
Lesson 1
VOCABULARY   pages 4-5

W.1.1 cousin (κΆζεν)
W.1.2 curly (κέερλι)
W.1.3 dark (ντάαρκ)
W.1.4 famous (φέιμους)
W.1.5 grandpa (γκράνπα)
W.1.6 grandparents (γκράνπάρεντς)
W.1.7 grandson (γκράνσΑν)
W.1.8 mother (μΆδερ)
W.1.9 short (Σορτ)
W.1.10 straight (στρέιτ)

W.1.11 uncle (Άνκλ)
W.1.12 aunt (άαντ)
W.1.13 collect (κολέκτ)
W.1.14 score (σκόορ)
W.1.15 hop (χοπ)
W.1.16 beat (μπίιτ)
W.1.17 win (ουίν)
W.1.18 bounce (μπάουνς)
W.1.19 climb (κλάιμμπ)
W.1.20 jog (τζόγκ)
W.1.21 play a game (πλέι ε γκέιμ)
W.1.22 coin (κόιν)
W.1.23 stamp (σταμπ)

PHONETICS  LIST

Welcome

Amazing English 2 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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W.1.24 race (ρέις)
W.1.25 violin (βάιολιν)
W.1.26 wall (ουόολ)
W.1.27 goal (γκόουλ)
W.1.28 team (τίιμ)
W.1.29 chess (τσες)
W.1.30 shelf (Σελφ)
W.1.31 cupboard (κΆπμπορντ)
W.1.32 dishwasher (ντίΣουόΣερ)
W.1.33 curtains (κέρτενς)
W.1.34 blanket (μπλάνκετ)
W.1.35 shower (Σάουερ)
W.1.36 fridge (φρίιτζ)
W.1.37 fan (φαν)
W.1.38 make my bed (μέικ μάι μπεντ)
W.1.39 downstairs (ντάουνστέαρς)
W.1.40 breakfast (μπρέκφαστ)
W.1.41 make a mess (μέικ ε μες)
W.1.42 clean (κλίιν)
W.1.43 come home (κΑμ χόομ)
W.1.44 wash the dishes (ουόΣ δε ντίΣιζ)
W.1.45 lift (λιφτ)
W.1.46 housework (χάουζουεερκ)
W.1.47 go out (γκόου άουτ)
W.1.48 tidy (τάιντι)
W.1.49 living room (λίβινγκ ρούουμ)

GRAMMAR   page 5

W.1.50 carpet (κάαρπετ)
W.1.51 dirty (ντέερτι)
W.1.52 vacuum cleaner (βάκιουμ κλίινερ)
W.1.53 easy (ίιζι)
W.1.54 balcony (μπάλκονι)
W.1.55 basement (μπέιζμεντ)
W.1.56 hall (χόολ)
W.1.57 naughty (νόοτι)
W.1.58 thirsty (θέρστι)
W.1.59 cute (κιούουτ)
W.1.60 lazy (λέιζι)
W.1.61 prize (πράιζ)
W.1.62 lucky (λΆκι)
W.1.63 hungry (χΆνγκρι)
W.1.64 captain (κάπτεν)
W.1.65 present (πρέζεντ)

Lesson 2
VOCABULARY   pages 6-7

W.2.1 art (άαρτ)
W.2.2 geography (τζιόγκραφι)
W.2.3 history (χίστορι)
W.2.4 maths (μΑθς)
W.2.5 PE (πίι ίι)
W.2.6 science (σάιενς)
W.2.7 year (γίερ)
W.2.8 lesson (λέσον)
W.2.9 student (στιούουντεντ)
W.2.10 high school (χάι σκούουλ)
W.2.11 timetable (τάιμτέιμπλ)
W.2.12 class (κλας)
W.2.13 subject (σΆμπτζεκτ)
W.2.14 break (μπρέικ)
W.2.15 dictionary (ντίξιονέρι)
W.2.16 experiment (εξπέριμεντ)
W.2.17 fl our (φλάουερ)
W.2.18 lunch (λΆντς)
W.2.19 bean (μπίιν)
W.2.20 carrot (κάροτ)
W.2.21 sauce (σόος)
W.2.22 mug (μΑγκ)
W.2.23 bowl (μπόουλ)
W.2.24 onion (όνιον)
W.2.25 salt (σόολτ)
W.2.26 piece (πίις)
W.2.27 slice (σλάις)
W.2.28 dinner (ντίνερ)
W.2.29 vegetable (βέτζεταμπλ)
W.2.30 meal (μίιλ)
W.2.31 doughnut (ντόουνΑτ)
W.2.32 snack (σνακ)
W.2.33 plant (πλάαντ)
W.2.34 soup (σούουπ)
W.2.35 sugar (σούγκαρ)
W.2.36 jam (τζαμ)
W.2.37 salad (σάλαντ)
W.2.38 microwave (μάικροουεϊβ)
W.2.39 sandwich (σάνντουιτς)
W.2.40 weather (ουέδερ)
W.2.41 dry (ντράι)
W.2.42 wet (ουέτ)
W.2.43 sunny (σΆνι)

Welcome
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W.2.44 cloudy (κλάουντι)
W.2.45 icy (άισι)
W.2.46 warm (ουόορμ)
W.2.47 snowy (σνόουι)
W.2.48 windy (ουίνντι)
W.2.49 hot (χοτ)
W.2.50 cold (κόολντ)
W.2.51 low (λόου)
W.2.52 rainbow (ρέινμποου)
W.2.53 temperature (τέμπρατσουρ)
W.2.54 panda (πάνντα)
W.2.55 whale (ουέιλ)
W.2.56 shark (Σάαρκ)
W.2.57 seal (σίιλ)
W.2.58 come out (κΑμ άουτ)
W.2.59 die (ντάι)
W.2.60 Earth (έερθ)
W.2.61 need (νίιντ)
W.2.62 turtle (τέερτλ)
W.2.63 wind (ουίνντ)
W.2.64 snow (σνόου)

GRAMMAR   page 7

W.2.65 behind (μπιχάινντ)
W.2.66 between (μπιτουίιν)
W.2.67 in (ιν)
W.2.68 in front of (ιν φροντ οβ)
W.2.69 next to (νεξτ του)
W.2.70 on (ον)

W.2.71 under (Άνντερ)
W.2.72 along (αλόνγκ)
W.2.73 around (αράουνντ)
W.2.74 path (πάαθ)
W.2.75 lake (λέικ)
W.2.76 fall (φόολ)
W.2.77 down (ντάουν)
W.2.78 stairs (στέαρς)
W.2.79 into (ίντο)
W.2.80 world (ουέερλντ)
W.2.81 up (Απ)
W.2.82 through (θρούου)
W.2.83 forest (φόρεστ)
W.2.84 over (όουβερ)

THE AMAZING KIDS   pages 8-9

W.3.1 superpower (σούπερπάουερ)
W.3.2 island (άιλανντ)
W.3.3 strong (στρονγκ)
W.3.4 fast (φάαστ)
W.3.5 clever (κλέβερ)
W.3.6 X-ray (εξ-ρέι)
W.3.7 dark (ντάαρκ)
W.3.8 fl y (φλάι)

SONG   page 9

W.3.9 super-eyes (σούπερ-άιζ)

Welcome
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OPENER   pages 10-11

1.0.1 building (μπίλντινγκ)
1.0.2 city (σίτι)
1.0.3 motorbike (μότορμπάικ)
1.0.4 road (ρόουντ)
1.0.5 square (σκουέαρ)
1.0.6 street (στρίιτ)
1.0.7 town (τάουν)
1.0.8 beautiful (μπιούτιφουλ)
1.0.9 boring (μπόρινγκ)
1.0.10 busy (μπίζι)
1.0.11 dangerous (ντέιντζερους)
1.0.12 exciting (εξάιτινγκ)
1.0.13 noisy (νόιζι)
1.0.14 pretty (πρίτι)
1.0.15 quiet (κουάιετ)
1.0.16 safe (σέιφ)
1.0.17 ugly (Άγκλι)
1.0.18 centre (σέντρ)
1.0.19 library (λάιμπραρι)
1.0.20 museum (μιουζίιμ)
1.0.21 stadium (στέιντιουμ)
1.0.22 swimming pool (σουίμινγκ πούουλ)

Unit 1 menu
1.0.23 day out (ντέι άουτ)
1.0.24 postcard (πόουστκααρντ)
1.0.25 trip (τριπ)
1.0.26 buy (μπάι)
1.0.27 capital (κάπιταλ)
1.0.28 country (κΆντρι)
1.0.29 unusual (Ανγιούζουαλ)

Lesson 1
READING   page 12

1.1.1 actor (άκτορ)
1.1.2 app (απ)
1.1.3 front (φροντ)
1.1.4 real (ρίιλ)
1.1.5 tower (τάουερ)
1.1.6 treetop walkway (τρίιτοπ ουόοκουεϊ)
1.1.7 underground (Άνντεργκράουνντ)
1.1.8 feel like (φίιλ λάικ)
1.1.9 explore (εξπλόορ)

1.1.10 transport (τράνσποορτ)
1.1.11 remember (ριμέμμπερ)
1.1.12 actually (άκτσουαλι)
1.1.13 drive (ντράιβ)
1.1.14 sell (σελ)
1.1.15 map (μαπ)
1.1.16 ground (γκράουνντ)
1.1.17 air (έαρ)
1.1.18 picnic (πίκνικ)
1.1.19 invite (ινβάιτ)
1.1.20 view (βιούου)

Amazing fact!
1.1.21 bell (μπελ)
1.1.22 inside (ινσάιντ)

VOCABULARY   page 13

1.1.23 play (πλέι)
1.1.24 look for (λουκ φόορ)
1.1.25 buy (μπάι)
1.1.26 travel (τράβελ)
1.1.27 work (ουέερκ)
1.1.28 capital (κάπιταλ)
1.1.29 journey (τζέερνι)
1.1.30 different (ντίφρεντ)
1.1.31 drop (ντροπ)

GRAMMAR   page 13

1.1.32 fl at (φλατ)

LISTENING   page 13

1.1.33 guard (γκάαρντ)
1.1.34 palace (πάλας)
1.1.35 queen (κουίιν)
1.1.36 change place (τσέιντζ πλέις)

Lesson 2
READING   page 14

1.2.1 cheap (τσίιπ)
1.2.2 network (νέτουεερκ)
1.2.3 own (όουν)
1.2.4 pleased (πλίιζντ)

Around Town
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1.2.5 pusher (πούΣερ)
1.2.6 subway (σΆμπουεϊ)
1.2.7 metro (μέτροου)
1.2.8 same (σέιμ)
1.2.9 visit (βίζιτ)
1.2.10 station (στέιΣον)
1.2.11 railway (ρέιλουεϊ)
1.2.12 passenger (πάσιντζερ)
1.2.13 full (φουλ)
1.2.14 platform (πλάτφοορμ)
1.2.15 get on (γκετ ον)
1.2.16 miss (μις)
1.2.17 special (σπέσιαλ)
1.2.18 work (ουέερκ)
1.2.19 push (πούΣ)
1.2.20 get off (γκετ οφ)
1.2.21 exit (έκζιτ)

Values
1.2.22 important (ιμπόρταντ)
1.2.23 look after (λουκ άαφτερ)

Amazing Fact!
1.2.24 half (χάαφ)

VOCABULARY   page 15

1.2.25 leave (λίιβ)
1.2.26 upstairs (Άπστεαρς)
1.2.27 wrong (ρονγκ)
1.2.28 catch (κατς)
1.2.29 pull (πουλ)

GRAMMAR   page 15

1.2.30 wait (ουέιτ)
1.2.31 rude (ρούουντ)
1.2.32 parents (πάρεντς)
1.2.33 twins (τουίνς)
1.2.34 right (ράιτ)
1.2.35 lie (λάι)

Lesson 3
READING   page 16

1.3.1 age (έιτζ)
1.3.2 character (κάρακτερ)

1.3.3 costume (κόστιουουμ)
1.3.4 enter (έντερ)
1.3.5 late-night feast (λέιτ-νάιτ φίιστ)
1.3.6 prefer (πριφέερ)
1.3.7 pyjamas (πιτζάαμαζ)
1.3.8 sleepover (σλίιποουβερ)
1.3.9 actor (άκτορ)
1.3.10 enjoy myself (εντζόι μαϊσέλφ)
1.3.11 dress up (ντρες Απ)
1.3.12 silly (σίλι)
1.3.13 fall over (φόολ όουβερ)
1.3.14  show sb around (Σόου σΑμμπόντι 

αράουνντ)
1.3.15 customer (κΆστομερ)
1.3.16 store (στόορ)
1.3.17 go in (γκόου ιν)
1.3.18 tour (τουρ)
1.3.19 put on (πουτ ον)
1.3.20 idea (αϊντία)
1.3.21 fun (φΑν)
1.3.22 stay (στέι)

Amazing Fact!
1.3.23 over (όουβερ)
1.3.24 million (μίλιον)

VOCABULARY   page 17

1.3.25 visitor (βίζιτορ)
1.3.26 entrance (έντρανς)
1.3.27 go back (γκόου μπακ)
1.3.28 take off (τέικ οφ)

GRAMMAR   page 17

1.3.29 scary (σκέρι)
1.3.30 hate (χέιτ)
1.3.31 kit (κιτ)

Lesson 4
READING   page 18

1.4.1 cell (σελ)
1.4.2 difference (ντίφρενς)
1.4.3 post (πόουστ)
1.4.4 send (σενντ)
1.4.5 waterproof (ουόοτερπρουουφ)
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1.4.6 strange (στρέιντζ)
1.4.7 postcard (πόουστ κάαρντ)
1.4.8 post offi ce (πόουστ όφις)
1.4.9 fl ag (φλάγκ)
1.4.10 bus stop (μπΑς στοπ)
1.4.11 perhaps (περχάπς)
1.4.12 fi re station (φάιερ στέιΣον)
1.4.13 fi re engine (φάιερ έντζιν)
1.4.14 ambulance (άμμπιουλανς)
1.4.15 police station (πολίις στέιΣον)
1.4.16 police offi cer (πολίις όφισερ)
1.4.17 primary school (πράιμαρι σκούουλ)
1.4.18 hospital (χόσπιταλ)

Amazing Fact!
1.4.19 roof (ρούουφ)

VOCABULARY   page 19

1.4.20 sign (σάιν)
1.4.21 stamp (σταμπ)
1.4.22 doctor (ντόκτορ)
1.4.23 feel sick (φίιλ σικ)

Skills Building
GRAMMAR   page 20

1.5.1 village (βίλατζ)

LISTENING   page 20

Do it right!
1.5.2 activity (ακτίβιτι)
1.5.3 carefully (κέρφουλι)
1.5.4 correctly (κορέκτλι)
1.5.5 double (ντΑμπλ)

SPEAKING   page 21

Do it right!
1.5.6 directions (νταϊρέκΣιονς)
1.5.7 get to (γκετ του)
1.5.8 after (άαφτερ)

1.5.9 go up (γκόου Απ)
1.5.10 go down (γκόου ντάουν)
1.5.11 go along (γκόου αλόνγκ)

1.5.12 go straight on (γκόου στρέιτ ον)
1.5.13 turn left (τερν λεφτ)
1.5.14 turn right (τερν ράιτ)
1.5.15 go past (γκόου πάαστ)
1.5.16 on your left (ον γιόορ λεφτ)
1.5.17 on your right (ον γιόορ ράιτ)
1.5.18 excuse me (εξκιούουζ μίι)
1.5.19 bookstore (μπούκστοορ)
1.5.20 opposite (όποζιτ)

WRITING   page 21

Do it right!
1.5.21 capital letter (κάπιταλ λέτερ)
1.5.22 comma (κόμα)
1.5.23 apostrophe (απόστροφι)
1.5.24 question mark (κουέστιον μάαρκ)
1.5.25 exclamation mark (έξκλαμέιΣον μάαρκ)
1.5.26 full stop (φουλ στοπ)

1.5.27 restaurant (ρέστοραντ)

REVIEW 1   pages 22-23

1.6.1 fi re fi ghter (φάιερ φάιτερ)
1.6.2 save (σέιβ)
1.6.3 countryside (κΆντρισάιντ)

SONG   page 23

1.6.4 grass (γκράας)

CULTURE   page 25

1.6.5 opal (όουπλ)
1.6.6 mining (μάινινγκ)
1.6.7 stone (στόουν)
1.6.8 desert (ντέζερτ)
1.6.9 cool (κούουλ)
1.6.10 canal (κανάλ)
1.6.11 gondola (γκόνντολα)
1.6.12 phone box (φόουν μποξ)
1.6.13 wedding (ουέντινγκ)
1.6.14 rich (ριτς)

THE AMAZING KIDS EPISODE 1  pages 26-27

1.6.15 taste (τέιστ)
1.6.16 scuba-diving (σκούμπα-ντάιβινγκ)
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OPENER   pages 28-29

2.0.1 fi eld (φίιλντ)
2.0.2 ice (άις)
2.0.3 leaf (λίιφ)
2.0.4 mountain (μάουντεν)
2.0.5 polar bear (πόουλαρ μπέαρ)
2.0.6 waterfall (ουόοτερφόολ)
2.0.7 environment (ινβάιρονμεντ)

Unit 2 menu
2.0.8 exhibition (έξιμπίΣον)
2.0.9 project (πρότζεκτ)
2.0.10 beetle (μπίιτλ)
2.0.11 pollution (πολούουΣον)

Lesson 1
READING   page 30

2.1.1 jewellery (τζούουελρι)
2.1.2 metal (μέταλ)
2.1.3 poisonous (πόιζονους)
2.1.4 reason (ρίιζον)
2.1.5 tiny (τάινι)
2.1.6 top (τοπ)
2.1.7 touch (τΑτς)
2.1.8 vote (βόουτ)
2.1.9 beetle (μπίιτλ)
2.1.10 insect (ίνσεκτ)
2.1.11 bright (μπράιτ)
2.1.12 wing (ουίνγκ)
2.1.13 parrot (πάροτ)
2.1.14 feather (φέδερ)
2.1.15 jungle (τζΆνγκλ)
2.1.16 hide (χάιντ)
2.1.17 spot (σποτ)
2.1.18 skin (σκιν)

Amazing Fact!
2.1.19 fl amingo (φλαμίνγκοου)

VOCABULARY   page 31

2.1.20 ladybird (λέιντιμπεερντ)

GRAMMAR   page 31

2.1.21 information (ινφορμέιΣον)
2.1.22 later (λέιτερ)
2.1.23 noise (νόιζ)

Lesson 2
READING   page 32

2.2.1 cone (κόουν)
2.2.2 edible (έντιμπλ)
2.2.3 more and more (μόορ ένντ μόορ)
2.2.4 once (ουΆνς)
2.2.5 planet (πλάνετ)
2.2.6 really (ρίλι)
2.2.7 look for (λουκ φόορ)
2.2.8 environment (ινβάιρονμεντ)
2.2.9 protect (προτέκτ)
2.2.10 plastic (πλάστικ)
2.2.11 interesting (ίντρεστινγκ)
2.2.12 throw away (θρόου αουέι)
2.2.13 free (φρίι)
2.2.14 spoon (σπούουν)
2.2.15 worried (ουΆριντ)
2.2.16 invent (ινβέντ)
2.2.17 sound like (σάουνντ λάικ)
2.2.18 hard (χάαρντ)
2.2.19 biscuit (μπίσκιτ)
2.2.20 sweet (σουίιτ)
2.2.21 salty (σόολτι)

Amazing Fact!
2.2.22 bubble (μπΆμπλ)
2.2.23 bottle (μπότλ)

VOCABULARY   page 33

2.2.24 rubbish (ρΆμπιΣ)
2.2.25 boring (μπόρινγκ)
2.2.26 soft (σοφτ)
2.2.27 metal (μέταλ)
2.2.28 pleased (πλίιζντ)
2.2.29 tiny (τάινι)
2.2.30 huge (χιούουτζ)

Our Amazing World
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GRAMMAR   page 33

2.2.31 horrible (χόριμπλ)
2.2.32 shine (Σάιν)
2.2.33 newspaper (νιούσπέιπερ)

SPEAKING   page 33

2.2.34 pick up (πικ Απ)

Lesson 3
READING   page 34

2.3.1 bin (μπιν)
2.3.2 dive (ντάιβ)
2.3.3 fi ght (φάιτ)
2.3.4 government (γκΆβερνμεντ)
2.3.5 message (μέσετζ)
2.3.6 power (πάουερ)
2.3.7 wave (ουέιβ)
2.3.8 way (ουέι)
2.3.9 once (ουΆνς)
2.3.10 twice (τουάις)
2.3.11 clean up (κλίιν Απ)
2.3.12 ocean (όουΣαν)
2.3.13 thousands (θάουζανντς)
2.3.14 leave behind (λίιβ μπιχάινντ)
2.3.15 agree (αγκρίι)
2.3.16 hope (χόουπ)
2.3.17 zero (ζίροου)
2.3.18 half (χάαφ)
2.3.19 forget (φοργκέτ)
2.3.20 decide (ντισάιντ)

VOCABULARY   page 35

2.3.21 quarter (κουόρτερ)

GRAMMAR   page 35

2.3.22 cut (κΑτ)

Lesson 4
READING   page 36

2.4.1 creature (κρίιτσουρ)
2.4.2 exhibition (έξιμπίΣον)

2.4.3 guess what (γκες ουάτ)
2.4.4 of course (οβ κόορς)
2.4.5 project (πρότζεκτ)
2.4.6 sculpture (σκΆλπτσουρ)
2.4.7 jellyfi sh (τζέλιφιΣ)
2.4.8 washed ashore (ουόΣτ αΣόορ)
2.4.9 bottle (μπότλ)
2.4.10 artist (άαρτιστ)
2.4.11 design (ντιζάιν)
2.4.12 build (μπίλντ)
2.4.13 octopus (όκταπους)
2.4.14 seahorse (σίιχόορς)
2.4.15 bit (μπιτ)
2.4.16 understand (Ανντερστάνντ)
2.4.17 art (άαρτ)

Amazing fact!
2.4.18 recycle (ρίισάικλ)

VOCABULARY   page 37

2.4.19 starfi sh (στάαρφιΣ)
2.4.20 penguin (πένγκουιν)
2.4.21 crab (κραμπ)

GRAMMAR   page 37

2.4.22 during (ντιούρινγκ)

Skills Building
SPEAKING   page 39

Do it right!
2.5.1 opinion (οπίνιον)
2.5.2 pay (πέι)

WRITING   page 39

Do it right!
2.5.3 join (τζόιν)
2.5.4 leave (λίιβ)
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CLIL: SCIENCE   page 42

2.6.1 unhealthy (Ανχέλθι)
2.6.2 land (λανντ)
2.6.3 ill (ιλ)
2.6.4 landfi ll (λάνντφίλ)
2.6.5 battery (μπάτερι)
2.6.6 size (σάιζ)
2.6.7 football pitch (φούτμποολ πιτς)

CULTURE   page 43

2.6.8 national (νάΣιοναλ)
2.6.9 dolphin (ντόλφιν)

2.6.10 smart (σμάαρτ)
2.6.11 fox (φοξ)
2.6.12 weigh (ουέι)
2.6.13 without (ουιδάουτ)
2.6.14 nickname (νίκνεϊμ)
2.6.15 kiwi fruit (κίουι φρούουτ)
2.6.16 kiwi (κίουι)
2.6.17 dragon (ντράγκον)
2.6.18 lizard (λίζαρντ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 2  pages 46-47

2.6.19 coral reef (κόραλ ρίιφ)
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OPENER   pages 46-47

3.0.1 cry (κράι)
3.0.2 skate (σκέιτ)
3.0.3 crisps (κρισπς)

Unit 3 menu
3.0.4 advice (αντβάις)
3.0.5 emergency (ιμέερτζενσι)
3.0.6 telephone call (τέλεφοουν κόολ)
3.0.7 health (χέλθ)
3.0.8 keep fi t (κίιπ φιτ)

Lesson 1
READING   page 48

3.1.1 brain (μπρέιν)
3.1.2 change (τσέιντζ)
3.1.3 exercise (έξερσαϊζ)
3.1.4 keep (κίιπ)
3.1.5 already (όολρέντι)
3.1.6 asleep (ασλίιπ)
3.1.7 become (μπικΆμ)
3.1.8 weak (ουίικ)
3.1.9 sick (σικ)
3.1.10 feed (φίιντ)
3.1.11 fresh (φρεΣ)
3.1.12  make sb/sth + v (μέικ σΑμμπόντι/

σΆμθινγκ πλΑς βέερμπ)
3.1.13 awake (αουέικ)
3.1.14  keep sb/sth + adj (κίιπ σΑμμπόντι/

σΆμθινγκ πλΑς άτζεκτιβ)
3.1.15 move (μούουβ)
3.1.16 supercomputer (σούπερκομπιούουτερ)
3.1.17 smart (σμάαρτ)

Amazing Fact!
3.1.18 second (σέκονντ)

VOCABULARY   page 49

3.1.19 happen (χΆπεν)
3.1.20 lose (λούουζ)
3.1.21 fi re (φάιερ)

GRAMMAR   page 49

3.1.22 since (σινς)
3.1.23 just (τζΑστ)
3.1.24 full (φουλ)
3.1.25 competition (κομπετίΣον)

Lesson 2
READING   page 50

3.2.1 earphones (ίαρφοουνς)
3.2.2 gadget (γκάτζετ)
3.2.3 health (χέλθ)
3.2.4 laptop (λάπτοπ)
3.2.5 screen (σκρίιν)
3.2.6 smartphone (σμάαρτφοουν)
3.2.7 spot (σποτ)
3.2.8 elbow (έλμποου)
3.2.9 hurt (χέερτ)
3.2.10 thumb (θΑμ)
3.2.11 borrow (μπόροου)
3.2.12 earache (ίερεϊκ)
3.2.13 turn off (τερν οφ)
3.2.14 go to sleep (γκόου του σλίιπ)
3.2.15 wake up (ουέικ Απ)
3.2.16 fi x (φιξ)

Amazing Fact!
3.2.17 on average (ον άβερατζ)

 
VOCABULARY   page 51

3.2.18 fi nger (φίνγκερ)
3.2.19 get spots (γκετ σποτς)

GRAMMAR   page 51

3.2.20 ever (έβερ)
3.2.21 yet (γιέτ)
3.2.22 how long (χάου λόονγκ)

Lesson 3
READING   page 52

3.3.1 calm (κάαλμ)
3.3.2 correctly (κορέκτλι)
3.3.3 for ages (φορ έιτζιζ)

How are you ?
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3.3.4 someone else (σΆμουΑν ελς)
3.3.5 neighbour (νέιμπορ)
3.3.6 neck (νεκ)
3.3.7 break (μπρέικ)
3.3.8 dial (ντάιαλ)
3.3.9 address (αντρές)
3.3.10 back (μπακ)
3.3.11 emergency (ιμέερτζενσι)
3.3.12 accident (άξιντεντ)
3.3.13 fi rst aid (φέερστ έιντ)
3.3.14 hurt (χέερτ)

VOCABULARY   page 53

3.3.15 knee (νίι)
3.3.16 stomach (στόμακ)
3.3.17 shoulder (Σόουλντερ)

SPEAKING   page 53

3.3.18 explain (εξπλέιν)

Lesson 4
READING   page 54

3.4.1 chart (τσάαρτ)
3.4.2 check (τσεκ)
3.4.3 joke (τζόουκ)
3.4.4 left (λεφτ)
3.4.5 put up your hand (πουτ Απ γιόορ χανντ)
3.4.6 right (ράιτ)
3.4.7 X-ray machine (εξ-ρέι μαΣίιν) 
3.4.8 nurse (νέερς)
3.4.9 patient (πέιΣεντ)
3.4.10 headache (χέντεϊκ)
3.4.11 bone (μπόουν)
3.4.12 brave (μπρέιβ)
3.4.13 toe (τόου)
3.4.14 What’s the matter (ουάτς δε μάτερ)’

Amazing Fact!
3.4.15 nerve (νέερβ)

VOCABULARY   page 55

3.4.16 cough (καφ)
3.4.17 cold (κόολντ)
3.4.18 toothache (τούουθεϊκ)
3.4.19 temperature (τέμπρατσουρ)

Skills Building
GRAMMAR   page 56

3.5.1 vegetable oil (βέτζεταμπλ όιλ)

SPEAKING   page 57

3.5.2 Why don’t (ουάι ντόντ)
3.5.3 What about (ουάτ αμπάουτ)

WRITING   page 57

Do it right!
3.5.4 replace (ριπλέις)

3.5.5 tasty (τέιστι)
3.5.6 best wishes (μπεστ ουίΣιζ)

REVIEW 3   page 59

3.6.1 nut (νΑτ)

CLIL: HEALTH EDUCATION   page 60

3.6.2 broken (μπρόουκεν)
3.6.3 burn (μπέερν)
3.6.4 cut (κΑτ)
3.6.5 sprained ankle (σπρέιντ άνκλ)
3.6.6 bleed (μπλίιντ)
3.6.7 high (χάι)

CULTURE   page 61

3.6.8 martial art (μάαρΣαλ άαρτ)
3.6.9 popular (πόπιουλαρ)
3.6.10 stretching (στρέτσινγκ)
3.6.11 practise (πράκτις)
3.6.12 hold (χολντ)
3.6.13 throw (θρόου)
3.6.14 movement (μούουβμεντ)
3.6.15 kick (κικ)
3.6.16 spin (σπιν)
3.6.17 cartwheel (κάαρτουιιλ)
3.6.18 trapeze (τραπίιζ)
3.6.19 fi tness (φίτνες)
3.6.20 relax (ριλάξ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 3  pages 62-63

3.6.21 row (ρόου)
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OPENER   pages 64-65

Unit 4 menu
4.0.1 cave (κέιβ)
4.0.2 adventure (αντβέντσουρ)
4.0.3 camping (κάμπινγκ)

 

Lesson 1
READING   page 66

4.1.1 adventure (αντβέντσουρ)
4.1.2 bicycle (μπάισικλ)
4.1.3 group (γκρούουπ)
4.1.4 pack (πακ)
4.1.5 price (πράις)
4.1.6 snowboarding (σνόουμποορντινγκ)
4.1.7 skiing (σκίινγκ)
4.1.8 hotel (χόουτέλ)
4.1.9 Alps (αλπς)
4.1.10 suitcase (σούουτκεις)
4.1.11 sunglasses (σΆνγκλαασιζ)
4.1.12 wheel (ουίιλ)
4.1.13 cycling (σάικλινγκ)
4.1.14 site (σάιτ)
4.1.15 sailing (σέιλινγκ)
4.1.16 camping (κάμπινγκ)
4.1.17 nature (νέιτσουρ)
4.1.18 rucksack (ρΆκσακ)
4.1.19 tent (τεντ)
4.1.20 sleeping bag (σλίιπινγκ μπαγκ)
4.1.21 torch (τόορτς)
4.1.22 fi shing rod (φίΣινγκ ροντ)
4.1.23 campsite (κάμπσαϊτ)

VOCABULARY   page 67

4.1.24 dark (ντάαρκ)
4.1.25 cleaner (κλίινερ)
4.1.26 windsurfi ng (ουίνντσεερφινγκ)

Lesson 2
READING   page 68

4.2.1 almost (όολμοουστ)
4.2.2 believe (μπιλίιβ)

4.2.3 danger (ντέιντζερ)
4.2.4 per (πέερ)
4.2.5 prepare (πριπέαρ)
4.2.6 sky (σκάι)
4.2.7 turn (τερν)
4.2.8 theme park (θίιμ πάαρκ)
4.2.9 funfair (φΆνφεαρ)
4.2.10 grown-up (γκρόουν Απ)
4.2.11 ride (ράιντ)
4.2.12 popular (πόπιουλαρ)
4.2.13 frightened (φράιτενντ)
4.2.14 excellent (έξελεντ)
4.2.15 high (χάι)
4.2.16 alive (αλάιβ)
4.2.17 roller coaster (ρόλερ κόουστερ)
4.2.18 enormous (ινόορμους)
4.2.19 km (κιλόμετερ)
4.2.20 upside down (Άπσαϊντ-ντάουν)
4.2.21 space (σπέις)
4.2.22 afraid (αφρέιντ)

VOCABULARY   page 69

4.2.23 candy fl oss (κάνντι φλος)
4.2.24 carousel (κάρουσέλ)
4.2.25 bottom (μπότομ)

GRAMMAR   page 69

4.2.26 both (μπόουθ)
4.2.27 either (άιδερ)
4.2.28 neither (νίιδερ)
4.2.29 one (ουΆν)

Lesson 3
READING   page 70

4.3.1 charity (τσάριτι)
4.3.2 in fact (ιν φΆκτ)
4.3.3 lost (λοστ)
4.3.4 pilot (πάιλοτ)
4.3.5 second (σέκονντ)
4.3.6 travel (τράβελ)
4.3.7 expensive (εξπένσιβ)
4.3.8 by air (μπάι έαρ)
4.3.9 airport (έαρποορτ)

Going Away
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4.3.10 take off (τέικ οφ)
4.3.11 land (λανντ)
4.3.12 afraid of (αφρέιντ οβ)
4.3.13 interested in (ίντρεστιντ ιν)
4.3.14 fl ight (φλάιτ)
4.3.15 leave (λίιβ)

VOCABULARY   page 71

4.3.16 worried about (ουΆριντ αμπάουτ) 
4.3.17 wait for (ουέιτ φόορ)
4.3.18 ticket (τίκετ)
4.3.19 diffi cult (ντίφικαλτ)

Lesson 4
READING   page 72

4.4.1 cave (κέιβ)
4.4.2 caver (κέιβερ)
4.4.3 ceiling (σίιλινγκ)
4.4.4 light (λάιτ)
4.4.5 list (λιστ)
4.4.6 search (σέερτς)
4.4.7  40-storey building (φόορτι-στόορι 

μπίλντινγκ)
4.4.8 amazed (αμέιζντ)
4.4.9 end (ενντ)
4.4.10 give up (γκιβ Απ)
4.4.11 come back (κΑμ μπακ)
4.4.12 fi nally (φάιναλι)
4.4.13 wide (ουάιντ)
4.4.14 large (λάαρτζ)
4.4.15 hole (χόουλ)
4.4.16 come in (κΑμ ιν)
4.4.17 rock (ροκ)

Amazing Fact!
4.4.18 create (κριέιτ)

VOCABULARY   page 73

4.4.19 alone (αλόουν)
4.4.20 deep (ντίιπ)
4.4.21 tired (τάιερντ)
4.4.22 give back (γκιβ μπακ)
4.4.23 go away (γκόου αουέι)
4.4.24 go on (γκόου ον)

Skills Building
SPEAKING   page 75

Do it right!
4.5.1  sequencing words (σίικουενσινγκ 

ουέερτζ)
4.5.2 suddenly (σΆντενλι)

WRITING   page 75

4.5.3 packed lunch (πακτ λΑντς)
4.5.4 hero (χίροου)

CLIL: MATHS   page 78

4.6.1 ordinal number (όορντιναλ νΆμμπερ)
4.6.2 calendar (κάλεννταρ)

CULTURE   page 79

4.6.3 money (μΆνι)
4.6.4 pound (πάουνντ)
4.6.5 euro (γιούροου)
4.6.6 dollar (ντόλαρ)
4.6.7 symbol (σίμμπολ)
4.6.8 cent (σεντ)
4.6.9 banknote (μπάνκνοουτ)
4.6.10 bill (μπιλ)
4.6.11 nickel (νίκελ)
4.6.12 dime (ντάιμ)
4.6.13 quarter (κουόρτερ)
4.6.14 pence (πένς)
4.6.15 side (σάιντ)
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OPENER   pages 82-83

5.0.1 job (τζομπ)
5.0.2 astronaut (άστρονοοτ)
5.0.3 coach (κόουτς)

Unit 5 menu 
5.0.4  start their own business (στάαρτ 

δέιρ όουν μπίζνες)

Lesson 1    

READING   page 84

5.1.1 aquarium (ακουάριουμ)
5.1.2 bite (μπάιτ)
5.1.3 medicine (μέντισιν)
5.1.4 milker (μίλκερ)
5.1.5 spend (σπενντ)
5.1.6 tank (τανκ)
5.1.7 training (τρέινινγκ)
5.1.8 dream of (ντρίιμ οβ)
5.1.9 job (τζομπ)
5.1.10 cleaner (κλίινερ)
5.1.11 wetsuit (ουέτσουουτ)
5.1.12 builder (μπίλντερ)
5.1.13 model (μόντελ)
5.1.14 spaceship (σπέισΣιπ)
5.1.15 skyscraper (σκάισκρεϊπερ)
5.1.16 bridge (μπριτζ)
5.1.17 dinosaur (ντάινοσοορ)
5.1.18 poison (πόιζον)
5.1.19 unless (Ανλές)

Amazing fact!
5.1.20 bite (μπάιτ)
5.1.21 at least (ατ λίιστ)

VOCABULARY   page 85

5.1.22 photographer (φοτόγκραφερ)
5.1.23 waiter (ουέιτερ)
5.1.24 manager (μάνατζερ)
5.1.25 designer (ντιζάινερ)

Lesson 2
READING   page 86

5.2.1 immediately (ιμίιντιετλι)
5.2.2 money (μΆνι)
5.2.3 nearly (νίερλι)
5.2.4 serious (σίριους)
5.2.5 traffi c (τράφικ)
5.2.6 east (ίιστ)
5.2.7 tennis court (τένις κόορτ)
5.2.8 lift (λιφτ)
5.2.9 thank (θενκ)

VOCABULARY   page 87

5.2.10 carry (κάρι)
5.2.11 save (σέιβ)
5.2.12 spend (σπενντ)
5.2.13 compass (κΆμπας)
5.2.14 north (νόορθ)
5.2.15 south (σάουθ)
5.2.16 west (ουέστ)

Lesson 3
READING   page 88

5.3.1 bracelet (μπρέισλετ)
5.3.2 late (λέιτ)
5.3.3 real-life (ρίιλ λάιφ)
5.3.4 website (ουέμπσαϊτ)
5.3.5 adult (Άνταλτ)
5.3.6 earn (έερν)
5.3.7 spend (σπενντ)
5.3.8 dentist (ντέντιστ)
5.3.9 mechanic (μεκάνικ)
5.3.10 racing car (ρέισινγκ κάαρ)
5.3.11 factory (φάκτορι)
5.3.12 university (γιουουνιβέερσιτι)
5.3.13 save (σέιβ)

VOCABULARY   page 88

5.3.14 waste (ουέιστ)

GRAMMAR   page 88

5.3.15 study (στΆντι)

What do you do ?
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Lesson 4
READING   page 90

5.4.1 lip balm (λιπ μπάαλμ)
5.4.2 local (λόουκαλ)
5.4.3 lollipop (λόλιποπ)
5.4.4 market (μάαρκετ)
5.4.5 seem (σίιμ)
5.4.6 useful (γιούουσφουλ)
5.4.7 start a business (στάαρτ ε μπίζνες)
5.4.8 businessman (μπίζνεσμαν)
5.4.9 businesswoman (μπίζνεσγουμαν) 
5.4.10  open a bank account (όπεν ε μπανκ 

ακάουντ)
5.4.11 bank (μπανκ)
5.4.12 meeting (μίιτινγκ)
5.4.13 together (τουγκέδερ)
5.4.14 future (φιούουτσερ)
5.4.15 even if (ίιβεν ιφ)
5.4.16 make a mistake (μέικ ε μιστέικ)
5.4.17 learn a lesson (λέερν ε λέσον)

VOCABULARY   page 91

5.4.18 offi ce (όφις)
5.4.19 receptionist (ρισέψιονιστ)
5.4.20 do a job (ντου ε τζομπ)

Skills Building   pages 92-93

LISTENING   page 92

Do it right!
5.5.1 choice (τσόις)

SPEAKING   page 93

Do it right!
5.5.2 exactly (ιγκζάκτλι)

WRITING   page 93

Do it right!
5.5.3 divide (ντιβάιντ) 
5.5.4 topic sentence (τόπικ σέντενς)

REVIEW 5   pages 94-95

5.6.1 ability (αμπίλιτι)
5.6.2 request (ρικουέστ)
5.6.3 permission (περμίΣον)
5.6.4 obligation (όμπλιγκέιΣον)
5.6.5 possibility (πόσιμπίλιτι)
5.6.6 advice (αντβάις)

CLIL: CAREERS EDUCATION    page 96

5.6.7 career (καρίερ)
5.6.8  secondary school (σέκονντερι 

σκούουλ)
5.6.9 pass (πάας)
5.6.10 A level exam (έι λέβελ ικζάμ)
5.6.11 survey (σέερβεϊ)

CULTURE   page 97

5.6.12 lunch box (λΆντς μποξ)
5.6.13 carrier (κάριερ)
5.6.14 deliver (ντιλίβερ)
5.6.15 member (μέμμπερ)
5.6.16 empty (έμπτι)
5.6.17 animal-skin (άνιμαλ σκιν)
5.6.18 colourful (κΆλορφουλ)
5.6.19 ostrich (όστριτς)
5.6.20 babysitter (μπέιμπισιτερ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 5   pages 98-99

5.6.21 plan (πλαν)
5.6.22 angry (άνγκρι)
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OPENER   pages 100-101

6.0.1 concert (κόνσερτ)

Unit 6 menu 
6.0.2 escape room (εσκέιπ ρούουμ)
6.0.3 review (ριβιούου)
6.0.4 Internet (ίντερνετ)
6.0.5 dance (ντάανς)

Lesson 1
READING   page 102

6.1.1 bully (μπούλι)
6.1.2 butterfl y (μπΆτερφλαι)
6.1.3 friendship (φρένντΣιπ)
6.1.4 laugh (λάαφ)
6.1.5 main (μέιν)
6.1.6 triplet (τρίπλετ)
6.1.7 furry (φέερι)
6.1.8 series (σίριιζ)
6.1.9 family tree (φΆμιλι τρίι)
6.1.10 chapter (τσάπτερ)
6.1.11 cartoon (κααρτούουν)
6.1.12 author (όοθορ)
6.1.13 reader (ρίιντερ)
6.1.14 strict (στρικτ)
6.1.15 mean (μίιν)

VOCABULARY   page 103

6.1.16 title (τάιτλ)
6.1.17 review (ριβιούου)
6.1.18 cover (κΆβερ)
6.1.19 friendly (φρένντλι)
6.1.20 kind (κάινντ)

GRAMMAR   page 103

6.1.21 loudly (λάουντλι)

Lesson 2
READING   page 104

6.2.1 button (μπΆτον)
6.2.2 explain (εξπλέιν)

6.2.3 last (λάαστ)
6.2.4 less than (λες δαν)
6.2.5 limit (λίμιτ)
6.2.6 suddenly (σΆντενλι)
6.2.7 escape (εσκέιπ)
6.2.8 discover (ντισκΆβερ)
6.2.9 secret (σίικρετ)
6.2.10 treasure (τρέζερ)
6.2.11 disappear (ντίσαπίερ)
6.2.12 up to (Απ του)
6.2.13 Bang (μπανγκ)
6.2.14 lock (λοκ)
6.2.15 time (τάιμ)
6.2.16 puzzle (πΑζλ)
6.2.17 solve (σολβ)
6.2.18 clue (κλούου)
6.2.19 key (κίι)
6.2.20 unlock (Ανλόκ)
6.2.21 press (πρες)
6.2.22 voice (βόις)
6.2.23 end (ενντ)

Amazing Fact!
6.2.24 former (φόορμερ)
6.2.25 president (πρέζιντεντ)
6.2.26 challenge (τσάλεντζ)
6.2.27 successfully (σαξέσφουλι)
6.2.28 complete (κομπλίιτ)

VOCABULARY   page 105

6.2.29 stop (στοπ)
6.2.30 fi nd out (φάινντ άουτ)

Lesson 3
READING   page 106

6.3.1 block (μπλοκ)
6.3.2 craft (κράαφτ)
6.3.3 material (ματίριαλ) 
6.3.4 mine (μάιν)
6.3.5 shape (Σέιπ)
6.3.6 space (σπέις)
6.3.7 toolbox (τούουλμποξ)
6.3.8 Swedish (σουίντιΣ) 
6.3.9 create (κριέιτ)

Why don’t you ...?
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6.3.10 save (σέιβ)
6.3.11 improve (ιμπρούουβ)
6.3.12 dig (ντιγκ)
6.3.13 glass (γκλάας)
6.3.14 wood (γούντ)
6.3.15 fi t (φιτ)

Amazing Fact!
6.3.16 best-selling (μπεστ-σέλινγκ)
6.3.17 of all time (οβ όολ τάιμ)

VOCABULARY   page 107

6.3.18 wool (γουλ)
6.3.19 silver (σίλβερ)
6.3.20 paper (πέιπερ)
6.3.21 gold (γκόουλντ)

Lesson 4 
READING   page 108

6.4.1 date of birth (ντέιτ οβ μπέερθ)
6.4.2 sender (σένντερ)
6.4.3 check (τσεκ)
6.4.4 delete (ντιλίιτ)
6.4.5 password (πάασουεερντ)
6.4.6 full (φουλ)
6.4.7 call sb names (κόολ σΑμμπόντι νέιμς)
6.4.8 unkind (Ανκάινντ)
6.4.9 share (Σέαρ)
6.4.10 personal (πέερσοναλ)
6.4.11 true (τρούου)
6.4.12 forget (φοργκέτ)

VOCABULARY   page 109

6.4.13 unfriendly (Άνφρένντλι)
6.4.14 unhappy (ΑνχΆπι)
6.4.15 nerd (νέερντ)

GRAMMAR   page 109

6.4.16 can’t stand (κάαντ στανντ)
6.4.17 dislike (ντίσλάικ)
6.4.18 miss (μις)

Skills Building 

LISTENING   page 110

Do it right!
6.5.1 none (νΑν)

SPEAKING   page 111

Do it right!
6.5.2 statement (στέιτμεντ)
6.5.3 So do I (σόου ντου άι)
6.5.4 Neither do I (νίιδερ ντου άι)

CLIL: THE ARTS   page 114

6.6.1 drama (ντράαμα)
6.6.2 movie (μούουβι)
6.6.3 camera (κάμερα)
6.6.4 play (πλέι)
6.6.5 act (ακτ)
6.6.6 step (στεπ)
6.6.7 brush (μπρΑΣ)
6.6.8 presentation (πρεζεντέιΣον)

CULTURE   page 115

6.6.9 traditional (τραντίΣοναλ)
6.6.10 sword (σόορντ)
6.6.11 celebration (σελεμπρέιΣον)
6.6.12 stick (στικ)
6.6.13 line (λάιν)

THE AMAZING KIDS EPISODE 6  

                 pages 116-1176.6.14 rope (ρόουπ)
6.6.15 jet ski (τζετ σκίι)
6.6.16 granddaughter (γκράνντοοτερ)
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