
Lesson 1
W.1.1 welcome (ουέλκαμ)

VOCABULARY   pages 4-5

W.1.2 traffi c (τράφικ)
W.1.3 transport (τράνσποορτ)
W.1.4 market (μάαρκετ)
W.1.5 catch (κατς)
W.1.6 miss (μις)
W.1.7 get on (γκετ ον)
W.1.8 railway (ρέιλουεϊ)
W.1.9 platform (πλάτφοορμ)

W.1.10 skyscraper (σκάισκρεϊπερ)
W.1.11 get off (γκετ οφ)
W.1.12 send (σενντ)
W.1.13 post (πόουστ)
W.1.14 metro (μέτροου)
W.1.15 tower (τάουερ)
W.1.16 subway (σΆμπουεϊ)
W.1.17 police station (πολίις στέιΣον)
W.1.18 bus stop (μπΑς στοπ)
W.1.19 train station (τρέιν στέιΣον)
W.1.20 capital (κάπιταλ)
W.1.21 exit (έκζιτ)
W.1.22 entrance (έντρανς)
W.1.23 customer (κΆστομερ)

PHONETICS  LIST

Welcome

Amazing English 3 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 sign (σάιν)
W.1.25 passenger (πάσιντζερ)
W.1.26 primary school (πράιμαρι σκούουλ)
W.1.27 fi re engine (φάιερ έντζιν)
W.1.28 post offi ce (πόουστ όφις)
W.1.29 bridge (μπριτζ)
W.1.30 hospital (χόσπιταλ)
W.1.31 palace (πάλας)
W.1.32 air (έαρ)
W.1.33 beetle (μπίιτλ)
W.1.34 butterfl y (μπΆτερφλαϊ)
W.1.35 crab (κραμπ)
W.1.36 ground (γκράουνντ)
W.1.37 jellyfi sh (τζέλιφιΣ)
W.1.38 jungle (τζΆνγκλ)
W.1.39 octopus (όκταπους)
W.1.40 parrot (πάροτ)
W.1.41 penguin (πένγκουιν)
W.1.42 planet (πλάνετ)
W.1.43 seahorse (σίιχόορς)
W.1.44 starfi sh (στάαρφιΣ)
W.1.45 wave (ουέιβ)
W.1.46 creature (κρίιτσουρ)
W.1.47 environment (ινβάιρονμεντ)
W.1.48 clean up (κλίιν Απ)
W.1.49 fi ght (φάιτ)
W.1.50 government (γκΆβερνμεντ)
W.1.51 message (μέσετζ)
W.1.52 protect (προτέκτ)
W.1.53 rubbish (ρΆμπιΣ)
W.1.54 save (σέιβ)
W.1.55 important (ιμπόρταντ)
W.1.56 plastic (πλάστικ)
W.1.57 way (ουέι)
W.1.58 ocean (όουΣαν)
W.1.59 against (εγκέινστ)
W.1.60 part (πάαρτ)
W.1.61 back (μπακ)
W.1.62 elbow (έλμποου)
W.1.63 fi nger (φίνγκερ)
W.1.64 knee (νίι)
W.1.65 neck (νεκ)
W.1.66 shoulder (Σόουλντερ)
W.1.67 thumb (θΑμ)
W.1.68 toe (τόου)
W.1.69 accident (άξιντεντ)
W.1.70 exercise (έξερσάιζ)
W.1.71 dial (ντάιαλ)

W.1.72 ambulance (άμμπιουλανς)
W.1.73 emergency (ιμέερτζενσι)
W.1.74 feel (φίιλ)
W.1.75 patient (πέιΣεντ)
W.1.76 doctor (ντόκτορ)
W.1.77 health (χελθ)
W.1.78 medicine (μέντισιν)
W.1.79 spot (σποτ)
W.1.80 cough (καφ)
W.1.81 face (φέις)
W.1.82 skin (σκιν)
W.1.83 stomach (στόμακ)
W.1.84 brain (μπρέιν)
W.1.85 bone (μπόουν)
W.1.86 fi rst aid (φέερστ έιντ)
W.1.87 nurse (νέερς)
W.1.88 hurt (χέερτ)
W.1.89 earache (ίερεϊκ)
W.1.90 headache (χέντεϊκ)
W.1.91 temperature (τέμπρατσουρ)
W.1.92 cold (κόολντ)
W.1.93 awake (αουέικ)
W.1.94 sick (σικ)

GRAMMAR   page 5

W.1.95 last (λάαστ)
W.1.96 map (μαπ)
W.1.97 art (άαρτ)
W.1.98 boring (μπόρινγκ)
W.1.99 suitcase (σούουτκεϊς)
W.1.100 exciting (εξάιτινγκ)
W.1.101 interesting (ίντρεστινγκ)
W.1.102 How about (χάου αμπάουτ)
W.1.103 tour (τουρ)
W.1.104 website (ουέμπσαϊτ)
W.1.105 strict (στρικτ)

Lesson 2
VOCABULARY   pages 6-7

W.2.1 postcard (πόουστκααρντ)
W.2.2 torch (τόορτς)
W.2.3 sleeping bag (σλίιπινγκ μπαγκ)
W.2.4 tent (τεντ)
W.2.5 sunglasses (σΆνγκλαασιζ)
W.2.6 wetsuit (ουέτσουουτ)
W.2.7 stamp (σταμπ)

Welcome
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W.2.8 land (λανντ)
W.2.9 explore (εξπλόορ)
W.2.10 cycling (σάικλινγκ)
W.2.11 sailing (σέιλινγκ)
W.2.12 campsite (κάμπσαϊτ)
W.2.13 hotel (χόουτέλ)
W.2.14 journey (τζέερνι)
W.2.15 desert (ντέζερτ)
W.2.16 airport (έαρποορτ)
W.2.17 adventure (αντβέντσουρ)
W.2.18 camping (κάμπινγκ)
W.2.19 skiing (σκίινγκ)
W.2.20 popular (πόπιουλαρ)
W.2.21 pack (πακ)
W.2.22 price (πράις)
W.2.23 fl ight (φλάιτ)
W.2.24 trip (τριπ)
W.2.25 go away (γκόου αουέι)
W.2.26 take off (τέικ οφ)
W.2.27 travel (τράβελ)
W.2.28 group (γκρούουπ)
W.2.29 account (ακάουντ)
W.2.30 actor (άκτορ)
W.2.31 builder (μπίλντερ)
W.2.32 dentist (ντέντιστ)
W.2.33 factory (φάκτορι)
W.2.34 mechanic (μεκάνικ)
W.2.35 meeting (μίιτινγκ)
W.2.36 pilot (πάιλοτ)
W.2.37 receptionist (ρισέψιονιστ)
W.2.38 university (γιουουνιβέερσιτι)
W.2.39 fi x (φιξ)
W.2.40 add (αντ)
W.2.41 famous (φέιμους)
W.2.42 invite (ινβάιτ)
W.2.43 prefer (πριφέερ)
W.2.44 theme park (θίιμ πάαρκ)
W.2.45 aquarium (ακουάριουμ)
W.2.46 ride (ράιντ)
W.2.47 dress up (ντρες Απ)
W.2.48 clue (κλούου)
W.2.49 costume (κόστιουουμ)
W.2.50 funfair (φΆνφεαρ)
W.2.51 roller coaster (ρόλερ κόουστερ)
W.2.52 candy fl oss (κάνντι φλος)

W.2.53 perhaps (περχάπς)
W.2.54 review (ριβιούου)
W.2.55 picnic (πίκνικ)
W.2.56 joke (τζόουκ)
W.2.57 puzzle (πΑζλ)
W.2.58 author (όοθορ)
W.2.59 chapter (τσάπτερ)
W.2.60 character (κάρακτερ)
W.2.61 reader (ρίιντερ)
W.2.62 series (σίριιζ)
W.2.63 title (τάιτλ)
W.2.64 blog (μπλογκ)
W.2.65 about (αμπάουτ)
W.2.66 of course (οβ κόορς)
W.2.67 like (λάικ)

GRAMMAR   page 7

W.2.68 both … and (μπόουθ … ενντ)
W.2.69 either … or (άιδερ … όορ)
W.2.70 neither … nor (νίιδερ … νόορ)
W.2.71 one (ουΆν)
W.2.72 photographer (φοτόγκραφερ)
W.2.73 cover (κΆβερ)
W.2.74 business (μπίζνες)
W.2.75 designer (ντιζάινερ)
W.2.76 manager (μάνατζερ)
W.2.77 lizard (λίζαρντ)
W.2.78 bite (μπάιτ)
W.2.79 make sure (μέικ σούουρ)
W.2.80 China (τσάινα)
W.2.81 ticket (τίκετ)

THE AMAZING KIDS!  pages 8-9

W.3.1 superpower (σούπερπάουερ)
W.3.2 Welcome back (ουέλκαμ μπακ)
W.3.3 carry (κάρι)
W.3.4 solve (σολβ)
W.3.5 through (θρούου)
W.3.6 dark (ντάαρκ)

SONG   page 9

W.3.7 super-eyes (σούπερ-άιζ)

Welcome
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OPENER   pages 10-11

1.0.1 in fashion (ιν φάΣιον)
1.0.2 spend (σπενντ)
1.0.3 take a selfi e (τέικ ε σέλφι)
1.0.4 pleased (πλίιζντ)
1.0.5 look like (λουκ λάικ)
1.0.6 pay (πέι)
1.0.7 put on (πουτ ον)
1.0.8 waste (ουέιστ)

Unit 1 menu
1.0.9 uniform (γιούουνιφοορμ)
1.0.10 craze (κρέιζ)
1.0.11 traditional (τραντίΣοναλ)
1.0.12 clothing (κλόουδινγκ)
1.0.13 happen (χΆπεν)

Lesson 1
READING   page 12

1.1.1 baggy (μπάγκι)
1.1.2 comfortable (κόμφορταμπλ)
1.1.3 copy (κόπι)
1.1.4 either (άιδερ)
1.1.5 get dressed (γκετ ντρέστ)
1.1.6 rarely (ρέαρλι)
1.1.7 shout (Σάουτ)
1.1.8 teen (τίιν)
1.1.9 hip hop (χιπ χοπ)
1.1.10 pocket (πόκετ)
1.1.11 headphones (χέντφοουνς)
1.1.12 shopping centre (Σόπινγκ σέντρ)
1.1.13 trainers (τρέινερς)
1.1.14 (my) own (μάι όουν)
1.1.15 uniform (γιούουνιφοορμ)
1.1.16 accessory (αξέσορι)
1.1.17 scarf (σκάαρφ)
1.1.18 necklace (νέκλες)
1.1.19 bracelet (μπρέισλετ)
1.1.20 earring (ίερινγκ)
1.1.21 borrow (μπόροου)
1.1.22 each other (ίιτς Άδερ)
1.1.23 style (στάιλ)
1.1.24 agree (αγκρίι)

Amazing fact!
1.1.25 plimsolls (πλίμσολς)
1.1.26 rubber (ρΆμπερ)
1.1.27 sole (σόουλ)

VOCABULARY   page 13

1.1.28 belt (μπελτ)
1.1.29 ring (ρινγκ)
1.1.30 tie (τάι)

GRAMMAR   page 13

1.1.31 fashion show (φάΣιον Σόου)
1.1.32 concert (κόνσερτ)
1.1.33 belong (μπιλόνγκ)
1.1.34 take off (τέικ οφ)
1.1.35 enormous (ινόορμους)
1.1.36 sure (σούουρ)

LISTENING   page 13

1.1.37 information (ινφορμέιΣον)
1.1.38 blazer (μπλέιζερ)

SPEAKING   page 13

1.1.39 jewellery (τζούουελρι)

Lesson 2
READING   page 14

1.2.1 coloured (κΆλορντ)
1.2.2 cube (κιούουμπ)
1.2.3 side (σάιντ)
1.2.4 simple (σίμπλ)
1.2.5 square (σκουέαρ)
1.2.6 trend (τρενντ)
1.2.7 change (τσέιντζ)
1.2.8 craze (κρέιζ)
1.2.9 playground (πλέιγκραουνντ)
1.2.10 trick (τρικ)
1.2.11 metal (μέταλ)
1.2.12 cost (κοστ)
1.2.13 pocket money (πόκετ μΆνι)

In Fashion
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1.2.14 disappear (ντίσαπίερ)
1.2.15 train (τρέιν)
1.2.16 card (κάαρντ)
1.2.17 begin (μπιγκίν)
1.2.18 adult (Άνταλτ)
1.2.19 download (ντάουνλοουντ)
1.2.20 app (απ)
1.2.21 mobile (μόουμπαϊλ)
1.2.22 appear (απίερ)
1.2.23 screen (σκρίιν)
1.2.24 while (ουάιλ)
1.2.25 search (σέερτς)
1.2.26 outside (αουτσάιντ)
1.2.27 busy (μπίζι)
1.2.28 block (μπλοκ)
1.2.29 still (στιλ)
1.2.30 beat (μπίιτ)

Amazing fact!
1.2.31 record (ρέκορντ)
1.2.32 second (σέκονντ)

VOCABULARY   page 15

1.2.33 digital camera (ντίτζιταλ κάμερα)
1.2.34 MP3 player (έμπιι θρίι πλέιερ)
1.2.35 drop (ντροπ)

GRAMMAR   page 15

1.2.36 competition (κομπετίΣον)
1.2.37 fall over (φόολ όουβερ)

SPEAKING   page 15

1.2.38 furry (φέερι)
1.2.39 material (ματίριαλ)

Lesson 3
READING   page 16

1.3.1 afterwards (άαφτερουερντς)
1.3.2 fi lm (φιλμ)
1.3.3 shampoo (Σαμπούου)
1.3.4 YouTuber (γιούουτιούουμπερ)
1.3.5 superstar (σούπερστάαρ)
1.3.6 pop star (ποπ στάαρ)

1.3.7 fi lm star (φιλμ στάαρ)
1.3.8 seem (σίιμ)
1.3.9 video (βίντεο) 
1.3.10 the Net (δε νετ)
1.3.11 whose (χούουζ)
1.3.12 full name (φουλ νέιμ)
1.3.13 leave school (λίιβ σκούουλ)
1.3.14 million (μίλιον)
1.3.15 channel (τσάνελ)
1.3.16 secret (σίικρετ)
1.3.17 feelings (φίιλινγκς)
1.3.18 fan (φαν)
1.3.19 player (πλέιερ)
1.3.20 improve (ιμπρούουβ)
1.3.21 rich (ριτς)
1.3.22 earn (έερν)
1.3.23 not bad (νοτ μπαντ)
1.3.24 dollar (ντόλαρ)
1.3.25 nearly (νίερλι)
1.3.26 alone (αλόουν)
1.3.27 personal (πέερσοναλ)
1.3.28 online (ονλάιν)

Amazing Fact!
1.3.29 take (τέικ)

VOCABULARY   page 17

1.3.30 audience (όοντιανς)
1.3.31 celebrity (σελέμπριτι)
1.3.32 show (Σόου)
1.3.33 true (τρούου)

LISTENING   page 17

1.3.34 thousand (θάουζανντ)
1.3.35 unusual (Ανγιούζουαλ)

Lesson 4
READING   page 18

1.4.1 Instagram (ίνσταγκραμ)
1.4.2 like (λάικ)
1.4.3 magical power (μάτζικαλ πάουερ)
1.4.4 role (ρόουλ)
1.4.5 so what (σόου ουάτ)
1.4.6  UNICEF ambassador (γιούουνισεφ 

αμμπάσαντορ)
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1.4.7 be born (μπίι μπόορν)
1.4.8 wizard (ουίζαρντ)
1.4.9 since (σινς)
1.4.10 suppose (σαπόουζ)
1.4.11 attractive (ατράκτιβ)
1.4.12 well-known (ουέλ-νόουν)
1.4.13 acting (άκτινγκ)
1.4.14 main (μέιν)
1.4.15 dinosaur (ντάινοσοορ)
1.4.16 grow up (γκρόου Απ)
1.4.17 play (πλέι)
1.4.18 as well (as) (αζ ουέλ (αζ))
1.4.19 during (ντιούρινγκ)
1.4.20 concentrate (κόνσεντρέιτ)
1.4.21 follow (φόλοου)
1.4.22 glad (γκλαντ)
1.4.23 include (ινκλούουντ)
1.4.24 ever (έβερ)
1.4.25 act (ακτ)

Amazing fact!
1.4.26 voice (βόις)

VOCABULARY   page 19

1.4.27 police offi cer (πολίις όφισερ)
1.4.28 horrible (χόριμπλ)
1.4.29 slim (σλιμ)
1.4.30 pleasant (πλέζαντ)

GRAMMAR   page 19

1.4.31 all over (όολ όουβερ)

Skills Building
GRAMMAR   page 20

1.5.1 smell (σμελ)
1.5.2 taste (τέιστ)
1.5.3 digital (ντίτζιταλ)
1.5.4 box (μποξ)
1.5.5 silver (σίλβερ)
1.5.6 glass (γκλάας)
1.5.7 cup (κΑπ)

LISTENING   page 20

Do it right!
1.5.8 extra (έξτρα)

SPEAKING   page 21

1.5.9 size (σάιζ)

WRITING   page 21

1.5.10 How is it going (χάου ιζ ιτ γκόινγκ)
1.5.11 for ages (φορ έιτζιζ)
1.5.12 for a long time (φορ ε λόονγκ τάιμ)
1.5.13 be up to (μπι Απ του)
1.5.14 see you (σίι γιούου)

REVIEW 1   pages 22-23

1.6.1 turn off (τερν οφ)
1.6.2 What’s the matter (ουάτς δε μάτερ)
1.6.3 gold (γκόουλντ)
1.6.4 pyjamas (πιτζάαμαζ)
1.6.5 strange (στρέιντζ)
1.6.6 practise (πράκτις)
1.6.7 gadget (γκάτζετ)
1.6.8 create (κριέιτ)
1.6.9 wool (γουλ)
1.6.10 electric (ιλέκτρικ)
1.6.11 tiny (τάινι)
1.6.12 pretty (πρίτι)
1.6.13 curtain (κέρτεν)
1.6.14 die (ντάι)

CLIL: ART AND DESIGN   page 24

1.6.15 cotton (κότον)
1.6.16 fl eece (φλίις)
1.6.17 leather (λέδερ)
1.6.18 silk (σιλκ)
1.6.19 pattern (πάτερν)
1.6.20 checked (τσέκτ) 
1.6.21 fl oral (φλόοραλ)
1.6.22 plain (πλέιν)
1.6.23 spotted (σπότιντ)
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1.6.24 striped (στράιπτ)
1.6.25 button (μπΆτον)
1.6.26 collar (κόλαρ)
1.6.27 sleeve (σλίιβ)
1.6.28 zip (ζιπ)
1.6.29 survey (σέερβεϊ)

CULTURE   page 25

1.6.30 India (ίνντια)
1.6.31 Japan (τζαπάν)
1.6.32 Peru (περούου)
1.6.33 the Netherlands (δε νέδερλανντς)
1.6.34 kimono (κιμόουνοου)
1.6.35 wedding (ουέντινγκ)
1.6.36 season (σίιζον)
1.6.37 for example (φορ εκζάμπλ)

1.6.38 sari (σάαρι)
1.6.39 piece (πίις)
1.6.40 wrap (ραπ)
1.6.41 left (λεφτ)
1.6.42 right (ράιτ)
1.6.43 come (κΑμ)
1.6.44 poncho (πόντσοου)
1.6.45 without (ουιδάουτ)
1.6.46 cover (κΆβερ)
1.6.47 clogs (κλογκς)
1.6.48 farmer (φάαρμερ)
1.6.49 gardener (γκάαρντενερ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 1  pages 26-27

1.6.50 fi tness (φίτνες)
1.6.51 frightened (φράιτενντ)
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OPENER   pages 28-29

2.0.1 feed (φίιντ)
2.0.2 dish (ντιΣ)
2.0.3 neighbour (νέιμπορ)
2.0.4 visitor (βίζιτορ)

Unit 2 menu
2.0.5 charity (τσάριτι)
2.0.6  volunteering holiday (βολεντίερινγκ 

χόλιντεϊ)
2.0.7 safe (σέιφ)
2.0.8  random act of kindness (ράνντομ 

ακτ οβ κάινντνες)

Lesson 1
READING   page 30

2.1.1 act (ακτ)
2.1.2 classmate (κλάασμεϊτ)
2.1.3 litter (λίτερ)
2.1.4 missing (μίσινγκ)
2.1.5 plant (πλάαντ)
2.1.6 random (ράνντομ)
2.1.7 tidy up (τάιντι Απ)
2.1.8 RAKtivist (ράκτιβιστ)
2.1.9 certainly not (σέερτενλι νοτ)
2.1.10 maybe (μπέιμπι)
2.1.11 kindness (κάινντνες)
2.1.12 surprise (σερπράιζ)
2.1.13 spread happiness (σπρέντ χάπινες)
2.1.14 housework (χάουζουερκ)
2.1.15 as well (αζ ουέλ)
2.1.16 subject (σΆμπτζεκτ)
2.1.17 keep sth tidy (κίιπ σΆμθινγκ τάιντι)
2.1.18 especially (εσπέΣαλι)
2.1.19 look after (λουκ άαφτερ)
2.1.20 pick up (πικ Απ)
2.1.21 bin (μπιν)
2.1.22 instead (ινστέντ)
2.1.23 nature (νέιτσουρ)
2.1.24 make sb smile (μέικ σΑμμπόντι σμάιλ)
2.1.25 at least (ατ λίιστ)
2.1.26 other (Άδερ)

VOCABULARY   page 31

2.1.27 carry (κάρι)
2.1.28 cupboard (κΆπμπορντ)
2.1.29 mean (μίιν)
2.1.30 poor (πούουρ)
2.1.31 quiet (κουάιετ)
2.1.32 sad (σαντ)
2.1.33 make sb’s day (μέικ σΑμμπόντιζ ντέι)
2.1.34  show (sb) kindness (Σόου (σΑμμπόντι) 

κάινντνες)

GRAMMAR   page 31

2.1.35 charity (τσάριτι)

Lesson 2
READING   page 32

2.2.1 care (about) (κέαρ (αμπάουτ))
2.2.2 learn (from) (λέερν (φρομ))
2.2.3 married (μάριντ)
2.2.4 more importantly (μόορ ιμπόρταντλι)
2.2.5 volunteering (βολεντίερινγκ)
2.2.6 difference (ντίφρενς)
2.2.7 dream (ντρίιμ)
2.2.8 company (κόμπανι)
2.2.9 sell (σελ)
2.2.10  give sb a chance (γκιβ σΑμμπόντι ε 

τσάανς)
2.2.11 have an experience (χαβ εν εξπίριενς)
2.2.12 turtle (τέερτλ)
2.2.13 make friends (μέικ φρενντς)
2.2.14 join a club (τζόιν ε κλΑμπ)
2.2.15 cricket (κρίκετ)
2.2.16 wife (ουάιφ)
2.2.17 staff (στάαφ)
2.2.18  invite sb to sth (ινβάιτ σΑμμπόντι του 

σΆμθινγκ)
2.2.19 dinner (ντίνερ)
2.2.20 guide (γκάιντ)
2.2.21 husband (χΆζμπανντ)
2.2.22 curry (κΆρι)
2.2.23 local (λόουκαλ)
2.2.24 already (όολρέντι)
2.2.25 cheap (τσίιπ)
2.2.26 volunteer (βολεντίερ)

Helping Others
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Amazing Fact!
2.2.27 match (ματς)
2.2.28 team (τίιμ)
2.2.29 break (μπρέικ)

 
VOCABULARY   page 33

2.2.30 bat (μπατ)

GRAMMAR   page 33

2.2.31 polar bear (πόουλαρ μπέαρ)

Lesson 3
READING   page 34

2.3.1 area (έρια)
2.3.2 electric (ιλέκτρικ)
2.3.3 hang (χάνγκ)
2.3.4 off grid (οφ γκριντ)
2.3.5 possibly (πόσιμπλι)
2.3.6 study (στΆντι)
2.3.7 bright (μπράιτ)
2.3.8 bright idea (μπράιτ αϊντία) 
2.3.9 power cut (πάουερ κΑτ)
2.3.10 light (λάιτ)
2.3.11 heating (χίιτινγκ)
2.3.12 go off (γκόου οφ)
2.3.13 electricity (ιλεκτρίσιτι)
2.3.14 even (ίιβεν)
2.3.15 South America (σάουθ αμέρικα)
2.3.16 invent (ινβέντ)
2.3.17 stay (στέι)
2.3.18 businessman (μπίζνεσμαν)
2.3.19 businesswoman (μπίζνεσγουμαν)
2.3.20 battery (μπάτερι)
2.3.21 run down (ρΑν ντάουν)
2.3.22 cleverly (κλέβερλι)
2.3.23 design (ντιζάιν)
2.3.24 fi t (φιτ)
2.3.25 bottle (μπότλ)
2.3.26 charge (τσάαρτζ)
2.3.27 solar power (σόουλαρ πάουερ)
2.3.28 half (χάαφ)

Amazing Fact!
2.3.29 billion (μπίλιον)
2.3.30 population (πόπιουλέιΣον)

VOCABULARY   page 35

2.3.31 technology (τεκνόλοτζι)
2.3.32 inside (ινσάιντ)
2.3.33 weather (ουέδερ)
2.3.34 building (μπίλντινγκ)
2.3.35 smart (σμάαρτ)
2.3.36 heat (χίιτ)
2.3.37 turn on (τερν ον)

GRAMMAR   page 35

2.3.38 long (λόονγκ)
2.3.39 fl at (φλατ)

LISTENING   page 35

2.3.40 straw (στρόο)
2.3.41 enough (ινΆφ)
2.3.42 dirty (ντέερτι)
2.3.43 terrible (τέριμπλ)
2.3.44 safely (σέιφλι)
2.3.45 lake (λέικ)
2.3.46 once (ουΆνς)

SPEAKING   page 35

2.3.47 opinion (οπίνιον)

Lesson 4
READING   page 36

2.4.1 challenge (τσάλεντζ)
2.4.2 extreme (εξτρίιμ)
2.4.3 land (λανντ)
2.4.4 mud (μΑντ)
2.4.5 recently (ρίισεντλι)
2.4.6 sponsored run (σπόνσορντ ρΑν)
2.4.7 raise (ρέιζ)
2.4.8 scary (σκέρι)
2.4.9 sponsor (σπόνσορ)
2.4.10 comment (κόμεντ)
2.4.11 train (τρέιν)
2.4.12 enter (έντερ)
2.4.13 across (ακρός)
2.4.14 dry (ντράι)
2.4.15 offi ce (όφις)
2.4.16 gift (γκιφτ)
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2.4.17 wish (ουίΣ)
2.4.18 receive (ρισίιβ)
2.4.19 letter (λέτερ)
2.4.20 let (λετ)
2.4.21 dangerous (ντέιντζερους)
2.4.22 though (δόου)
2.4.23 race (ρέις)
2.4.24 slide (σλάιντ)
2.4.25 together (τουγκέδερ)

Amazing fact!
2.4.26 event (ιβέντ)

VOCABULARY   page 37

2.4.27 cash (κας)
2.4.28 volunteer (βολεντίερ)
2.4.29 hard (χάαρντ)

GRAMMAR   page 37

2.4.30 time (τάιμ)

Just say it!
2.4.31 hop (χοπ)
2.4.32 kit (κιτ)
2.4.33 kite (κάιτ)

Skills Building
GRAMMAR   page 38

2.5.1 although (όολδοου)
2.5.2 however (χαουέβερ)

LISTENING   page 38

Do it right!
2.5.3 twice (τουάις)

2.5.4 countryside (κΆντρισάιντ)
2.5.5 fl ag (φλάγκ)
2.5.6 sand (σανντ)

SPEAKING   page 39

Do it right!
2.5.7 offer (όφερ)
2.5.8 polite (πολάιτ)

2.5.9 phrase (φρέιζ)
2.5.10 reply (ριπλάι)
2.5.11 mess (μες)
2.5.12 accept (αξέπτ)
2.5.13 offer (όφερ)
2.5.14 refuse (ριφιούουζ)

WRITING   page 39

2.5.15 forest (φόρεστ)
2.5.16 look forward to (λουκ φόορουαρντ του)
2.5.17 explain (εξπλέιν)
2.5.18 date (ντέιτ)

REVIEW 2   pages 40-41

2.6.1 completely (κομπλίτλι)
2.6.2 pull (πουλ)
2.6.3 carriage (κάριτζ)
2.6.4 drive (ντράιβ)
2.6.5 worry (ουόρι)
2.6.6 shelter (Σέλτερ)

CLIL: SOCIAL SCIENCE   page 42

2.6.7 social science (σόουΣαλ σάιενς)
2.6.8 per (πέερ)
2.6.9 mufti day (μΆφτι ντέι)
2.6.10  bring-and-buy sale (μπρινγκ ένντ 

μπάι σέιλ)
2.6.11 jam (τζαμ)
2.6.12 car wash (κάαρ ουόΣ)
2.6.13 bake sale (μπέικ σέιλ)
2.6.14 vote (βόουτ)

CULTURE   page 43

2.6.15 collect (κολέκτ)
2.6.16 Australian (οστρέιλιαν)
2.6.17 rescue centre (ρέσκιουου σέντρ)
2.6.18 actually (άκτσουαλι)
2.6.19 path (πάαθ)
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OPENER   pages 46-47

3.0.1 on the road (ον δε ρόουντ)
3.0.2 railway station (ρέιλουεϊ στέιΣον)
3.0.3 stand (στανντ)
3.0.4 wait (ουέιτ)

Unit 3 menu

3.0.5 treasure hunt (τρέζερ χΑντ)

3.0.6 sleepover (σλίιποουβερ)

Lesson 1
READING   page 48

3.1.1 corner (κόορνερ)
3.1.2 delay (ντιλέι)
3.1.3 member (μέμμπερ)
3.1.4 modern (μόντερν)
3.1.5 painter (πέιντερ)
3.1.6 statue (στάτσιουου)
3.1.7 though (δόου)
3.1.8 treasure hunt (τρέζερ χΑντ)
3.1.9 by the time (μπάι δε τάιμ)
3.1.10 catch up with (κατς Απ ουίθ)
3.1.11 fl oor (φλόορ)
3.1.12 right (ράιτ)
3.1.13 carry on (κάρι ον)
3.1.14 exhibition (έξιμπίΣον)
3.1.15 instructions (ινστρΆκσονς)
3.1.16 text (τέξτ)
3.1.17 way (ουέι)
3.1.18 end up (ενντ Απ)
3.1.19 be over (μπι όουβερ)
3.1.20 mistake (μιστέικ)

Amazing Fact!
3.1.21 take place (τέικ πλέις)
3.1.22 prize (πράιζ)
3.1.23 honour (όνορ)

VOCABULARY   page 49

3.1.24 advice (αντβάις)
3.1.25 run out of (ρΑν άουτ οβ)
3.1.26 get to (γκετ του)

GRAMMAR   page 49

3.1.27 discover (ντισκΆβερ)

LISTENING   page 49

3.1.28 leave sb alone (λίιβ σΑμμπόντι αλόουν)
3.1.29 noise (νόιζ)

Lesson 2
READING   page 50

3.2.1 dream (ντρίιμ)
3.2.2 go-cart (γκόου κάαρτ)
3.2.3 motor racing (μότορ ρέισινγκ)
3.2.4 racing car (ρέισινγκ κάαρ)
3.2.5 safety (σέιφτι)
3.2.6 track (τρακ)
3.2.7 track day (τρακ ντέι)
3.2.8 come true (κΑμ τρούου)
3.2.9 seat (σίιτ)
3.2.10 park (πάαρκ)
3.2.11 steering wheel (στίιρινγκ ουίιλ)
3.2.12 driving licence (ντράιβινγκ λάισενς)
3.2.13 engine (έντζιν)
3.2.14 huge (χιούουτζ)
3.2.15 tyre (τάιρ)
3.2.16 drive off (ντράιβ οφ)
3.2.17 go round (γκόου ράουνντ)
3.2.18 key (κίι)
3.2.19 slow down (σλόου ντάουν)
3.2.20 speed up (σπίιντ Απ)
3.2.21 certifi cate (σερτίφικετ)

VOCABULARY   page 51

3.2.22 machine (μαΣίιν)
3.2.23 dishwasher (ντίΣουόΣερ)
3.2.24 front (φροντ)
3.2.25 chair (τσέαρ)
3.2.26 lift (λιφτ)
3.2.27 parking (πάαρκινγκ)
3.2.28 car park (κάαρ πάαρκ)
3.2.29 get into (γκετ ίντο)
3.2.30 slowly (σλόουλι)
3.2.31 get out of (γκετ άουτ οβ)

On The Road
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Lesson 3
READING   page 52

3.3.1 as well as (αζ ουέλ αζ)
3.3.2 dry-ski slope (ντράι σκίι σλόουπ)
3.3.3 hit the slopes (χιτ δε σλόουπς)
3.3.4 ice skating (άις σκέινγκ)
3.3.5 It doesn’t matter (ιτ ντάζεντ μάτερ)
3.3.6 ski trip (σκίι τριπ)
3.3.7 news (νιούουζ)
3.3.8 term (τέερμ)
3.3.9 return (ριτέερν)
3.3.10 date (ντέιτ)
3.3.11 diary (ντάιαρι)
3.3.12 stay (στέι)
3.3.13 French (φρέντς)
3.3.14 ski (σκίι)
3.3.15 sports centre (σπόορτς σέντρ)
3.3.16 level (λέβελ)
3.3.17 beginner (μπιγκίνερ)
3.3.18 practice (πράκτις)
3.3.19 snowboard (σνόουμποορντ)
3.3.20 interested (ίντρεστιντ)
3.3.21 fi ll in a form (φιλ ιν ε φόορμ)
3.3.22 make a decision (μέικ ε ντεσίζον)
3.3.23 place (πλέις)
3.3.24 book (μπουκ)
3.3.25 discuss (ντισκΆς)
3.3.26 details (ντίιτεϊλς)
3.3.27 be welcome (μπι ουέλκαμ)

Amazing Fact!
3.3.28 hold (χoλντ)
3.3.29 medal (μένταλ)

VOCABULARY   page 53

3.3.30 instrument (ίνστρουμεντ)
3.3.31 recent (ρίισεντ)

Lesson 4
READING   page 54

3.4.1 album (άλμπουμ)
3.4.2 bit (μπιτ)
3.4.3 guys (γκάιζ)
3.4.4 never mind (νέβερ μάινντ)

3.4.5 software (σόφτουεαρ)
3.4.6 wherever (ουερέβερ)
3.4.7 rucksack (ρΆκσακ)
3.4.8 photography (φοτόγκραφι)
3.4.9 photograph (φότογκραφ)
3.4.10 blogger (μπλόγκερ)
3.4.11 awful (όοφουλ)
3.4.12 terrible (τέριμπλ)
3.4.13 print (πριντ)
3.4.14 wondeful (ουόνντερφουλ)
3.4.15 lovely (λΆβλι)
3.4.16 brilliant (μπρίλιαντ)
3.4.17 perfect (πέερφεντ)
3.4.18 address (αντρές)

VOCABULARY   page 55

3.4.19 printer (πρίντερ)
3.4.20 blog (μπλογκ)
3.4.21 adviser (αντβάιζερ)
3.4.22 advise (αντβάιζ)

GRAMMAR   page 55

3.4.23 store (στόορ)

Just say it!
3.4.24 conversation (κονβερσέιΣον)
3.4.25 emotion (ιμόουΣον)

Skills Building
GRAMMAR   page 56

3.5.1 love (λΑβ)

LISTENING   page 56

Do it right!
3.5.2 similar (σίμιλαρ)

SPEAKING   page 57

3.5.3 loud (λάουντ)
3.5.4 tasty (τέιστι)

12



WRITING   page 57

3.5.5 in addition (ιν αντίΣον)
3.5.6 apart from (απάαρτ φρομ)
3.5.7 fi shing rod (φίΣινγκ ροντ)
3.5.8 brightly-coloured (μπράιτλι κΆλορντ)
3.5.9 lip balm (λιπ μπάαλμ)
3.5.10 lip (λιπ)

REVIEW 3   pages 58-59

3.6.1 promise (πρόμις)
3.6.2 locked (λόκτ)
3.6.3 car rally (κάαρ ράλι)

CLIL: SPORT   page 60

3.6.4 cycle path (σάικλ πάαθ)
3.6.5 saddle (σάντελ)
3.6.6 height (χάιτ)
3.6.7 pedal (πένταλ)
3.6.8 touch (τΑτς)
3.6.9 handlebar (χάνντλμπααρ)
3.6.10 brake (μπρέικ)
3.6.11 wheel (ουίιλ)
3.6.12 oil (όιλ)
3.6.13 chain (τσέιν)

3.6.14 move (μούουβ)
3.6.15 slide (σλάιντ)
3.6.16 wet (ουέτ)
3.6.17 helmet (χέλμετ)
3.6.18 control (κοντρόουλ)
3.6.19 cyclist (σάικλιστ)
3.6.20 no entry (νόου έντρι)
3.6.21 right turn (ράιτ τερν)
3.6.22 traffi c light (τράφικ λάιτ)
3.6.23 ahead (αχέντ)
3.6.24 compare (κομπέαρ)

CULTURE   page 61

3.6.25 Cuba (κιούουμπα)
3.6.26 Italy (ίταλι)
3.6.27 Thailand (τάιλανντ)
3.6.28 the Philippines (δε φίλιπίινς)
3.6.29 public transport (πΆμπλικ τράνσποορτ)
3.6.30 middle (μιντλ)
3.6.31 canal (κανάλ)
3.6.32 classic (κλάσικ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 3  pages 62-63

3.6.33 NewsWeMakeUp (νιούουζ ουίι μέικ Απ)
3.6.34 believe (μπιλίιβ)
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OPENER   pages 64-65

4.0.1 communication (κομιούουνικέιΣον)

Unit 4 menu

4.0.2 advantage (αντβάαντατζ)

4.0.3 disadvantage (ντίζαντβάαντατζ)
4.0.4 smartphone (σμάαρτφοουν)
4.0.5 emoji (ιμότζι)
4.0.6 greeting (γκρίιτινγκ)

4.0.7 earphones (ίαρφοουνς)
4.0.8 chat (τσατ)

Lesson 1
READING   page 66

4.1.1 emoji (ιμότζι)
4.1.2 emoticon (ιμόουτικον)
4.1.3 heart (χάαρτ)
4.1.4 nowadays (νάουαντεϊζ)
4.1.5 quite (κουάιτ)
4.1.6 smiley (σμάιλι)
4.1.7 symbol (σίμμπολ)
4.1.8 unfortunately (Ανφόορτσουνατλι)
4.1.9 grow (γκρόου)
4.1.10 language (λάνγκουιτζ)
4.1.11 text message (τέξτ μέσετζ)
4.1.12 probably (πρόμπαμπλι)
4.1.13 unless (Ανλές)
4.1.14 Japanese (τζάπανίιζ)
4.1.15 keyboard (κίιμποορντ)
4.1.16 conversation (κονβερσέιΣον)
4.1.17 listener (λίστενερ)
4.1.18 speaker (σπίικερ)
4.1.19 upset (Απσέτ)
4.1.20 annoyed (ανόιντ)
4.1.21 ill (ιλ)
4.1.22 fi ne (φάιν)
4.1.23 user (γιούουζερ)
4.1.24 clear (κλίερ)
4.1.25 emotion (ιμόουΣον)
4.1.26 at fi rst (ατ φέερστ)

VOCABULARY   page 67

4.1.27 angry (άνγκρι)

GRAMMAR   page 67

4.1.28 press (πρες)
4.1.29 button (μπΆτον)
4.1.30 call sb names (κόολ σΑμμπόντι νέιμς)

LISTENING   page 67

4.1.31 LOL (λολ)

Lesson 2
READING   page 68

4.2.1 deliver (ντιλίβερ)
4.2.2 drone (ντρόουν)
4.2.3 except (εξέπτ)
4.2.4 including (ινκλούουντινγκ)
4.2.5 infl atable (ινφλέιταμπλ)
4.2.6 wild (ουάιλντ)
4.2.7 blood (μπλΑντ)
4.2.8 surfer (σέρφερ)
4.2.9  tell the difference between (τελ δε 

ντίφρενς μπιτουίιν)
4.2.10 shark (Σάαρκ)
4.2.11 lifeguard (λάιφγκααρντ)
4.2.12 surf (σερφ)
4.2.13 rescue (ρέσκιουου)
4.2.14 in trouble (ιν τρΑμπλ)
4.2.15 in danger (ιν ντέιντζερ)
4.2.16 fi nd out about (φάινντ άουτ αμπάουτ)
4.2.17 helicopter (χέλικοπτερ)
4.2.18 in many ways (ιν μένι ουέιζ)

Amazing fact!
4.2.19 Korea (κορία)

VOCABULARY   page 69

4.2.20 surfi ng (σέρφινγκ)
4.2.21 fridge (φρίιτζ)
4.2.22 New Zealand (νιούου ζίιλανντ)

GRAMMAR   page 69

4.2.23 twin (τουίν)

Just say it!
4.2.24 wide (ουάιντ)

Communication & Technology
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Lesson 3
READING   page 70

4.3.1 anyway (ένιουεϊ)
4.3.2 arcade (ααρκέιντ)
4.3.3 cassette (κασέτ)
4.3.4 cassette player (κασέτ πλέιερ)
4.3.5 CD (σίιντίι)
4.3.6 CD player (σίιντίι πλέιερ)
4.3.7 snail (σνέιλ)
4.3.8 work (ουέρκ)
4.3.9 advanced (αντβάανστ)
4.3.10 envelope (ένβελοουπ)
4.3.11 postbox (πόουστμποξ)
4.3.12 snail mail (σνέιλ μέιλ)
4.3.13 hall (χόολ)
4.3.14 whole (χόουλ)
4.3.15 phone box (φόουν μποξ)
4.3.16 coin (κόιν)
4.3.17 right (ράιτ)
4.3.18 change (τσέιντζ)
4.3.19 broken (μπρόουκεν)
4.3.20 various (βάριους)
4.3.21 board game (μπόορντ γκέιμ)
4.3.22 video game (βίντεο γκέιμ)
4.3.23 available (αβέιλαμπλ)

Amazing Fact!
4.3.24 connect (κονέκτ)

VOCABULARY   page 71

4.3.25 record (ρικόορντ)
4.3.26 fi lm (φιλμ)

GRAMMAR   page 71

4.3.27 band (μπανντ)

LISTENING   page 71

4.3.28 top (τοπ)
4.3.29 tech (τεκ)

Lesson 4
READING   page 72

4.4.1 connect (κονέκτ)
4.4.2 earbud (ίαρμπΆντ)

4.4.3 foreign (φόριν)
4.4.4 through (θρούου)
4.4.5 translator (τρανσλέιτορ)
4.4.6 assistant (ασίσταντ)
4.4.7 translate (τρανσλέιτ)
4.4.8 expert (έξπεερτ)
4.4.9 Spanish (σπάνιΣ)
4.4.10 pronunciation (προνΆνσιέιΣον)
4.4.11 microphone (μάικροφοουν)
4.4.12 lift (λιφτ)
4.4.13 written (ρίτεν)
4.4.14 translation (τρανσλέιΣον)

VOCABULARY   page 73

4.4.15 anwer sb (άανσερ σΑμμπόντι)
4.4.16 chat to sb (τσατ του σΑμμπόντι)
4.4.17  have a conversation (χαβ ε 

κονβερσέιΣον)
4.4.18 reply to sb (ριπλάι του σΑμμπόντι)
4.4.19 say a phrase (σέι ε φρέιζ)
4.4.20 speak a language (σπίικ ε λάνγκουιτζ)
4.4.21  translate a language/phrase/

conversation (τρανσλέιτ ε λάνγκουιτζ/                     
φρέιζ/ κονβερσέιΣον)

GRAMMAR   page 73

4.4.22 rudely (ρούουντλι)

SPEAKING   page 73

4.4.23 German (τζέερμαν)
4.4.24 save (σέιβ)

Skills Building
LISTENING   page 74

Do it right!
4.5.1 choice (τσόις)
4.5.2 key (κίι)

SPEAKING   page 75

Do it right!
4.5.3 similarity (σίμιλάριτι)

4.5.4 whereas (ουεράζ)
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REVIEW 4   pages 76-77

4.6.1 science (σάιενς)
4.6.2 ice (άις)
4.6.3 mix (μιξ)

CLIL: STEM   page 78

4.6.4 STEM (στεμ)
4.6.5 secondary school (σέκονντερι σκούουλ)
4.6.6 mathematics (μάθεμάτικς)
4.6.7 engineering (έντζινίερινγκ)
4.6.8 climate (κλάιματ)
4.6.9 grassy (γκράασι)
4.6.10 shape (Σέιπ)
4.6.11 circle (σέερκλ)
4.6.12 triangle (τράιανγκλ)
4.6.13 hole (χόουλ)
4.6.14 spin (σπιν)

CULTURE   page 79

4.6.15 fi st bumping (φιστ μπΆμπινγκ)
4.6.16 bowing (μπόουινγκ)
4.6.17 greet (γκρίιτ)
4.6.18  shake sb’s hand (Σέικ σΑμμπόντιζ 

χανντ)
4.6.19 kiss sb’s cheek (κις σΑμμπόντιζ τσίικ)
4.6.20 give sb a hug (γκιβ σΑμμπόντι ε χΑγκ)
4.6.21 bow my head (μπόου μάι χεντ)
4.6.22 bottom (μπότομ)
4.6.23 top (τοπ)
4.6.24 bump sb’s fi st (μπΑμπ σΑμμπόντιζ φιστ)
4.6.25 forward (φόορουαρντ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 4  pages 80-81

4.6.26 unkind (Ανκάινντ)
4.6.27 fi re (φάιερ)
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OPENER   pages 82-83

5.0.1 blanket (μπλάνκετ)
5.0.2 cone (κόουν)
5.0.3 fresh (φρεΣ)
5.0.4 salty (σόολτι)
5.0.5 soft (σοφτ)
5.0.6 sweet (σουίιτ)

Unit 5 menu 
5.0.7 Fairtrade (φέαρτρεϊντ)
5.0.8 table manners (τέιμπλ μάνερς)

Lesson 1    

READING   page 84

5.1.1 backwards (μπάκουαρτζ)
5.1.2 bacteria (μπακτίρια)
5.1.3 combine (κομμπάιν)
5.1.4 crazy about (κρέιζι αμπάουτ)
5.1.5 fl avour (φλέιβορ)
5.1.6 make a funny face (μέικ ε φΑνι φέις)
5.1.7 average (άβερατζ)
5.1.8 sweat (σουέτ)
5.1.9 Europe (γιούροπ)
5.1.10 Denmark (ντένμααρκ)
5.1.11 smell (σμελ)
5.1.12 creamy (κρίιμι)
5.1.13 smell (σμελ)
5.1.14 ban (μπαν)
5.1.15 surprising (σερπράιζινγκ)
5.1.16 smelly (σμελι)
5.1.17 disgusting (ντιζγκΆστινγκ)
5.1.18 go off (γκόου οφ)
5.1.19 stink (στινκ)
5.1.20 put sb off (πουτ σΑμμπόντι οφ)
5.1.21 stinky (στίνκι)
5.1.22 miss out on (μις άουτ ον)
5.1.23 delicious (ντελίΣους)

Amazing fact!
5.1.24 hardly (χάαρντλι)

VOCABULARY   page 85

5.1.25 sugar (σούγκαρ)
5.1.26 meal (μίιλ)
5.1.27 sauce (σόος)
5.1.28 oily (όιλι)
5.1.29 juicy (τζούουσι)

GRAMMAR   page 85

5.1.30 Chinese (τσάινίιζ)

LISTENING   page 85

5.1.31 butter (μπΆτερ)

Lesson 2
READING   page 86

5.2.1 dessert (ντιζέερτ)
5.2.2 milkshake (μίλκΣεϊκ)
5.2.3 waste (ουέιστ)
5.2.4 throw away (θρόου αουέι)
5.2.5 plate (πλέιτ)
5.2.6 rare (ρέαρ)
5.2.7 slice (σλάις)
5.2.8 cook (κουκ)
5.2.9 chef (Σεφ)
5.2.10 prepared (πριπέαρντ)
5.2.11 dish (ντιΣ)
5.2.12 owner (όουνερ)
5.2.13 come up with (κΑμ Απ ουίθ)
5.2.14 order (όoρντερ)
5.2.15 low (λόου)

Amazing Fact!
5.2.16 register (ρέτζιστερ)

VOCABULARY   page 87

5.2.17 cooker (κούκερ)
5.2.18 fork (φόορκ)
5.2.19 knife (νάιφ)
5.2.20 cut (κΑτ)
5.2.21 course (κόορς)
5.2.22 menu (μένιουου)

Fantastic Food
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5.2.23 eat out (ίιτ άουτ)
5.2.24 give away (γκιβ αουέι)
5.2.25 serve (σέερβ)

GRAMMAR   page 87

5.2.26 recipe (ρέσιπι)

Lesson 3
READING   page 88

5.3.1 all year round (όολ γίερ ράουνντ)
5.3.2 energy (ένερτζι)
5.3.3 mile (μάιλ)
5.3.4 petrol (πέτρολ)
5.3.5 shopper (Σόπερ)
5.3.6 tap (ταπ)
5.3.7 transport (τρανσπόορτ)
5.3.8 wonder (ουόνντερ)
5.3.9 shopping basket (Σόπινγκ μπάασκετ)
5.3.10 tin (τιν)
5.3.11 tuna (τιούουνα)
5.3.12 pineapple (πάιναπλ)
5.3.13 lorry (λόρι)
5.3.14 ship (Σιπ)
5.3.15 for this reason (φορ δις ρίιζον)
5.3.16 melon (μέλον)
5.3.17 strawberry (στρόομπερι)
5.3.18 pepper (πέπερ)
5.3.19 grape (γκρέιπ)
5.3.20 mineral water (μίνεραλ ουόοτερ)
5.3.21 lemonade (λέμονεϊντ)
5.3.22 cola (κόουλα)
5.3.23 can (καν)
5.3.24 thirsty (θέρστι)
5.3.25 glass (γκλάας)

VOCABULARY   page 89

5.3.26 coffee (κόφι)
5.3.27 tea (τίι)
5.3.28 chilli (τσίλι)
5.3.29 garlic (γκάαρλικ)
5.3.30 olive (όλιβ)
5.3.31 mushroom (μΆΣρουουμ)

LISTENING   page 89

5.3.32 fairly (φέαρλι)
5.3.33 sticker (στίκερ)

Lesson 4
READING   page 90

5.4.1 baking (μπέικινγκ)
5.4.2 cover (κΆβερ)
5.4.3 decorate (ντέκορεϊτ)
5.4.4 food colouring (φούουντ κΆλορινγκ)
5.4.5 icing (άισινγκ)
5.4.6 it’s a pity (ιτς ε πίτι)
5.4.7 realistic (ρίαλίστικ)
5.4.8 work of art (ουέρκ οβ άαρτ)
5.4.9 steak (στέικ)
5.4.10 bake (μπέικ)
5.4.11 handbag (χάνντμπαγκ)
5.4.12 chip (τσιπ)
5.4.13 roast (ρόουστ)
5.4.14 sculpture (σκΆλπτσουρ)

VOCABULARY   page 91

5.4.15 boil (μπόιλ)
5.4.16 fry (φράι)
5.4.17 grill (γκριλ)
5.4.18 roast (ρόουστ)
5.4.19 chicken (τσίκεν)
5.4.20 onion (όνιον)
5.4.21 roast dinner (ρόουστ ντίνερ)
5.4.22  toasted sandwich (τόουστιντ 

σάνντουιτς)
5.4.23 omelette (όμελετ)
5.4.24 baked potato (μπέικτ ποτέιτο)

GRAMMAR   page 91

5.4.25 cleaner (κλίινερ)

Just say it!
5.4.26 moustache (μουστάαΣ)
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Skills Building

GRAMMAR   page 92

5.5.1 waiter (ουέιτερ)

WRITING   page 93

Do it right!
5.5.2 contrast (κοντράαστ)

CLIL: FOOD SCIENCE   page 96

5.6.1 experiment (εξπέριμεντ)
5.6.2 sink (σινκ)
5.6.3 bottom (μπότομ)
5.6.4 spoon (σπούουν)
5.6.5 density (ντένσιτι)

5.6.6 weight (ουέιτ)
5.6.7 space (σπέις)
5.6.8 dense (ντενς)
5.6.9 Israel (ίσραελ)
5.6.10 Dead Sea (ντεντ σίι)

CULTURE   page 97

5.6.11 chopstick (τσόπστικ)
5.6.12 cross (κρος)
5.6.13 lick (λικ)
5.6.14 point (πόιντ)
5.6.15 noodle (νουντλ)
5.6.16 pasta (πάστα)
5.6.17 behave (μπιχέιβ)

THE AMAZING KIDS EPISODE 5  pages 98-99

5.6.18 poison (πόιζον)
5.6.19 poison (πόιζον)
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OPENER   pages 100-101

6.0.1 cycle (σάικλ)
6.0.2 shop (Σοπ)

Unit 6 menu
6.0.3 Sweden (σουίντεν)
6.0.4 pollution (πολούουΣον)
6.0.5 endangered (ινντέιντζερντ)

Lesson 1
READING   page 102

6.1.1 fi sherman (φίΣερμαν)
6.1.2 magazine (μάγκαζίιν)
6.1.3 supporter (σαπόορτερ)
6.1.4 anxious (άνξιους)
6.1.5 disappointed (ντίσαπόιντιντ)
6.1.6 destroy (ντιστρόι)
6.1.7 sail (σέιλ)
6.1.8 kill (κιλ)
6.1.9 whale (ουέιλ)
6.1.10 damage (ντάματζ)
6.1.11 ordinary (όορντινερι)
6.1.12 Earth (έερθ)
6.1.13 work towards (ουέρκ τοουόορτζ)
6.1.14 recycle (ρίισάικλ)
6.1.15 fund (φΑνντ)
6.1.16 extinct (εξτίνκτ)
6.1.17 adopt (αντόπτ)
6.1.18 per cent (πεερσέντ)
6.1.19 fi sh (φιΣ)
6.1.20 necessary (νέσεσερι)

VOCABULARY   page 103

6.1.21 opposite (όποζιτ)
6.1.22 spider (σπάιντερ)

LISTENING   page 103

6.1.23 giraffe (τζιράαφ)

Lesson 2
READING   page 104

6.2.1 beekeeper (μπίικιιπερ)
6.2.2 chemical (κέμικαλ)
6.2.3 honey (χΆνι)
6.2.4 one third (ουΆν θέερντ)
6.2.5 pollinate (πόλινεϊτ)
6.2.6 sting (στινγκ)
6.2.7 play a role in sth (πλέι ε ρόουλ ιν 
σΆμθινγκ)
6.2.8 produce (προντιούους)
6.2.9 take care of (τέικ κέαρ οβ)
6.2.10 notice (νότις)
6.2.11 blame (μπλέιμ)
6.2.12 poisonous (πόιζονους)
6.2.13 decrease (ντικρίιζ)
6.2.14 harm (χάαρμ)
6.2.15 balcony (μπάλκονι)
6.2.16 attract (ακτράκτ)
6.2.17 according to (ακόορντινγκ του)
6.2.18 fond of (φονντ οβ)
6.2.19 in fact (ιν φακτ)

Amazing Fact!
6.2.20 beat (μπίιτ)
6.2.21 wing (ουίνγκ)

VOCABULARY   page 105

6.2.22 be attracted to (μπι ατράκτιντ του)
6.2.23 disappointed in (ντίσαπόιντιντ ιν)

SPEAKING   page 105

6.2.24 beehive (μπίιχάιβ)

Lesson 3
READING   page 106

6.3.1 ancient (έινΣεντ)
6.3.2 follow (φόλοου)
6.3.3 instead of (ινστέντ οβ)
6.3.4 moon (μούουν)
6.3.5 pollution (πολούουΣον)
6.3.6 proof (προύουφ)

Protecting The Environment
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6.3.7 refl ect (ριφλέκτ)
6.3.8 star (στάαρ)
6.3.9 times (τάιμς)
6.3.10 view (βιούου)
6.3.11 impossible (ιμπόσιμπλ)
6.3.12 clear (κλίερ)
6.3.13 advertisement (αντβέερτισμεντ)
6.3.14 defi nitely (ντέφινιτλι)
6.3.15 unnatural (Αννάτσουραλ)
6.3.16 fi rstly (φέερστλι)
6.3.17 obviously (όμπβιουσλι)
6.3.18 absolutely (άμπσολούουτλι)
6.3.19 natural (νάτσουραλ)
6.3.20 harmful (χάαρμφουλ)
6.3.21 fortunately (φόορτσουνατλι)
6.3.22 shine (Σάιν)
6.3.23 unnecessary (Αννέσεσερι)
6.3.24 careless (κέρλες)
6.3.25 automatically (όοτομάτικλι)
6.3.26 escape (εσκέιπ)
6.3.27 simply (σίμπλι)
6.3.28 international (ίντερνάΣιοναλ)
6.3.29 spread (σπρέντ)

VOCABULARY   page 107

6.3.30 possible (πόσιμπλ)
6.3.31 natural (νάτσουραλ)
6.3.32 harmless (χάαρμλες)
6.3.33 necessary (νέσεσερι)
6.3.34 careful (κέρφουλ)
6.3.35 amazed (αμέιζντ)
6.3.36 temperature (τέμπρατσουρ)

LISTENING   page 107

6.3.37 decibel (ντέσιμπελ)

Lesson 4
READING   page 108

6.4.1 burn (μπέερν)
6.4.2 household (χάουζχοουλντ)
6.4.3 no longer (νόου λόνγκερ)
6.4.4 responsible (for) (ρισπόνσιμπλ (φόορ))
6.4.5 zero (ζίροου)
6.4.6 landfi ll (λάνντφίλ)
6.4.7 habit (χάμπιτ)
6.4.8 manage (μάνατζ)

6.4.9 recycling (ρίισάικλιγνκ)
6.4.10 sort (σόορτ)
6.4.11 light bulb (λάιτ μπΑλμπ)
6.4.12 container (κοντέινερ)
6.4.13 separate (σέπαρεϊτ)
6.4.14 recycling station (ρίισάικλιγνκ στέιΣον)
6.4.15 reach (ρίιτς)
6.4.16  turn (sth) into (sth else) (τερν 

(σΆμθινγκ) ίντο (σΆμθινγκ έλς))
6.4.17  stop making excuses (στοπ μέικινγκ 

εξκιούουσιζ)
6.4.18 excuse (εξκιούους)
6.4.19 copy (κόπι)

Amazing fact!
6.4.20 import (ιμπόορτ)
6.4.21 tonne (τΑν)
6.4.22 Norway (νόοργουεϊ)
6.4.23 Ireland (άιρλανντ)

VOCABULARY   page 109

6.4.24 use up (γιούουζ Απ)

Skills Building
WRITING   page 111

Do it right!
6.5.1 punctuation (πΆνξουέιΣον)
6.5.2 speech mark (σπίιτς μάαρκ)
6.5.3 question mark (κουέστιον μάαρκ)
6.5.4  exclamation mark (έξκλαμέιΣον 

μάαρκ)

REVIEW 6   pages 112-113

6.6.1 cage (κέιτζ)
6.6.2 ability (αμπίλιτι)
6.6.3 request (ρικουέστ)
6.6.4 permission (περμίΣον)
6.6.5 obligation (όμπλιγκέιΣον)
6.6.6 possibility (πόσιμπίλιτι)
6.6.7 certainty (σέερτεντι)
6.6.8 midnight (μιντνάιτ)
6.6.9  keep sb/sth alive (κίιπ σΑμμπόντι/

σΆμθινγκ αλάιβ)
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CLIL: ENVIRONMENTAL SCIENCE   page 114

6.6.10  global warming (γκλόουμπαλ 
ουόορμιγνκ)

6.6.11 heat up (χίιτ Απ)
6.6.12 serious (σίριους)
6.6.13 carbon dioxide (κάαρμπον ντάιοξαϊντ)
6.6.14 atmosphere (άτμοσφιερ)
6.6.15 go up (γκόου Απ)
6.6.16 greenhouse effect (γκρίινχαουζ ιφέκτ)
6.6.17 greenhouse (γκρίινχαουζ)
6.6.18 volcanic eruption (βολκάνικ ιράπΣον)
6.6.19 coal (κόουλ)
6.6.20 wind power (ουίνντ πάουερ)
6.6.21 deforestation (ντιιφόρεστέιΣον)

CULTURE   page 115

6.6.22 hunting (χΆντινγκ)
6.6.23 lemur (λίιμερ)
6.6.24 Madagascar (μάνταγκάσκαρ)
6.6.25 east (ίιστ)
6.6.26 coast (κόουστ)
6.6.27 be left (μπι λεφτ)
6.6.28 north (νόορθ)
6.6.29 scientist (σάιεντιστ)
6.6.30 west (ουέστ)
6.6.31 count (κάουντ)
6.6.32 leopard (λέπερντ)
6.6.33 northern (νόορδερν)

THE AMAZING KIDS EPISODE 6  

                 pages 116-117
6.6.34 fi fth (φιφθ)
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