (σπέις)
5.2.6 midday (μίντντέι)
5.2.7 probably (πρόμπαμπλι)
5.2.8 snack (σνακ)
5.2.9 biscuit (μπίσκιτ)
5.2.10 slice (σλάις)
5.2.11 piece (πίις)
5.2.12 actually (άκτσουαλι)
5.2.13 salt (σόολτ)
5.2.14 meal (μίιλ)
5.2.15 fruit (φρούουτ)
5.2.16 nut (νΑτ)
5.2.17 vegetable (βέτζεταμπλ)
5.2.18 healthy (χέλθι)
5.2.19 cheese (τσίιζ)
5.2.20 crisps (κρισπς)

Amazing Fact!
5.2.21 Olympic (ολίμπικ)
5.2.22 swimmer (σουίμερ)
5.2.23 sandwich (σάνντουιτς)
5.2.24 lettuce (λέτους)
5.2.25 mayonnaise (μέιγιονέιζ)
5.2.26 porridge (πόριτζ)

Food & Drink
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VOCABULARY   page 87

5.2.27 time (τάιμ)
5.2.28 bean (μπίιν)

Lesson 3
READING   page 88

5.3.1 afraid (αφρέιντ)
5.3.2 Europe (γιούροπ)
5.3.3 farm (φάαρμ)
5.3.4 festival (φέστιβαλ)
5.3.5 sauce (σόος)
5.3.6 surprised (σερπράιζντ)
5.3.7 taste (τέιστ)
5.3.8 cut (κΑτ)
5.3.9 salad (σάλαντ)
5.3.10 slice (σλάις)
5.3.11 sandwich (σάνντουιτς)
5.3.12 pasta (πάστα)
5.3.13 soup (σούουπ)
5.3.14 come from (κΑμ φρομ)
5.3.15 plant (πλάαντ)
5.3.16 yesterday (γιέστερντεϊ)
5.3.17 South America (σάουθ αμέρικα)
5.3.18 grow (γκρόου)
5.3.19 throw (θρόου)
5.3.20 each other (ίιτς Άδερ)

Amazing Fact!
5.3.21 ketchup (κέτσΑπ)
5.3.22 speed limit (σπίιντ λίμιτ)
5.3.23 pour (πόορ)
5.3.24 kph (κιλόμετερς περ άουερ)
5.3.25 factory (φάκτορι)
5.3.26 runny (ρΆνι)

LISTENING   page 88

5.3.27 menu (μένιουου)
5.3.28 of the day (οβ δε ντέι)

Lesson 4
READING   page 90

5.4.1 break a record (μπρέικ ε ρέκορντ)
5.4.2 doughnut (ντόουνΑτ)
5.4.3 hold a record (χολντ ε ρέκορντ)

5.4.4 million (μίλιον)
5.4.5 no one (νόουΑν)
5.4.6 foodblogger (φούουντμπλόγκερ)
5.4.7 world record (ουέερλντ ρέκορντ)
5.4.8 inch (ιντς)
5.4.9 tasty (τέιστι)
5.4.10 full (φουλ)
5.4.11 strange (στρέιντζ)
5.4.12 horrible (χόριμπλ)
5.4.13 greedy (γκρίιντι)
5.4.14 sick (σικ)
5.4.15 normal (νόορμαλ)
5.4.16 silly (σίλι)

GRAMMAR   page 91

5.4.17 cry (κράι)

Skills Building  pages 92-93

LISTENING   page 92

Do it right!
5.5.1 topic (τόπικ)
5.5.2 decide (ντισάιντ)

WRITING   page 93

Do it right!
5.5.3  sequencing words (σίικουενσινγκ 

ουέερτζ)
5.5.4 clear (κλίερ)
5.5.5 after that (άαφτερ δατ)
5.5.6 fi nally (φάιναλι)
5.5.7 fi rst (φέερστ)
5.5.8 then (δεν)

REVIEW 5   pages 94-95

5.6.1 last (λάαστ)

CLIL: FOOD SCIENCE   page 96

5.6.2 group (γκρούουπ)
5.6.3 protein (πρόουτιιν)
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5.6.4 grain (γκρέιν)
5.6.5 dairy (ντέαρι)
5.6.6 fat (φατ)
5.6.7 meat (μίιτ)
5.6.8 plate (πλέιτ)
5.6.9 divide (ντιβάιντ)
5.6.10 compare (κομπέαρ)

CULTURE   page 97

5.6.11 Norway (νόοργουεϊ)
5.6.12 Scotland (σκότλανντ)

5.6.13 midnight (μιντνάιτ)
5.6.14 New Year’s Eve (νιούου γίερς ίιβ)
5.6.15 stroke (στρόουκ)
5.6.16 rice pudding (ράις πούντινγκ)
5.6.17 black pun (μπλακ πΑν)
5.6.18 pastry (πέιστρι)
5.6.19 item (άιτεμ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 5  pages 98-99

5.6.20 enjoy myself (εντζόι μαϊσέλφ)
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OPENER   pages 100-101

6.0.1 nature (νέιτσουρ)
6.0.2 cow (κάου)
6.0.3 giraffe (τζιράαφ)
6.0.4 lizard (λίζαρντ)
6.0.5 zebra (ζέμπρα)
6.0.6 sand (σανντ)
6.0.7 sun (σΑν)

Unit 6 menu 
6.0.8 forest (φόρεστ)
6.0.9 shark (Σάαρκ)
6.0.10 weather (ουέδερ)
6.0.11 wild (ουάιλντ)

Lesson 1
READING   page 102

6.1.1 again and again (εγκέιν ενντ εγκέιν)
6.1.2 call (κόολ)
6.1.3 fi re brigade (φάιερ μπριγκέιντ)
6.1.4 save (σέιβ)
6.1.5 smoke (σμόουκ)
6.1.6 terrible (τέριμπλ)
6.1.7 rabbit (ράμπιτ)
6.1.8 pet (πετ)
6.1.9 fi re (φάιερ)
6.1.10 cage (κέιτζ)
6.1.11 look after (λουκ άαφτερ)
6.1.12 sleep (σλίιπ)
6.1.13 noise (νόιζ)
6.1.14 wake up (ουέικ Απ)
6.1.15 against (εγκέινστ)
6.1.16 get up (γκετ Απ)
6.1.17 pick up (πικ Απ)
6.1.18 smell (σμελ)
6.1.19 put out (πουτ άουτ)
6.1.20 fi re fi ghter (φάιερ φάιτερ)
6.1.21 hero (χίροου)
6.1.22 give (γκιβ)

VOCABULARY   page 103

6.1.23 holiday (χόλιντεϊ)

Lesson 2
READING   page 104

6.2.1 along (αλόνγκ)
6.2.2 early (έερλι)
6.2.3 panda (πάνντα)
6.2.4 sound (σάουνντ)
6.2.5 through (θρούου)
6.2.6 wind (ουίνντ)
6.2.7 forest (φόρεστ)
6.2.8 bamboo (μπαμμπούου)
6.2.9 kilo (κίιλοου)
6.2.10 visit (βίζιτ)
6.2.11 arrive (αράιβ)
6.2.12 hurry (χΆρι)
6.2.13 shine (Σάιν)
6.2.14 hear (χίερ)
6.2.15 move (μούουβ)

Amazing Fact!
6.2.16 upside-down (Άπσαϊντ-ντάουν)
6.2.17 root (ρούουτ)
6.2.18 air (έαρ)
6.2.19 South Africa (σάουθ άφρικα)
6.2.20 trunk (τρΆνκ)
6.2.21 round (ράουνντ)

VOCABULARY   page 105
 
6.2.22 light (λάιτ)
6.2.23 position (ποζίΣον)
6.2.24 island (άιλανντ)
6.2.25 lake (λέικ)
6.2.26 path (πάαθ)
6.2.27 waterfall (ουόοτερφόολ)

Lesson 3
READING   page 106

6.3.1 ice (άις)
6.3.2 ocean (όουΣαν)
6.3.3 rare (ρέαρ)
6.3.4 snow (σνόου)
6.3.5 tiny (τάινι)

Nature
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6.3.6 up to (Απ του)
6.3.7 Arctic (άακτικ)
6.3.8 melt (μελτ)
6.3.9 polar bear (πόουλαρ μπέαρ) 
6.3.10 seal (σίιλ)
6.3.11 die (ντάι)
6.3.12 weigh (ουέι)
6.3.13 rest (ρεστ)
6.3.14 hide (χάιντ)
6.3.15 already (όολρέντι)
6.3.16 whale (ουέιλ)

Amazing Fact!
6.3.17 smell (σμελ)
6.3.18 km (κιλόμετερ)
6.3.19 away (αουέι)

VOCABULARY   page 107

6.3.20 turtle (τέερτλ)
6.3.21 shark (Σάαρκ)

Lesson 4
READING   page 108

6.4.1 keep dry (κίιπ ντράι)
6.4.2 lowest (λόουεστ)
6.4.3 per cent (πεερσέντ)
6.4.4 surprising (σερπράιζινγκ)
6.4.5 weather (ουέδερ)
6.4.6 umbrella (Αμπρέλα)
6.4.7 sunny (σΆνι)
6.4.8 rainbow (ρέινμποου)
6.4.9 part (πάαρτ)
6.4.10 Antarctica (αντάαρκτικα)
6.4.11 temperature (τέμπρατσουρ)
6.4.12 Earth (έερθ)
6.4.13 cm (σέντιμίτερ)
6.4.14 desert (ντέζερτ)

Amazing Fact!
6.4.15 snowwoman (σνόουγουμαν)

VOCABULARY   page 109

6.4.16 windy (ουίνντι)

6.4.17 rainy (ρέινι)
6.4.18 cloudy (κλάουντι)
6.4.19 icy (άισι)
6.4.20 snowy (σνόουι)

Skills Building
LISTENING   page 110

Do it right!
6.5.1 might (μάιτ)

GRAMMAR   page 110

6.5.2 tonight (τουνάιτ)

SPEAKING   page 111

Do it right!
6.5.3 tense (τενς)

REVIEW 6   pages 112-113

6.6.1 snowman (σνόουμαν)

CLIL: GEOGRAPHY   page 114

6.6.2 continent (κόντινεντ)
6.6.3 Africa (άφρικα)
6.6.4 Asia (έιζα)
6.6.5 North America (νόορθ αμέρικα)
6.6.6 South America (σάουθ αμέρικα)
6.6.7 wood mouse (γούντ μάους)
6.6.8 penguin (πένγκουιν)
6.6.9 kangaroo (κάνγκαρούου)
6.6.10 frog (φρόγκ)
6.6.11 tiger (τάιγκερ)
6.6.12 India (ίνντια)
6.6.13 black bear (μπλακ μπέαρ)
6.6.14 zebra (ζέμπρα)
6.6.15 stripe (στράιπ)

CULTURE   page 115

6.6.16 shoe (Σούου)
6.6.17 bird (μπέερντ)

   19



6.6.18 sunbathe (σΆνμπεϊδ)
6.6.19 wave (ουέιβ)
6.6.20 surfi ng (σέερφινγκ)
6.6.21 cheap (τσίιπ)
6.6.22 Alps (αλπς)

6.6.23 camping holiday (κάμπινγκ χόλιντεϊ)
6.6.24 skiing holiday (σκίινγκ χόλιντεϊ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 6  pages 116-117

6.6.25 zoo (ζούου)
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