E
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

Signature Not
Verified
Digitally signed by
VARVARA ZACHARAKI
Date: 2016.08.08 10:28:07
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

26251

ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
5 Αυγούστου 2016

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 117619/Δ1
Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση της
Αγγλικής στις Α' και Β' τάξεις του Δημοτικού
Σχολείου.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 11, περίπτωση ε, του άρθρου 4 του
Ν. 1566/1985, (ΦΕΚ 167,τ.Α'), «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες Διατάξεις», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2, του άρθρου 7, του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188, τ.Α'),
«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού
έργου και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 2. παρ. 3 περ. α υποπ. ββ
του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των
Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου
Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
και λοιπές διατάξεις».
3. Την παράγραφο 1, του άρθρου 10 του Π.δ. 201/1998,
(ΦΕΚ 161, τ.Α'), «Οργάνωση και λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α').
5. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015
(ΦΕΚ 114/2015) περί Ανασύστασης του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετονομασίας του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
6. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/2015) περί
Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
7.Τη με αριθμ. πρωτ. Φ12/657/70691/Δ1 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/2016,
τ.Β') με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου».
8. Την με αριθμ. 14/21-4-2016 πράξη του Δ.Σ. του ΙΕΠ.
9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Αρ. Φύλλου 2419

Καθορίζουμε το Πρόγραμμα Σπουδών για την εκμάθηση της Αγγλικής στην Α' και Β' Δημοτικού Σχολείου
ως εξής:
1. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Το Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.) για την εκμάθηση της
Αγγλικής στην Α' και Β' Δημοτικού στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν
τα έτη 2010-2014 στη διάρκεια συγχρηματοδοτούμενου
έργου με το ακρώνυμο ΠΕΑΠ (Πρόγραμμα Εκμάθησης
Αγγλικής στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία), το οποίο υλοποιήθηκε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών από επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στο
χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης για παιδιά μικρής
ηλικίας. Το έργο επέτρεψε:
• την πιλοτική εφαρμογή και κατόπιν την αναμόρφωση
του Προγράμματος Σπουδών ώστε να έχει την παρούσα
μορφή
• την a-posteriori εκπόνηση συνακόλουθων (παραδειγματικών) Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών για την
Α' και τη Β' τάξη
• την συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού (σε ψηφιακή και
έντυπη μορφή) που αξιολογήθηκε από εκπαιδευτικούς
της τάξης και αναμορφώθηκε μετά την ανατροφοδότηση τους
• την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης Διαδικτυακής
Εκπαιδευτικής Πύλης που λειτουργεί για να εξυπηρετεί
τους εκπαιδευτικούς Αγγλικής, τους γονείς των μικρών
μαθητών και κάθε άλλον ενδιαφερόμενο (http://rcel.enl.
uoa.gr/peap).
1.1 Γενικός σκοπός
Το Π.Σ. του ΠΕΑΠ βασίζεται σε ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο, το οποίο υιοθετεί τη μαθησιοκεντρική γλωσσοπαιδαγωγική προσέγγιση στη χρήση της ξένης γλώσσας
και αξιοποιεί εκπαιδευτικό υλικό ειδικά κατασκευασμένο
για τους μικρούς μαθητές που προετοιμάζονται από το
ελληνικό σχολείο του σήμερα για να ανταποκριθούν στις
ανάγκες του αύριο.
Οι παιδαγωγικές πρακτικές τις οποίες προωθεί το
ΠΕΑΠ αποβλέπουν στην ανάπτυξη του σεβασμού για τον
εαυτό και τον Άλλο, στην αγάπη για τη μητρική γλώσσα
και την ξένη, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη της κοινωνικότητας και εν τέλει στην αφύπνιση της δημιουργικής
έκφρασης μέσω της γλώσσας.
Με τις δραστηριότητες του ΠΕΑΠ, τα παιδιά της Α'
και Β' δημοτικού μπορούν να μετέχουν βιωματικά σε
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δημιουργικές δραστηριότητες, παιγνιώδεις γλωσσικές
ασκήσεις και σε οικείες, διασκεδαστικές περιστάσεις
επικοινωνίας, οι οποίες στοχεύουν στον περιορισμό
του «εγωκεντρισμού» που χαρακτηρίζει τα παιδιά της
πρώιμης σχολικής ηλικίας (λ.χ. όλοι στον κόσμο μιλούν
Ελληνικά). Επίσης στοχεύουν στην ανάπτυξη συλλογικής
κοινωνικής συνείδησης και στην αφύπνιση της επίγνωσης ότι «ανήκουν» σε έναν κόσμο πολύ ευρύτερο από
αυτόν που γνωρίζουν -έναν κόσμο όπου ο διαφορετικός
γλωσσικός κώδικας είναι απαραίτητο εργαλείο για την
κάλυψη κοινωνικών και προσωπικών αναγκών.
Το εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί βάσει θεματικών ενοτήτων που εμπνέονται βασικά από τον άμεσο
κοινωνικό περίγυρο των παιδιών (το σπίτι, το σχολείο,
μέρη της Ελλάδας), με σκοπό να μάθουν να εκφράζονται μέσω ενός άλλου γλωσσικού κώδικα για τον κόσμο
που γνωρίζουν. Για παράδειγμα, συνδέοντας το μάθημα Μελέτη Περιβάλλοντος με το μάθημα της αγγλικής
γλώσσας, τα παιδιά ασχολούνται με δραστηριότητες
που αναφέρονται σε φυτά και ζώα που έχουν γύρω
τους. Σταδιακά, οι δραστηριότητες και οι εργασίες τους
εμπνέονται από τον ευρύτερο πολιτισμικό περίγυρο,
αλλά πάντα στοχεύουν στην κοινωνικά προσδιορισμένη χρήση της γλώσσας και στη συμμετοχή όλων των
μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη πως τα παιδιά έχουν το
καθένα τους διαφορετικές ανάγκες, τύπους νοημοσύνης,
ικανότητες, γνώσεις και αξίες - πως τους αρέσουν διαφορετικά πράγματα και πως το καθένα έχει τους δικούς του
ρυθμούς και τρόπους αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1.2 Φιλοσοφία και ειδικότεροι στόχοι
Το ΠΕΑΠ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές οι οποίες
καθορίζουν τη φύση και το περιεχόμενο του Αναλυτικού
Προγράμματος Σπουδών και συνακόλουθα των μαθημάτων.
-» Απευθύνεται σε παιδιά με αναδυόμενο σχολικό
γραμματισμό στη μητρική γλώσσα και στοχεύει στον
κοινωνικό γραμματισμό (τον οποίο τα παιδιά έχουν ήδη
αναπτύξει στη μητρική τους γλώσσα) με εργαλείο την
ξένη γλώσσα.
-» Επικεντρώνεται στη διαφοροποιημένη μάθηση μέσα
από κατάλληλες για την ηλικία δραστηριότητες και όχι
στη διδασκαλία μιας συγκεκριμένης ύλης.
-» Στο ΠΕΑΠ η εκμάθηση της Αγγλικής δεν έχει ως τελικό σκοπό την ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας
που έχει ο ιδανικός φυσικός ομιλητής της Αγγλικής, αλλά
την καλλιέργεια διαπολιτισμικού ήθους επικοινωνίας.
1.2.1 Γενικοί παιδαγωγικοί στόχοι
Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη
• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
• Ανάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων
• Αυτοεκτίμηση
• Σεβασμός για άτομα ή ομάδες διαφορετικές γλωσσικά και πολιτισμικά, με διαφορετικές ικανότητες, προτιμήσεις, κ.λπ.
• Αφύπνιση διαπολιτισμικού και διαγλωσσικού ήθους
επικοινωνίας
Γνωστική ανάπτυξη, καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων
• Αναλυτικές και συνθετικές γνωστικές δεξιότητες
• Στρατηγικές μάθησης
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• Οπτική αντίληψη
• Ακουστική αντίληψη
• Επαγωγικές μαθησιακές δεξιότητες
1.2.2 Επιμέρους γνωστικοί στόχοι
Πολυγλωσσία και διαφορετικότητα
• Ευαισθητοποίηση στην πολιτισμική διαφορετικότητα
• Αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που έχει στη ζωή
μας η μητρική μας γλώσσα και ο πολιτισμός
• Ευαισθητοποίηση ως προς τον ρόλο της Αγγλικής
στην παγκόσμια κοινότητα
• Ευαισθητοποίηση στην εποικοδομητική παράλληλη
χρήση γλωσσών (λ.χ. της μητρικής και της ξένης γλώσσας)
Διαμόρφωση βάσης για την περαιτέρω γλωσσομάθεια
• Εξοικείωση με καθημερινές επικοινωνιακές πρακτικές
χρησιμοποιώντας την Αγγλική
• Ανάπτυξη κινήτρων για την εκμάθηση της Αγγλικής
και άλλων ξένων γλωσσών
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων που αφορούν τον προφορικό
λόγο
• Σύνδεση προφορικού λόγου και της γραφικής απεικόνισης του
1.2.3 Μεθοδολογικοί στόχοι
• Σταδιακή ανάπτυξη στρατηγικών εκμάθησης της
ξένης γλώσσας
• Εκτέλεση δραστηριοτήτων για την επίτευξη παιδαγωγικών στόχων
• Εκτέλεση δημιουργικών δραστηριοτήτων για την
επίτευξη γνωστικών στόχων
1.3 Η προσέγγιση στην εκμάθηση της Αγγλικής
Η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος σπουδών,
των συνακόλουθων παιδαγωγικών πρακτικών και του
εκπαιδευτικού υλικού εξαρτάται από το αν αυτά λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των μαθητών για τους
οποίους σχεδιάστηκαν. Στην προκειμένη περίπτωση,
έχουν ληφθεί υπόψη τα χαρακτηριστικά των Ελλήνων
μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού και πως
αυτά σχετίζονται με την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας
και διατυπώνονται οι εξής προτάσεις:
1.3.1 Τα παιδιά χρειάζονται σαφή μηνύματα για να
καταλάβουν και να ανταποκριθούν
Τα μικρά παιδιά καταλαβαίνουν άμεσα ό,τι έχει σχέση
με τις εμπειρίες και με τον κόσμο τους, που όμως είναι περιορισμένος. Αυτό σημαίνει ότι ο/η εκπαιδευτικός πρέπει
να αξιολογεί τις δραστηριότητες που επιλέγει από την
οπτική των μαθητών. Το πρώτο ερώτημα που θέτουμε
είναι εάν τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το θέμα και το
είδος της δραστηριότητας που επιλέγουμε ώστε να έχει
νόημα η γλώσσα με την οποία λεκτικοποιείται η πράξη.
1.3.2 Τα παιδιά χρειάζονται χώρο και χρόνο νια να μάθουν τη γλώσσα
Ο βαθμός γνωσιακής εξέλιξης κάθε παιδιού εξαρτάται
από την ηλικία, την ποσότητα και ποιότητα των γνώσεων
και των κοινωνικών εμπειριών που έχει αποκτήσει. Αν δεν
γνωρίζουμε τι ξέρουν τα παιδιά μας και τι μπορούν να κάνουν, δεν μπορούμε να σχεδιάσουμε ή/και να διαλέξουμε
τις κατάλληλες δραστηριότητες από άποψη δυσκολίας
ή ευκολίας, με αποτέλεσμα να χάνουν τον ενθουσιασμό
και το ενδιαφέρον τους -πράγμα καθόλου δύσκολο να
γίνει αφού γενικότερα τα μικρά παιδιά συγκεντρώνονται
με δυσκολία και αποθαρρύνονται εύκολα.
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1.3.3 Τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα χρησιμοποιώντας την
Τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας δεν μαθαίνουν «με
το μυαλό», όπως οι έφηβοι και οι ενήλικες που έχουν
αναπτύξει την ικανότητα για αναλυτικές και συνθετικές
γνωσιακές διεργασίες, για αφαιρετική και επαγωγική
σκέψη. Μαθαίνουν μέσα από την πράξη και το παιχνίδι
-χρησιμοποιώντας τη γλώσσα (και όχι μεταγλώσσα για να
διδαχθούν κανόνες που τη διέπουν). Χρησιμοποιώντας
τη γλώσσα, τα παιδιά καταλαβαίνουν πώς λειτουργεί
όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με ενήλικες, με συνομιλήκους τους, με φανταστικούς ήρωες, κτλ. Ο/Η εκπαιδευτικός της ξένης γλώσσας θα πρέπει να φροντίζει να
δημιουργούνται συνθήκες για διάδραση και επικοινωνία.
Δραστηριότητες όπως οι ρίμες και τα τραγούδια βοηθούν στην επικέντρωση στην προφορά των λέξεων, στη
δομή και τον επιτονισμό των προτάσεων. Οι ιστορίες και
τα παραμύθια είναι πλούσιες πηγές γλώσσας και νοημάτων οικείων στα παιδιά.
1.3.4 Τα παιδιά μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους
Οι άνθρωποι, είτε είναι παιδιά είτε ενήλικες, έχουν διαφορετικές εμπειρίες, ικανότητες, δεξιότητες και ενδιαφέροντα, ενώ μερικοί κατανοούν κάτι καλύτερα βλέποντας
το, άλλοι ακούγοντας γι' αυτό και άλλοι μόνο όταν το αισθανθούν/το αγγίξουν/ κάνουν κάτι με αυτό. Ορισμένες
από τις δραστηριότητες που επιλέγουμε για την τάξη μας
πρέπει να ταιριάζουν στους μαθητές μας, στις εμπειρίες,
στις ικανότητες, στα ενδιαφέροντα τους, κτλ., ενώ άλλες
θα μπορούσαν να δίνουν τη δυνατότητα σε διαφορετικά
παιδιά να κάνουν διαφορετικά πράγματα στην τάξη.
1.3.5 Τα παιδιά μαθαίνουν ακούγοντας και παίζοντας
με τη γλώσσα
Για τα μικρά παιδιά, ο προφορικός λόγος αποτελεί
«εργαλείο» για την επαφή τους με τη γλώσσα (μητρική ή ξένη). Τη γλώσσα την ακούνε, την επεξεργάζονται,
την επαναλαμβάνουν, μιμούνται τονισμό, προφορά,
εκφράσεις προσώπου με μεγάλη ευκολία, προσπαθούν
να κάνουν ό,τι κάνουν οι άλλοι με ευχαρίστηση. Σ' ένα
οποιοδήποτε πρόγραμμα της ξένης γλώσσας για μικρά
παιδιά -τα οποία δεν έχουν αναπτύξει σχολικό γραμματισμό ούτε στη μητρική τους γλώσσα- ο προφορικός
λόγος δεν συνιστά αντικείμενο διδασκαλίας αλλά μέσον
εκμάθησης. Μέσω του προφορικού λόγου τα παιδιά μαθαίνουν πράγματα και μαθαίνουν να επικοινωνούν. Αυτό
δεν σημαίνει ότι ο γραπτός λόγος «κάνει κακό» ή ότι θα
πρέπει να αποκλείεται εντελώς από την ξενόγλωσση
τάξη, ιδιαίτερα αφού κάποια παιδιά επικεντρώνουν την
προσοχή τους στα γραπτά σύμβολα και συγκρατούν στη
μνήμη καλύτερα τις λέξεις και φράσεις όταν τις συνδέουν
με τη γραφημική τους αναπαράσταση. Επίσης, σε ορισμένα παιδιά αρέσει να παρατηρούν τη γραπτή μορφή
λέξεων, φράσεων, κτλ. όταν τις ακούν. Νιώθουν μεγάλη
ικανοποίηση όταν αναγνωρίζουν λέξεις και φράσεις κατά
την αφήγηση μιας ιστορίας, Ωστόσο, η ανάπτυξη κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου και γενικότερα
του σχολικού γραμματισμού δεν είναι ανάμεσα στους
μαθησιακούς στόχους του ΠΕΑΠ.
1.3.6 Τα παιδιά χρειάζεται να ακούνε την ελληνική
γλώσσα στην ξενόγλωσση τάξη
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Αντίθετα από ό,τι μας έλεγαν για πολλά χρόνια ξένοι
επιστήμονες επηρεασμένοι από την συμπεριφορική
θεωρία της γλωσσικής εκμάθησης, την ξένη γλώσσα δεν
τη μαθαίνουμε όπως τις συνήθειες που αποκτάμε με την
επανάληψη (αν και ως τεχνική η επανάληψη μπορεί να
βοηθήσει στην απομνημόνευση λέξεων, πληροφοριών,
κτλ.). Το γλωσσικό σύστημα δεν είναι απλά μια συμπεριφορά. Είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός νοηματοδότησης και τον κατακτούμε με πολύπλοκους τρόπους. Την
ξένη γλώσσα ειδικότερα τη μαθαίνουμε σε συσχετισμό
με τη γλώσσα ή τις γλώσσες που ήδη ξέρουμε -τη μητρική μας ή και μια δεύτερη ή άλλη γλώσσα. Και είναι
μάλιστα πια γνωστό το γεγονός πως όσες περισσότερες
γλώσσες ξέρουμε σχετικά καλά, τόσο περισσότερες μπορούμε να μάθουμε. Ένας ενήλικας, για παράδειγμα, που
δεν έχει μάθει ποτέ του μια ξένη γλώσσα πολύ δύσκολα
θα μάθει έστω και μία. Συνεπώς, η μητρική γλώσσα είναι
θετικό να χρησιμοποιείται ως μέσο για την εκμάθηση
της ξένης και μέσα από τη σύγκριση των γλωσσών, να
επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της γλωσσικής επίγνωσης που
βοηθά τη γλωσσική μάθηση.
Για τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΠΕΑΠ, η χρήση
της ελληνικής (είτε είναι η μητρική τους, είτε όχι -όπως
στην περίπτωση των δίγλωσσων παιδιών μεταναστών
και προσφύγων) είναι θετική και για πολλούς άλλους
λόγους. Ένας από τους σημαντικότερους είναι ότι μόνο
με τη χρήση της ελληνικής μπορούμε:
• να δώσουμε οδηγίες για το πώς θα εργαστούν τα
παιδιά για μια άσκηση
• να εξηγήσουμε τους κανόνες για να παίξουν ένα παιχνίδι
• να κάνουμε περίληψη μιας ιστοριούλας ή ενός τραγουδιού που θα ακούσουν (ακόμη και αν κάνουμε παντομίμα ή παίζουμε ρόλους όταν τη διαβάζουμε)
• να εξηγήσουμε τι σημαίνουν κάποιες λέξεις ή φράσεις
• να εξηγήσουμε τι πρέπει και δεν πρέπει να κάνουν
στην τάξη, ώστε να νιώσουν κάποια ασφάλεια ότι ελέγχουν το περιβάλλον τους.
Φυσικά, είναι σημαντικό τα παιδιά να ακούνε την ξένη
γλώσσα να μιλιέται και να καταλαβαίνουν περίπου τι
λέγεται, ώστε να τη συνηθίζουν και να τη μαθαίνουν.
Απλά, ο εξοστρακισμός της μητρικής γλώσσας από την
ξενόγλωσση τάξη δεν εξυπηρετεί την εκμάθηση της
ξένης, διότι την ξένη γλώσσα τη μαθαίνουμε μέσω της
μητρικής.
1.3.7 Τα παιδιά μαθαίνουν μέσω της πολυτροπικότητας
Η γλώσσα δεν είναι, φυσικά, το μοναδικό σύστημα
αναπαράστασης και νοηματοδότησης και τα κείμενα που
καλούμαστε να κατανοήσουμε δεν είναι μόνο γλωσσικά
αλλά πολυτροπικά. Εκτός από το γλωσσικό σύστημα που
μας παρέχει δυνατότητα να επιλέξουμε τον προφορικό
ή τον γραπτό τρόπο επικοινωνίας, έχουμε το οπτικό σύστημα, το ακουστικό, το οποίο περιλαμβάνει μουσική,
ήχους και φυσικά μαγνητοφωνημένη ομιλία. Έχουμε
επίσης το σύστημα των αισθήσεων, που περιλαμβάνει
την αφή, οσμή και γεύση, το σύστημα των χειρονομιών,
το οποίο περιλαμβάνει κινήσεις, εκφράσεις προσώπου,
στάσεις του σώματος, κτλ., καθώς και το σύστημα που
αφορά τον χώρο και την εγγύτητα.
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Αν και κάθε πολιτισμική κοινότητα χρησιμοποιεί όλα
τα απεικονιστικά συστήματα για επικοινωνία και έκφραση -μεμονωμένα το καθένα ή σε συνδυασμό το ένα με
το άλλο (λ.χ. γραπτός λόγος με εικόνα και ήχο, ή προφορικός λόγος, με κίνηση, χειρονομίες και μουσική), το
πώς τα χρησιμοποιεί διαφέρει. Για παράδειγμα, οι χειρονομίες, οι ήχοι και οι εικόνες που χρησιμοποιούνται
για επικοινωνία στους πολιτισμούς της Ασίας διαφέρουν
σημαντικά από τις χειρονομίες, τους ήχους και τις εικόνες
που χρησιμοποιούνται από τους πολιτισμούς της Ευρώπης. Όμως και οι χειρονομίες, οι εκφράσεις προσώπου
και άλλα στοιχεία που χρησιμοποιούμε για επικοινωνία
εμείς διαφέρουν από εκείνα των Άγγλων ή των Σουηδών.
Τα συστήματα αναπαράστασης, δηλαδή, είναι πολιτισμικά προσδιορισμένα και χρειάζεται να μάθουμε να
καταλαβαίνουμε πώς νοηματοδοτούν προκειμένουν να
παράγουμε νοήματα με βάση τα συστήματα αυτά.
Γι' αυτό τον λόγο, όταν μαθαίνουμε μια ξένη γλώσσα,
ειδικά στις μέρες μας που όλα σχεδόν τα κείμενα (προφορικά ή γραπτά) είναι πολυτροπικά, πρέπει παράλληλα
να μάθουμε και τους λοιπούς τρόπους νοηματοδότησης
(είτε τους διδαχτούμε είτε όχι). Ωστόσο, οι τρόποι αυτοί
-τους οποίους στη μητρική γλώσσα κατακτούμε σε μικρή ηλικία- συνιστούν και σημαντικά μέσα εκμάθησης
οποιασδήποτε γλώσσας, δηλ. χρησιμοποιώντας εικόνες
ή χειρονομίες, τραγούδια ή ήχους, μαθαίνουμε και να
μιλάμε. Για όλους μας, αλλά ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά,
έχει θετικά αποτελέσματα η χρήση πολυτροπικού λόγου
και η αξιοποίηση άλλων τρόπων αναπαράστασης για την
εκμάθηση της γλώσσας.
Έχοντας υπόψη τα προαναφερόμενα χαρακτηριστικά
των μαθητών των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου, το ΠΕΑΠ υιοθετεί τη μαθησιοκεντρίκή προσέγγιση,
όπου η γλώσσα αντιμετωπίζεται ως κοινωνική πρακτική
και η μάθηση επιτελείται μέσω της διάδρασης. Οι μικροί
μαθητές, ανάλογα με τις δυνατότητες τους μαθαίνουν να
χρησιμοποιούν στοιχεία της ξένης γλώσσας, κυρίως για
να κατανοήσουν αλλά και για να παράγουν λόγο στην
αγγλική γλώσσα -αρχικά λέξεις και φράσεις (πάντα σ'
ένα κοινωνικά προσδιορισμένο συγκειμενικό πλαίσιο)
και κατόπιν εκτενέστερο προφορικό λόγο προκειμένου
π.χ. να κατανοήσουν την αφήγηση μιας ιστορίας, να περιγράψουν οι ίδιοι, κτλ.). Σταδιακά, τη δεύτερη χρονιά
εισάγονται σε στοιχεία γραφής, αλλά η κατανόηση και
η παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί τον πρωταρχικό
στόχο του ΠΕΑΠ.
Σε αυτό το πλαίσιο, το μάθημα αφορά ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τις οποίες κάνουν τα παιδιά
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού. Γνωρίζοντας ότι δεν
έχουν όλα τα παιδιά τις ίδιες ικανότητες και είδη νοημοσύνης και ότι θα έχουν διαφορετική απόδοση στις
δραστηριότητες, ο εκπαιδευτικός εκτιμά αυτό που μπορεί να προσφέρει το κάθε παιδί στην τάξη και δεν έχει
απαιτήσεις που έχουν προσδιοριστεί βάσει κριτηρίων,
τα οποία δεν λαμβάνουν υπόψη τον μαθητή.
1.4 Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες
1.4.1 Θεματικές δραστηριοτήτων
Σύμφωνα με το γενικό σκοπό της διδασκαλίας του
ΠΕΑΠ, οι μαθητές θα πρέπει:
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• να ευαισθητοποιηθούν, αρχικά, στην ξένη γλώσσα
και να τη συσχετίσουν με την ελληνική και τις γνώριμες
εμπειρίες από το περιβάλλον τους
• να οδηγηθούν από τον εαυτό προς τον άλλον με την
παιγνιώδη χρήση λέξεων της ξένης γλώσσας
• να οδηγηθούν από το ατομικό στο συλλογικό και
στη χρήση λέξεων και φράσεων στο συγκειμενικό τους
πλαίσιο με στόχο το σχεδιασμό νοημάτων
• να χρησιμοποιήσουν πολυτροπικά κείμενα, με στόχο
την κατανόηση και παραγωγή κοινωνικά προσδιορισμένου λόγου.
Δηλαδή, στο ΠΕΑΠ οι δραστηριότητες ακολουθούν
μια λογική κοινωνικοποίησης του παιδιού από τον εαυτό
προς τα έξω που απεικονίζεται ως εξής:

ΣΧΗΜΑ 1
Στόχος των δραστηριοτήτων είναι η έμφαση στη μάθηση και όχι στην αυστηρά δομημένη διδασκαλία της
αγγλικής για την ανάπτυξη κοινωνικού αλλά και σχολικού
γραμματισμού στην ξένη γλώσσα, ο οποίος εισάγεται
στην Γ τάξη του δημοτικού. Βασικός σκοπός των δραστηριοτήτων για τις τάξεις Α' και Β' δημοτικού είναι η
γνωριμία των μικρών μαθητών και μαθητριών με την
ξένη γλώσσα μέσω γλωσσικής και εξωγλωσσικής δράσης, αξιοποιώντας τον προφορικό λόγο.
Οι δραστηριότητες και γενικά το Π Ε ΑΠ δεν στοχεύει
να διδάξει στα παιδιά των τάξεων Α' και Β' δημοτικού
γραφή και ανάγνωση, αλλά προφορική έκφραση. Η φιλοδοξία του είναι να ανοίξει ένα 'παράθυρο' στον κόσμο
για τα παιδιά και να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι ο
κόσμος εκτείνεται πέρα από το άμεσο και έμμεσο περιβάλλον τους, ότι ο τρόπος που βλέπουν τα πράγματα
αυτά και οι γονείς τους δεν είναι ο μοναδικός.
Οι δραστηριότητες επιδιώκουν να δημιουργήσουν
ευχάριστη ατμόσφαιρα στα παιδιά και να μαθαίνουν
κάτι παίζοντας. Δεν περιμένουμε ότι όλα τα παιδιά θα
μάθουν τα ίδια πράγματα, με τον ίδιο ρυθμό και με τον
ίδιο τρόπο, αφού το κάθε παιδί έχει τις δικές του ανάγκες,
ικανότητες και προτιμήσεις (ζωγραφική, τραγούδια, κατασκευές, κίνηση, θεατρικό παιχνίδι, κτλ.)
Οι δραστηριότητες προορίζονται για την τάξη και όχι
για το σπίτι. Ωστόσο, ανάλογα με τις δυνατότητες τους,
μπορούν να δοθούν στους μαθητές ευκαιρίες (μέσα
από συνδέσμους σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες) να

Τεύχος Β’ 2419/05.08.2016

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

εργαστούν από τον Η/Υ στο σπίτι. (Περισσότερες οδηγίες
για «Παιχνίδι στα Αγγλικά» στο σπίτι, στην ιστοσελίδα
του ΠΕΑΠ: («Η Γωνιά του Γονιού»).
1.4.2 Είδη δραστηριοτήτων
Τα πολυτροπικα κείμενα παρουσιάζουν μεγαλύτερο
ενδιαφέρον για τα μικρά παιδιά, ιδιαίτερα όταν κινητοποιούν τη φαντασία τους και τους δημιουργούν κίνητρα
για δράση (μίμηση, κίνηση, κτλ.). Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν ποιηματάκια με ομοιοκαταληξίες
(rhymes), τραγούδια, παιγνίδια, αφηγήσεις ιστοριών και
παραμυθιών, να κάνουν χρήση κατασκευών ή DVD με
κινούμενα σχέδια και οτιδήποτε άλλο μπορεί να δημιουργήσει το πλαίσιο και την ανάγκη για να κατανοήσουν
και παράγουν στην αγγλική γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα:
• Οι ρίμες έχουν συνήθως περιορισμένο λεξιλόγιο
που εμπίπτει στα ενδιαφέροντα των μικρών μαθητών
και το οποίο εύκολα μπορούν να αποστηθίσουν αφού
οι ρίμες έχουν ρυθμικότητα. Επιπλέον βοηθούν στο να
μάθουν την προφορά των λέξεων και τον επιτονισμό
των φράσεων.
• Τα παιδικά τραγουδάκια που έχουν εύκολη μελωδία
και επαναλαμβανόμενο λεξιλόγιο και φράσεις είναι ιδιαίτερα χρήσιμα διότι με την επανάληψη τα παιδιά εξοικειώνονται με την προφορά, ενώ εκτίθενται σε ολοκληρωμένα γλωσσικά σχήματα και δομές.
• Το παιχνίδι είναι η κύρια ασχολία των παιδιών και ο
βασικός τρόπος μέσα από τον οποίο βιώνουν τη γνώση
του κόσμου γενικά, και τη γνώση της γλώσσας ειδικότερα. Στην ξένη γλώσσα τα παιγνίδια μπορούν να είναι
ομαδικά και να προάγουν την συνεργασία (cooperative
learning ) ανάμεσα στα μέλη της ομάδας ή ατομικά και
να προάγουν την ιδέα της αυτοαξιολόγησης.
• Τα παραμύθια και οι ιστορίες ενεργοποιούν τη φαντασία των παιδιών και βοηθούν τη συμμετοχική δράση
στη μάθηση. Για τα παιδιά της Α' και της Β' τάξης του Δημοτικού, μπορούν να χρησιμοποιηθούν βιβλία με πολλές
εικόνες και σύντομα κείμενα, στο επίπεδο της πρότασης.
Σε αυτό το πρώιμο επίπεδο εξοικείωσης των μαθητών με
τη γλώσσα, προτιμάται η «διήγηση της ιστορίας» (story
telling ) από τον εκπαιδευτικό και η προσαρμογή της
γλώσσας και των εννοιών στο επίπεδο και τις ανάγκες
των μικρών μαθητών. Σημαντικά στοιχεία στη διήγηση
είναι ο χρωματισμός της φωνής, η μίμηση και η κίνηση. Η
επανάληψη λέξεων και φράσεων από την ιστορία διευκολύνει την απομνημόνευση και την καταγραφή τους στη
μνήμη έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να συμμετέχουν.
Η αξιοποίηση της ιστορίας με δραστηριότητες, όπως
ζωγραφική ή παντομίμα, βοηθά τη δημιουργική χρήση
των εννοιών και των γλωσσικών στοιχείων ανάλογα με
τις ικανότητες και τη φαντασία του κάθε παιδιού.
• Φωτογραφίες και εικόνες σε χαρτόνι ή χαρτί, με ζώα,
φυτά και αντικείμενα που τα παιδιά γνωρίζουν μπορούν
να αποτελέσουν το έναυσμα για την εκμάθηση λέξεων,
φράσεων, κτλ. ή και για την παραγωγή εκτενέστερου
λόγου.
• Αφορμές για δράση: «Άκου και Δείξε»: Ο εκπαιδευτικός ή ένας μαθητής λέει την αγγλική λέξη για ένα ζώο,
αντικείμενο κτλ. και οι υπόλοιποι μαθητές δείχνουν τη
σωστή εικόνα. Bingo: Οι μαθητές επιλέγουν έναν αριθμό
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καρτών με εικόνες και ο εκπαιδευτικός λέει ονόματα
ζώων, φυτών κτλ. τυχαία. Κάθε φορά που το όνομα που
ακούγεται συμπίπτει με το όνομα του αντικειμένου στην
εικόνα, ο μαθητής γυρίζει την εικόνα ανάποδα. Όταν
όλες οι εικόνες κάποιου μαθητή είναι ανάποδα, έχει
κερδίσει το παιχνίδι. «Άκου και Χρωμάτισε»: Δίνουμε
στα παιδιά ζευγάρια όμοιων αντικειμένων, διαφορετικού
μεγέθους (π.χ. ένα ψηλό και ένα κοντό δένδρο, ένα μικρό
και ένα μεγάλο μπλουζάκι, ένα μικρό και ένα μεγάλο
κουτί κλπ.) σε ασπρόμαυρη εκτύπωση. Λέμε τι χρώμα
είναι κάθε αντικείμενο π.χ. The large T-shirt is red και
δίνουμε στα παιδιά χρόνο να σκεφτούν και να βάλουν
το σωστό χρώμα στη σωστή εικόνα. «Κοίτα και Πες»: Σε
συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας τα παιδιά
βλέπουν τα χρωματισμένα αντικείμενα και περιγράφουν
τα ζευγάρια π.χ. The small T-shirt is yellow and the large
T-shirt is red.
• Κατασκευές: Τα παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου μαθαίνουν πιο εύκολα χρησιμοποιώντας
όλες τους τις αισθήσεις και κίνηση. Οι κατασκευές τα
βοηθούν να χρησιμοποιούν αφή, να κινηθούν στο χώρο,
κτλ., ενώ συχνά τους προκαλούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
γιατί συνεπάγονται δράση, την επίλυση ενός απλού ή
πιο σύνθετου προβλήματος, κτλ. Στην τάξη της ξένης
γλώσσας, τα παιδιά μπορούν να φτιάξουν μάσκες για να
παίξουν παιχνίδια π.χ. με τα ζώα, ή μπορούν να φτιάξουν
την πόλη τους ή το πάρκο με φιγούρες από χαρτί στο
μάθημα των καλλιτεχνικών και να μιλήσουν για αυτά
στο μάθημα των αγγλικών. Μπορούν επίσης να φτιάξουν
ένα βιβλίο Ζικ-Ζακ με ζωγραφισμένους αριθμούς και
τον αντίστοιχο αριθμό πραγμάτων (π.χ. ζώων), όπως στο
παρακάτω παράδειγμα.
• CD-ROM & DVD: Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με
την τηλεόραση και το βίντεο και τα περισσότερα γνωρίζουν να τα χρησιμοποιούν. Βλέπουν τα αγαπημένα
τους κινούμενα σχέδια στην τηλεόραση και πολλά
τραγούδια και ιστορίες για παιδιά βρίσκονται σε DVD.
H χρήση του βίντεο και του DVD στην τάξη παρακινεί
τους μαθητές και τους εξοικειώνει με την πολυτροπική
επικοινωνία. Επίσης, βοηθά την εξάσκηση στην κατανόηση του προφορικού λόγου με την προϋπόθεση ότι δεν
υπάρχει μεταγλώττιση και υπάρχει ένα σαφές σχέδιο για
την παρακολούθηση. Δηλαδή, τα παιδιά γνωρίζουν ότι
παρακολουθούν τη συγκεκριμένη ιστορία με σκοπό να
κάνουν κάτι στα αγγλικά. Τα παιδιά της Α' και της Β' δημοτικού πιθανόν γνωρίζουν και πώς να χρησιμοποιούν
τον Η/Υ ως μέσο πληροφορίας και θα αρχίσουν να εξοικειώνονται με τη χρήση του στο σχολείο. Η παρουσίαση
μιας ιστορίας, από τον εκπαιδευτικό, σε βίντεο-προβολέα (όπου υπάρχει) κάνει τη διδασκαλία περισσότερο
ελκυστική και ενδιαφέρουσα.
1.5 Εκπαιδευτικό υλικό
Για την υλοποίηση του ΠΕΑΠ και την επίτευξη στόχων
που ορίζονται στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
που ακολουθούν, έχει κατασκευαστεί εκπαιδευτικό υλικό
το οποίο συμπληρώνεται με φύλλα εργασίας και ηχητικούς δίσκους με ρίμες, τραγούδια και ιστορίες, ενώ
συνοδεύεται επίσης από λεπτομερείς οδηγίες για το πώς
μπορεί να αξιοποιήσει το υλικό αυτό ο εκπαιδευτικός.
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Το υλικό αναπαράγεται και διανέμεται δωρεάν στα σχολεία, αλλά υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή στην Εκπαιδευτική Πύλη του ΠΕΑΠ, διαθέσιμο σε κάθε εκπαιδευτικό,
αρκεί να κάνει εγγραφή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.
1.6• Αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών
Το ΠΕΑΠ επικεντρώνει την προσοχή του εκπαιδευτικού στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα της μάθησης.
Συγκεκριμένα, ο εκπαιδευτικός παρακολουθεί με ποιον
τρόπο δραστηριοποιείται το κάθε παιδί επιτελώντας μια
εκπαιδευτική δραστηριότητα, δηλ. πώς εμπλέκεται στη
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διαδικασία της μάθησης και τι είδους μεταβολές συντελούνται στο κάθε παιδί σε επίπεδο γνωσιακό, κοινωνικό,
κτλ. Η παρακολούθηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο
το κάθε παιδί:
-» Βιώνει τη μαθησιακή εμπειρία
-» Αντιλαμβάνεται και κατανοεί ό,τι γίνεται στην κάθε
διδακτική περίπτωση επικοινωνίας
Παρατηρεί/ κατανοεί τα δεδομένα που του παρέχονται
-» Χρησιμοποιεί τα δεδομένα του για να μετάσχει εποικοδομητικά στη διαδικασία μάθησης.

ȅǿȀȅǿȃǼȈ
ȂǹȈȁǼȄǼǿȈ

ȉǹ
ȅȃȅȂǹȉǹ
ȂǹȈȈȉǹ
ǹīīȁǿȀǹ

ǾȂǹȈȀȅȉ
ȂǹȈ

ǾȉǹȄǾȂǹȈ

ĭıȞįĳțȜȓ


















ȇįțİįȗȧȗțȜȡȔĲĳȪȥȡț

ǲȡȤȠȞĲĮȚıİȝȚĮʌȡȫĲȘİʌĮĳȒțĮȚ

ȝĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĮțȠȣıĲȚțȐ
țȐʌȠȚİȢĮȖȖȜȚțȑȢȜȑȟİȚȢ

ǹȡȤȓȗȠȣȞȞĮİȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıİ
ıȤȑıȘȝİĲȠĳȦȞȘȝȚțȩȤĮȡĮțĲȒȡĮĲȘȢ
ǹȖȖȜȚțȒȢ

ǹȞĮțĮȜȪʌĲȠȣȞȩĲȚȘĮȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮȑȤİȚȠȝȠȚȩĲȘĲİȢȝİĲȘįȚțȒ
ĲȠȣȢ
ǹʌȠțĲȠȪȞșİĲȚțȒıĲȐıȘʌȡȠȢĲȠȝȐșȘȝĮĲȦȞĮȖȖȜȚțȫȞțĮȚĲȘȞ
ĮȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮ

 īȓȞİĲĮȚ Ș ȖȞȦȡȚȝȓĮ ĲȦȞ ȝĮșȘĲȫȞ țĮȚ ĲȠȣ İțʌĮȚįİȣĲȚțȠȪ ȫıĲİ ȞĮ
ĮȞĮʌĲȣȤșİȓȑȞĮȠȚțİȓȠȝĮșȘıȚĮțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
 ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȠȚȝĮșȘĲȑȢĲȡȚİȢȩĲȚĲĮĮȖȖȜȚțȐįİȞİȓȞĮȚ©ȟȑȞĮª
ȝİĲȚȢİȝʌİȚȡȓİȢĲȠȣȢĮȜȜȐȩĲȚȣʌȐȡȤȠȣȞıĲȠȐȝİıȠțȠȚȞȦȞȚțȩĲȠȣȢ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞțĮȚȝʌȠȡȠȪȞȞĮĲĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȞĮĲĮțĮĲĮȞȠȠȪȞ
 ǹȡȤȓȗȠȣȞȞĮĮȞĮȜȠȖȓȗȠȞĲĮȚțȓȞȘĲȡĮȖȚĮȞĮȝȐșȠȣȞĲȘȞĮȖȖȜȚțȒ
ȖȜȫııĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȤĮȚȡİĲȠȪȞ ȞĮ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢȖȚĮȝȚĮȐȜȜȘȤȫȡĮĲȠȣȢĮȞșȡȫʌȠȣȢțĮȚ
ĮʌȠȤĮȚȡİĲȠȪȞıĲĮǹȖȖȜȚțȐ
ĲȠȞʌȠȜȚĲȚıȝȩĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮıȣıĲȒȞȠȞĲĮȚ
 ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘȞȟȑȞȘȖȜȫııĮȖȚĮȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞȒıȠȣȞıİȑȞĮ
ʌĮȚȖȞȚȫįİȢʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘĲȦȞ
ǹȖȖȜȚțȫȞıĲȘȞĲȐȟȘȝȑıĮĮʌȩȡȓȝİȢ   ǹʌȠțĲȠȪȞ©ȡȠȣĲȓȞİȢªıĲȠȝȐșȘȝĮĲȦȞǹȖȖȜȚțȫȞȝȑıĮĮʌȩĲȘ
ĲȡĮȖȠȪįȚĮ
ȤȡȒıȘİʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞįȚĮįȚțĮıȚȫȞıĲȚȤȠȝȣșȚȫȞ
ĲȡĮȖȠȣįȚȫȞțĲȜ ȘȤȡȒıȘĲȘȢȝĮıțȩĲȤĮȚȡİĲȚıȝȠȓ
ĮʌȠȤĮȚȡİĲȚıȝȠȓ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢĲȘȢĲȐȟȘȢ)
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣıĲȒȞȠȞĲĮȚıİțȐʌȠȚȠȞ  ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİİȣȤȐȡȚıĲİȢȠȝĮįȚțȑȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
țĮȚȞĮȡȦĲȠȪȞĲȠȩȞȠȝȐĲȠȣıĲĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢțĮȚȞȠȪȡȚİȢȖȞȫıİȚȢ
ǹȖȖȜȚțȐ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞșİĲȚțȒıĲȐıȘĮʌȑȞĮȞĲȚıĲȘȤȡȒıȘȝȚĮȢȟȑȞȘȢ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞʌȡȠĳȠȡȚțȒ
ȖȜȫııĮȢ
İțįȠȤȒĲȠȣȠȞȩȝĮĲȩȢĲȠȣȢıĲĮǹȖȖȜȚțȐ

Hello, good morning/ I¶m Miss/ Mr. /
Mrs. / This is your English class/ I¶m
your English teacher«
ǹțȠȪȞțȐʌȠȚİȢȖȞȦıĲȑȢȜȑȟİȚȢțĮȚĲȚȢ
ıȣȞįȑȠȣȞȝİĲȠȣȢȜȠȖȩĲȣʌȠȣȢʌȠȣ
ıȣȞĮȞĲȠȪȞıĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐĲȠȣȢ

ĬȝȧĲĲțȜȡȔĲĳȪȥȡț

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȆȇȅīȇǹȂȂǹǹ¶ǻǾȂȅȉǿȀȅȊ

cake, banana, sandwich, pop corn,
hot dog, carrot, lemon, elephant,
gorilla, zebra, kangaroo, crocodile,
camel, balloon, mask, airplane,
umbrella

1DPHV1LNRV0DULD«
Hi! ,¶P «What¶s your name?

Hello / Hi!, Good morning!, Goodbye /
Bye-bye)

Hello, good morning/ I¶m Miss/ Mr. /
Mrs. / This is your English class/ I¶m
your English teacher«
Common Words in English:
puzzle, no smoking, mini market,
metro, parking, toy shop

ĬȝȧĲĲțȜȓıĲĳȔįĲș
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ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞȑȞĮȣʌȠıȪȞȠȜȠțĮȚĲȠıȪȞȠȜȠıĲȠ
ȠʌȠȓȠĮȞȒțİȚ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĳȚȖȠȪȡİȢĮʌȩĲĮİʌȓȝȑȡȠȣȢȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞıĮȞıȪȞȠȜȠ ȞĮıȘțȫȞȠȣȞĲȠȤȑȡȚ
ĲȠȣȢȖȚĮȞĮıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞȞĮʌİȡȚȝȑȞȠȣȞĲȘıİȚȡȐĲȠȣȢțȜʌ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞİȟȦȖȜȦııȚțȒİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ʌĮȞĲȠȝȓȝĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮİțĳȡȐȗȠȞĲĮȚİȜİȪșİȡĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞțĮȞȩȞİȢʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ ʌȤȞĮİȞİȡȖȠȪȞ
ȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢturn-taking)
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞȠȝĮįȚțȐ












ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐțĮȚıĮȞıȪȞȠȜȠ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ țĮȞȩȞİȢȝȑıĮĮʌȩʌĮȚȖȞȓįȚ
ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞʌĮȓȗȠȞĲĮȢ





ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȖȞȦıĲȑȢȜȑȟİȚȢʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞıİȗȫĮțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞ
țĮȚȞȠȪȡȚİȢ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞİȡȫĲȘıȘ´What
is it"´țĮȚĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘ´It¶s a«´țĮșȫȢ 
țĮȚȝİĲȘȞİȡȫĲȘıȘ´Are you a «"´
țĮȚĲȚȢĮʌĮȞĲȒıİȚȢ³Yes, I am´țĮȚ
³No, I¶m not´
 ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞȑȞȞȠȚĮȝȠȞȐįĮȢ± ıȣȞȩȜȠȣ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ-ıĲĮ
ǹȖȖȜȚțȐ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐ ıİȠȝȐįĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȡȚșȝȠȪȞȝȑȤȡȚĲȠțĮȚ  ǼȟĮıțȠȪȞ ĲȠȞȠʌĲȚțȠțȚȞȘĲȚțȩıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ 
ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ
ıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞıĲȘȞ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
İȡȫĲȘıȘµHow many «"¶
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣȞįȣȐȗȠȣȞȑȞĮȞĮȡȚșȝȩȝİĲȠȞ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞȠȣıȚĮıĲȚțȐȝİȠȝĮȜȩ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤȠĮȡȚșȝȩȘȤȘĲȚțȫȞȝȘȞȣȝȐĲȦȞ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȩ
īȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮȠȞȩȝĮĲĮįȚĮĳȩȡȦȞ
 ȀĮȜȜȚİȡȖȠȪȞĲȘȞĮȚıșȘĲȚțȒĲȠȣȢȝȑıĮĮʌȩȑȡȖĮĲȑȤȞȘȢ

ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ³What¶s your name"´
țĮȚ ³My QDPH¶V X´
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ İȡȦĲȒıİȚȢ ³Who
is it"´³Is it Maria/Nikos etc"´țĮȚ ĲȚȢ
ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ µIt¶s Maria/Nikos etc ³³
Yes, it is´țĮȚ ³No, it isn¶t´,¶P1LNRV
Maria
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮ
țĮĲȠȚțȓįȚĮ ȗȫĮȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘ
ĳȡȐıȘ³I like´Ȓ³I love´ȖȚĮȞĮįİȓȟȠȣȞ
ʌȡȠĲȓȝȘıȘıĲȠĮȖĮʌȘȝȑȞȠĲȠȣȢ
țĮĲȠȚțȓįȚȠ

Colours: red, orange, yellow, green,

Regular Plural of nouns

How many«" Five«

Numbers one to five

Are you a «?Yes,I am/ No, I¶m not
:KDWLVLW",W¶VD«

Animals: lion, gorilla, hippo, bird,
zebra, elephant, monkey

I like / love

What¶s this? It¶s a«

Pets: dog, cat, fish, parrot, rabbit,
turtle, etc

Revision: What¶s your name"´³My
QDPH¶V X´
New structures: ³:KRis it"´³,Vit
Maria / Nikos, etc"´µIt¶s Maria /
Nikos, etc ³ ³Yes, it is´/ ³No, it isn¶t´
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ȋȇȍȂǹȉǹ

ǹȇǿĬȂȅǿ1-5

ǻǿǹȈȀǼǻǹǽȅ
ȊȂǼȂǼȉǹ
ǽȍǹ

ȉǹ
ȀǹȉȅǿȀǿǻǿǹ
ǽȍǹȂǹȈ

ȆǹǿǽȅȊȂǼ
ȉȊĭȁȅȂǿīǹ



That¶s right! It¶s a banana/ cake etc.
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ȆǹȇȉǿȈȉǾ
ǽȅȊīȀȁǹ

ȈȉǾĭǹȇȂǹ


























ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȠȞȩȝĮĲĮȗȫȦȞĲȘȢ
ȗȠȪȖțȜĮȢțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚĮ
ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮȤȡȫȝĮĲĮ
țĮȚĳĮȖȘĲȐ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȜȑȟİȚȢ ȩʌȦȢ jungle, friend,
present
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢȑȞȞȠȚİȢELJ-small
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ĲȚȢ ĳȡȐıİȚȢ Happy Birthday,
7KDQN\RX/HW¶VGDQFHKDYHDSDUW\
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıȠȣȞĲĮ
ǹȖȖȜȚțȐȦȢİȡȖĮȜİȓȠİʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢıİ
ȝȚĮµĮȜȘșȚȞȒ¶ʌİȡȓıĲĮıȘ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȞĮ
ʌĮȡȐȖȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮįȚȐĳȠȡİȢ

ȤȡȦȝȐĲȦȞıĲȘȞĮȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ĲĮȠȞȩȝĮĲĮįȚĮĳȩȡȦȞ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȡȦĲȠȪȞțĮȚȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞ
ȖȚĮįȚȐĳȠȡĮĮȞĲȚțİȓȝİȞĮıȤİĲȚțȐȝİĲȠ
ȤȡȫȝĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȠȞȩȝĮĲĮĲȦȞ
țĮĲȠȚțȓįȚȦȞȗȫȦȞ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȚȢ įȠȝȑȢ ³There is Į
horse / there are two horses
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȠȞʌȜȘșȣȞĲȚțȩ two
horses, three pigs, etc)
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ İȡȦĲȒıİȚȢ ³:KDWLV
LW"´³,VLWD farm, etc. țĮȚ ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ
³,W¶VDKRUVH <HVLWLV1RLWLVQ¶W

ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ įİȟȚȩĲȘĲİȢʌĮȡĮĲȒȡȘıȘȢ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
ǼțĳȡȐȗȠȣȞ ʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢȤȡȫȝĮĲĮțĮȚʌĮȚȤȞȓįȚĮ
ǼȝʌȜȑțȠȞĲĮȚȕȚȦȝĮĲȚțȐıĲȘȤȡȒıȘĲȘȢȞȑĮȢȖȞȫıȘȢ
ǹıțȠȪȞĲĮȚıĲȚȢȑȞȞȠȚİȢĲȦȞıȣȞȩȜȦȞ țĮȚĲȦȞȣʌȠıȣȞȩȜȦȞțĮȚ
İȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıĲȘȤȡȒıȘİʌĮȖȦȖȚțȫȞıȣȜȜȠȖȚıȝȫȞ







ȈȣȗȘĲȠȪȞȖȚĮĲȚȢȣȖȚİȚȞȑȢ ĮȞșȣȖȚİȚȞȑȢĲȡȠĳȑȢ
ĭĲȚȐȤȞȠȣȞ ȠȝȐįİȢĲȡȠĳȓȝȦȞ

ǼȟĮıțȠȪȞ ĲȘȝȞȒȝȘĲȠȣȢ
ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ įȡĮȝĮĲȠʌȠȚȫȞĲĮȢȝȚĮȚıĲȠȡȓĮ

 ǼȝʌİįȫȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩʌĮȚȤȞȓįȚĮȑȞȞȠȚİȢıȣȞȩȜȠȣțĮȚ
ȣʌȠıȣȞȩȜȠȣ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐțĮȚıĮȞıȪȞȠȜȠ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȠįȘȖȠȪȞĲĮȚıİȜȠȖȚțȐıȣȝʌİȡȐıȝĮĲĮ







Food items: sandwich, hȠt dog, pizza,
ice cream, cake, chocolate, apple,

Jungle, friend, present,
Big, small
+DSS\%LUWKGD\7KDQN\RX/HW¶V
dance/ have a party

Vocabulary: elephant, lion, hippo,
monkey, parrot, zebra and tiger and
giraffe

Farm animals: horse/ cow/ goat/ big/
sheep/ chicken/ pig/duck
There is Į horse/ chicken/ pig/ cow/
goat/ sheep«there are two horses,
three pigs
Revision:
What is it? / Is it a farm, a
horse/pig/goat/sheep/ cow, HWF«,W¶V
DKRUVH«"<HVLWLV1RLWLVQ¶W

What colour is this umbrella? ,W¶V
purple

blue, purple, pink
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ĲȡȠĳȑȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮʌĮȞĲȒıȠȣȞıĲȘȞ
İȡȫĲȘıȘ³What¶s this?
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȠȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠ
³It¶s/a banana, etc´
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞıĲȘȞİȡȫĲȘıȘ
³Is it a carrot"´³,VLWJRRGIRU\RX"´
³<HVLWLV1RLWLVQ¶W´
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮ ȜȑȞİ ĲȚ İȓȞĮȚ țĮȜȩ ȞĮ
ĲȡȫȞİ & ĲȚ ȩȤȚ ³It¶s good for you / It¶s not
good for \RX,W¶VKHDOWK\IRRG,W¶VMXQN
IRRG´
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİțĳȡȐȗȠȣȞİʌȚșȣȝȓĮțĮȚ
ʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢıȤİĲȚțȐȝİĲȠĳĮȖȘĲȩțĮȚ
ȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞıĲȘȞİȡȫĲȘıȘ³Do you
like apples? Yes, I do / 1R,GRQ¶W,
OLNHDSSOHV´/ I like fish. Yummy! / I don¶t
like fish. Yuk!´
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚıĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȠȪ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘĲȘȢ
ʌȡȠıȦʌȚțȒȢĮȞĲȦȞȣȝȓĮȢµwe¶ȖȚĮĲȠĮǯ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȩʌȡȩıȦʌȠ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ-10
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞțĮȚİțĲİȜȠȪȞȠįȘȖȓİȢʌȠȣ
įȓȞȠȞĲĮȚıİȆȡȠıĲĮțĲȚțȒ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ-5,
ĲȘȞİȡȫĲȘıȘ³How many«"´țĮȚĲȠȞ
ȠȝĮȜȩʌȜȘșȣȞĲȚțȩȠȣıȚĮıĲȚțȫȞ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİȡȒȝĮĲĮįȡȐıȘȢ
ıĲ¶ǹȖȖȜȚțȐ
ȇȦĲȠȪȞ ĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲȘȞȘȜȚțȓĮĲȠȣȢ










ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢʌĮȚȤȞȚįȚȫȞ ʌȤȞĮ
İȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠ³please´ȩĲĮȞȗȘĲȠȪȞțȐĲȚ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ  ʌȫȢ  ʌĮȓȗİĲĮȚ  ȑȞĮ  İʌȚĲȡĮʌȑȗȚȠ  ʌĮȚȤȞȓįȚ  
țĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȞ  ĲȘȞ  ĮȟȓĮ  țĮȚ  ȐȜȜȦȞ  ȝȠȡĳȫȞ  įȚĮıțȑįĮıȘȢ
ʌȑȡĮĮʌȩĲĮvideo games ĲȘȞĲȘȜİȩȡĮıȘ

ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİȠȝĮįȚțȒįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮ
ĭĲȚȐȤȞȠȣȞ ȑȞĮȣȖȚİȚȞȩȖİȪȝĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌĮȓȗȠȣȞBingo ȒMemo țĮȚȞĮĮıțȠȪȞĲĮȚıĲȘȞ
ĮȞĲȚıĲȠȓȤȚıȘ

Asking for and giving information

Action verbs: dance, hop, walk, run,
jump, stop, swim, etc.

How PDQ\«"

Numbers 6-10

Regular plural of nouns: apples,
carrots, tomatoes, etc.
We like apples

Expressing preferences: Do you like
apples? <HV,GR1R,GRQ¶W,OLNH
apples

Talking about healthy or unhealthy
food
Is it good for you? / Yes, it is / No, it
LVQ¶W / It¶s not good for you / It¶s good
for you / ,W¶VKHDOWK\IRRG,W¶VMXQN
food

banana, pear, orange, tomato,
potato, carrot, salad, fish, spaghetti,
candy, chips etc.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ǻȇǹȈǾ

Ȁǹǿ

ǹȇǿĬȂȅǿ

ĭǹīǾȉǹ
Ȁǹǿ
īȁȊȀǹ
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ȈȀȅȁȊȀǹȈ

ȃǼȁȁǾȅ
ȂǹȉǹȄȍ-

ȃǹȆǾǻǾȄȍ

ȂȆȅȇȍ

ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢ (Hello /
Hi / Good morning / Goodbye / How are
you today? ,¶PILQHYHU\ZHOOWKDQN
you), ȜİȟȚȜȩȖȚȠ ȖȚĮ ĮȡȚșȝȠȪȢ, ȤȡȫȝĮĲĮ,
ĳĮȖȘĲȐ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ʌİȡȚııȩĲİȡĮȠȞȩȝĮĲĮ
ȗȫȦȞĳĮȖȘĲȐȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮĲȘĳȪıȘ
țĮȚİʌȓșİĲĮ
ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȢ
ȚıĲȠȡȓĮȢțĮȚıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİĮȣĲȒ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
țĮĲĮȞȩȘıȘȢțĮȚʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣȝİĲȘȕȠȒșİȚĮĲȘȢ
İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȝȚĮȚıĲȠȡȓĮȝİĲȘȕȠȒșİȚĮ
ĲȘȢȖȜȫııĮȢĳȦȞȒȢİȚțȩȞĮȢĳȣıȚțȒȢ














ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĳȡȐıİȚȢʌȠȣ
įȘȜȫȞȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİȡȒȝĮĲĮįȡȐıȘȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİ
ĲȘșİȝĮĲȚțȒȤȡȦȝȐĲȦȞțĮȚȗȫȦȞțĮȚ
șȣȝȠȪȞĲĮȚĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢȝȑȤȡȚĲȠ















ȀĮĲĮȞȠȠȪȞțĮȜȪĲİȡĮĲȚȢȑȞȞȠȚİȢĲȘȢĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮȢțĮȚĲȘȢ
įȚĮĳȠȡȐȢıİıȤȑıȘȝİĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢĲĮȤȡȫȝĮĲĮĲĮȝİȖȑșȘțĮȚ
ĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
ǼȟİȡİȣȞȠȪȞĲȠȞțȪțȜȠȗȦȒȢĲȘȢʌİĲĮȜȠȪįĮȢțĮȚȞĮ
ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮıĲȐįȚĮĲȠȣțȪțȜȠȣ
ǼȞȚıȤȪȠȣȞȝȚĮıȦıĲȒĮȞĲȓȜȘȥȘȖȚĮĲȘȞȣȖȚİȚȞȒįȚĮĲȡȠĳȒ

Hello / Hi / Good morning / Goodbye /
How are you today? ,¶PILQHYHU\
well, thank you
Recycling numbers, food items and
colours
Vocabulary: caterpillar, butterfly, ant,
cricket , pear, strawberries, cherries,
green beans, leaf, forest, sunny, sky
,big, small, sad, hungry, ugly,
beautiful, happy
Egg- caterpillar- cocoon- butterfly

ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ʌĮȡĮȖȖȑȜȝĮĲĮ
Action verbs: I can jump I can sit
ǹʌȠțĲȠȪȞ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ țĮȚ ȑȜİȖȤȠ ĲȦȞ țȚȞȒıİȦȞ ȝȑıȦ down/ I can stand up/ I can sing/
ȝȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȫȞĲȡĮȖȠȣįȚȫȞ
dance«
ȀȐȞȠȣȞ ȞȠȘĲȚțȠȪȢıȣȞįȣĮıȝȠȪȢĮȞĮțĮȜȪʌĲȠȞĲĮȢıȤȑıİȚȢ
Recycling: numbers, colours, animals
ȈȣȞĲȠȞȓȗȠȞĲĮȚȦȢ ȠȝȐįĮ

about age: How old are you? ,¶P VL[
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țȓȞȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȠȞȠȝȓĮȢ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲȠȞțȪțȜȠȗȦȒȢĲȘȢʌİĲĮȜȠȪįĮȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȞĮ
ȠȞȠȝȐȗȠȣȞĲĮȝȑȡȘĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ȑȞĮ ʌȡȩıȦʌȠ, ʌ.Ȥ.
³/RRN,¶YHJRWWZRFKHUULHVIRUH\HV´
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮĲĮ
ĳȡȠȪĲĮ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİȡȒȝĮĲĮĮȚıșȒıİȦȞ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȞĲȡȩʌȠȝİĲȠȞ
ȠʌȠȓȠıȣıĲȘȞȩȝĮıĲİĲȘȞİȡȫĲȘıȘ
³What¶s this"´țĮȚĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘ³It¶s
a«´
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜȑȟİȚȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲĮ
ȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮĮȞĲȚįȡȠȪȞıİ
ʌĮȡĮȖȖȑȜȝĮĲĮ
ȀȐȞȠȣȞİʌĮȞȐȜȘȥȘĲȠȡȒȝĮ³can´
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞıİİȡȦĲȒıİȚȢ
ȝİĲȠ³can´ Yes, I can./ 1R,FDQ¶W
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȞĮ
ʌĮȡȐȖȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮįȚȐĳȠȡĮȡȠȪȤĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮ
ȤȡȫȝĮĲĮıĲȘȞʌİȡȚȖȡĮĳȒȡȠȪȤȦȞ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİ
ĲȘȞİȞįȣȝĮıȓĮțĮȚĲȠȞțĮȚȡȩ
ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȠȡȒȝĮµZHDU¶
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮ
ȝȑȜȘĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȝȑȡȘĲȠȣ
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞıȘȝĮıȓĮĲȘȢĮȞĮțȪțȜȦıȘȢ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȩĲȘĲȐ ĲȠȣȢ ĳĲȚȐȤȞȠȞĲĮȢ țȐĲȚ
ȤȡȒıȚȝȠĮʌȩțȐĲȚȐȤȡȘıĲȠ
ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮȠȜȠțȜȘȡȫıȠȣȞȝȚĮȠȝĮįȚțȒİȡȖĮıȓĮ
ȈȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚȠȪȞ ȩĲȚ țĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȝİ ĲȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ ȝĮȢ ȝİ ĲȚȢ
ʌȑȞĲİĮȚıșȒıİȚȢȝĮȢ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ țȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ țȩȕȠȞĲĮȢ
țȠȜȜȫȞĲĮȢțĮȚȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȢ

ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȩĲȚȠȚİțĳȡȐıİȚȢĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣįİȓȤȞȠȣȞ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮțĮȚİțĳȡȐȗȠȣȞĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐĲȠȣȢ
ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȠʌİȡȚȕȐȜȜȠȞȝȑıĮĮʌȩĲȚȢĮȚıșȒıİȚȢțĮȚĲĮ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐĲȠȣȢ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞʌĮȡĮĲȘȡȘĲȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢțĮȚĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢ
ĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ




Clothes: jeans, pullover, T-shirt, socks,
shoes, boots, jacket
3XWRQ\RXUVKRHVVRFNVOHW¶VJRRXWVLGH
hurry up, etc.
The verb µZHDU¶
Weather: (cold / hot / raining / windy)
Colours: a red pullover, black shoes etc.

Revision: What¶s your name? / My
name LV«:KDW¶VWKLV",W¶VD«
Parts of the body: head, arms, hands,
legs, feet
Action verbs: stand up, sit down, clap
your hands, stamp your feet, run,
MXPSZDONWDON«
Can you?/Yes, I can./ No, I can¶t

Parts of the face: eyes, ears, nose,
mouth
/RRN,¶YHJRWWZRFKHUULHVIRUH\HV
I¶m happy/sad/angry/scared
Verbs of senses: see, smell, hear,
taste

ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıİȗİȣȖȐȡȚĮțĮȚıİȠȝȐįİȢ
Family members: daddy, mummy,
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ ȜİʌĲȫȞ țȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ sister, brother, baby
ȤȡȦȝȐĲȚıȝĮțȩȥȚȝȠțȩȜȜȘȝĮȂȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȩĲȡĮȖȠȪįȚ

 ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞĲȘȞİȞįȣȝĮıȓĮȝİĲȠȞțĮȚȡȩ
 ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞʌĮȓȗȠȞĲĮȢĲȡĮȖȠȣįȫȞĲĮȢțĮȚıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȢıİ
ȗȦȞĲĮȞȒĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘ
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Ǿ
ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹ

ȇȅȊȋǹ

ȉȅȇȅȂȆȅȉ

ȆȇȅȈȍȆǹ
Ȁǹǿ
ȈȊȃǹǿȈĬǾȂǹ
ȉǹ
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ǼǿȃǹǿǾ

ȉȅȈȆǿȉǿ
ȂȅȊ














Ǿ
ȅǿȀȅīǼȃǼǿǹ 
ȂȅȊ


ǹȇȀȅȊǻȍȃ

ʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȞȠȝĮȜȩ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȩȠȣıȚĮıĲȚțȫȞ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
țĮĲĮȞȩȘıȘȢțĮȚʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣȝİĲȘȕȠȒșİȚĮĲȘȢ
İʌĮȞȐȜȘȥȘȢĲȘȢİȚțȩȞĮȢțĮȚĲȘȢ
țȓȞȘıȘȢ
ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȗȫĮ
ȆĮȡȐȖȠȣȞʌȡȠĲȐıİȚȢȝİĲȠȡȒȝĮKDYH
JRW P\EHDUKDVJRW«
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȝȑȜȘȝȚĮȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜȑȟİȚȢ ĳȡȐıİȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢȝİĲĮȡȠȪȤĮ
ȂȚȜȠȪȞȖȚĮįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣ
țȐȞȠȣȞıȣȞȒșȦȢȝİĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮ
İȟȦĲİȡȚțȐȝȑȡȘİȞȩȢıʌȚĲȚȠȪ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩĲȚȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣ ȖȓȞȠȞĲĮȚıĲȠȞ
țȒʌȠ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȝȚȜȠȪȞȖȚĮʌȡȐȖȝĮĲĮ
ʌȠȣțȐȞȠȣȝİıȣȞȒșȦȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĳȡȐıİȚȢ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȠFDQ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȡȒȝĮhave got
ʌĮȡȐȖȠȞĲĮȢʌȡȠĲȐıİȚȢıİȞȑȠ
İʌȚțȠȚȞȦȞȚĮțȩʌȜĮȓıȚȠȩʌȦȢȞĮ
ʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞĲȠıʌȓĲȚĲȠȣȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮțĮȚ















ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐțĮȚıĮȞıȪȞȠȜȠ

ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞ ĲȘ ȖȜȫııĮ ȖȚĮ ȞĮ ȝȚȜȒıȠȣȞ ȖȚĮ ȕȚȫȝĮĲĮ țĮȚ
ĮȖĮʌȘȝȑȞĮʌȡȩıȦʌĮ
ǹȞĮțĮȜȪʌĲȠȣȞ ĲȘ ıȘȝĮıȓĮ ĲȦȞ țȠȚȞȫȞ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
țĮȜȒȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțȐșİȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
ȈȣȞĲȠȞȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘȞȠȝȐįĮȖȚĮȞĮʌȐȡȠȣȞĮʌȠĳȐıİȚȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȝʌĮȓȞȠȣȞıĲȘ©șȑıȘĲȠȣȐȜȜȠȣª
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıİȠȝȐįİȢ
ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȐȝȑıĮĮʌȩȝȚĮȤİȚȡȠĲİȤȞȓĮȗȦȖȡĮĳȚțȒ

ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ ȝĮșĮȓȞȠȞĲĮȢ

What is it? Is it a bed/a chair/ a toy.

Parts of a house: roof, chimney, wall,
window, door, garden
Describing daily activities: ride a bike,
play football/hide-and-seek/volleyball,
pick flowers, run, etc.
0\KRXVHKDVJRW«
They can play football, etc.

My brother can jump high/ my baby
sister can walk«
We go to the park/play football/ go to
the cinema/ watch TV/read books etc

Regular plural of nouns
Describing using the verb have/ has
got
Storytelling
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 ȂĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚİʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ȜİȟȚȜȩȖȚȠʌȠȣıȣȞįȑİĲĮȚȝİĲȘȞİʌȠȤȒ
ĲȘȢȐȞȠȚȟȘȢ
 ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲȠȞțĮȚȡȩȩʌȦȢĮȜȜȐȗİȚ
ĲȘȐȞȠȚȟȘ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ĳȡȐıİȚȢ, ȩʌȦȢ go away, fly
a kite, up in the sky, in/out of the house
 ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮĮȡȚșȝȠȪȢ
İʌȓșİĲĮ
 ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚ
ĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞİȞįȣȝĮıȓĮ 
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞ ĮȞĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣȝİȕȐıȘĲȘȞ
ĮțȡȩĮıȘțĮȚĮĳȒȖȘıȘİȞȩȢ
ʌĮȡĮȝȣșȚȠȪ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞȞĮ







ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮįȦȝȐĲȚĮĲȠȣȢ
ȤȫȡȠȣȢĲȠȣıʌȚĲȚȠȪĲĮȝȑȜȘĲȘȢ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȡȒȝĮĲĮʌȠȣʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲȚ
ıȣȞȒșȦȢțȐȞȠȣȝİıİĮȣĲȐĲĮįȦȝȐĲȚĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞıĲȘȞ
İȡȫĲȘıȘµWhere is «"¶
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲĮ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮĲȦȞȘȡȫȦȞĲȘȢȚıĲȠȡȓĮȢ

ĮȡȚșȝȠȪȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞİȡȦĲȒıİȚȢțĮȚ
ĮʌĮȞĲȒıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİȑʌȚʌȜĮ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖİȞȚțȒțĲȘĲȚțȒ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȚȢȕĮıȚțȑȢ
ʌȡȠșȑıİȚȢin/on/under
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȑȞȞȠȚİȢĲȠȣȤȫȡȠȣȝȑıĮĮʌȩʌĮȚȤȞȓįȚĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌĮȓȡȞȠȣȞȡȩȜȠȣȢ

Spring, garden, trees, grass, leaves,
flowers, butterflies, bees, birds,
caterpillar, ant, ladybird,
It¶s sunny/ rainy/ cloudy/windy. ,W¶V
hot/ cold.
go away, fly a kite, up in the sky,
in/out of the house
:KDW¶VWKLV",W¶VD jacket, etc.)

Revision: numbers (one, two, three
bears), objects (hairs/beds/bowls),
family (daddy, mummy, baby), food
(milk, cornflakes, jam, bread, honey,

 ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚȝİĲȘȞĮĳȒȖȘıȘțĮȚĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘİȞȩȢ
ʌĮȡĮȝȣșȚȠȪ
 ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİȑȞĮĮʌȜȩșİĮĲȡȚțȩįȡȫȝİȞȠ
 ǼȞİȡȖȠʌȠȚȠȪȞȑȞĮıȪȞȠȜȠȝȑıȦȞȑțĳȡĮıȘȢ șİĮĲȡȚțȫȞ

Storytelling

Revision: parts of the house and
family members
Where is «" +H¶V6KH¶V LQWKH
kitchen / in the bathroom, etc.
Feelings: Is Joe shocked / sad /
happy, etc.? Yes, he is / No, he isn¶t

There is a ball under/ on/in the table

There are two chairs in the room, in
the kitchen, there is a table and there
are four chairs, etc.

etc? 7KLVLV0DULD¶VEHG0DUN¶VFKDLU,
etc.

 ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȖİȦȝİĲȡȚțȐıȤȒȝĮĲĮıĲȠȞĳȣıȚțȩțĮȚțȠȚȞȦȞȚțȩ
ĲȠȣȢʌİȡȓȖȣȡȠ
 ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞİȞĮȜȜĮȖȒĲȦȞİʌȠȤȫȞțĮȚĲȚȢİʌȚʌĲȫıİȚȢĲȘȢıĲȠ
ĳȣıȚțȩțĮȚĲȠțȠȚȞȦȞȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣȞįȣȐȗȠȣȞĮȓĲȚȠțĮȚĮȚĲȚĮĲȩ
 ǹıțȠȪȞ ĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȡȖȐȗȠȞĲĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȐ

 ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚȝİĲȘȞĮĳȒȖȘıȘ ĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘȝȚĮȢĮıĲİȓĮȢ
țĮȚĮȞĮĲȡİʌĲȚțȒȢȚıĲȠȡȓĮȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȒıȠȣȞĲȘȞĮĳȒȖȘıȘĲȘȢȚıĲȠȡȓĮȢ ȞĮ
țĮĲĮȞȠȒıȠȣȞĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮĲȦȞȘȡȫȦȞ
 ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣįȚĮĳȠȡİĲȚțȠȪ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐ ıİȠȝȐįĮțĮȚȞĮİȞİȡȖȠȪȞ
ȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
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Ǿ
ȋȇȊȈȅȂǹȁȁȅȊȈǹȀǹǿ
ȅǿ

ȅȀǾȆȅȈ
ȂȅȊȉǾȃ
ǹȃȅǿȄǾ

ȉȅȅȃǼǿȇȅ
ȉȅȊȉǽȅ



ȂȆǹȁǹȀǹȉȍ

ǹȆȅȉȅ
ȀȇǼǺǺǹȉǿ

ȂȅȊ
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ǾȀȅȀȀǿȃȅ-

















ȝȠȣıȚțȫȞțȚȞȘĲȚțȫȞ

ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĲȠȣȢ ĮȡȚșȝȠȪȢ Įʌȩ  ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞʌĮȡȐįȠıȘțĮȚĲȘȝȠȣıȚțȒİȞȩȢȐȜȜȠȣĲȩʌȠȣ
ĲȠȦȢĲȠ
ȝİȝȠȣıȚțȠȤȠȡİȣĲȚțȐȝȠĲȓȕĮĮʌȩĮȣĲȩȞĲȠȞĲȩʌȠ
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞ & İțĲİȜȠȪȞ ȠįȘȖȓİȢ
 ȈȣȖțȡȓȞȠȣȞ ȑȞĮȞ ȟȑȞȠ ĲȩʌȠ ȝȠȣıȚțȒ ʌĮȡĮįȠıȚĮțȑȢ İȞįȣȝĮıȓİȢ 
ǻȓȞȠȣȞȠįȘȖȓİȢ ıİȐȜȜȠȣȢ
ȝİĲȠįȚțȩĲȠȣȢ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲȚĳȠȡȐİȚțȐʌȠȚȠȢ
 ǺİȜĲȚȫȞȠȣȞ ĲȠȞȝȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȩıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȠȣȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȡȣșȝȩİȞȩȢȝȠȣıȚțȠȪțȠȝȝĮĲȚȠȪ
 ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıİȗİȣȖȐȡȚĮțĮȚȩȜȠȚȝĮȗȓ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȝȚȜȠȪȞȖȚĮĲĮʌĮȚȖȞȓįȚĮ  ȂȚȜȠȪȞȖȚĮĲĮĮȖĮʌȘȝȑȞĮĲȠȣȢʌĮȚȖȞȓįȚĮ
ĲȠȣȢ
 ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ ʌĮȓȗȠȞĲĮȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȘȤȡȒıȘİʌȚșȑĲȦȞȖȚĮȞĮ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲĮʌĮȚȖȞȓįȚĮĲȠȣȢ
 ȉȠʌȠșİĲȠȪȞĲĮʌĮȚȖȞȓįȚĮĲȠȣȢ ıĲȠ©ĳȣıȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞªıĲȠ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮĮȡȚșȝȠȪȢ
ȠʌȠȓȠșĮȗȠȪıĮȞĮȞȒĲĮȞĮȜȘșȚȞȐ
țĮȚĳȡȐıİȚȢʌȠȣįİȓȤȞȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȝȚĮȠȝĮįȚțȒİȡȖĮıȓĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
ĲȦȞȗȫȦȞțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȠ
ĲıȓȡțȠ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȝȚȜȠȪȞȖȚĮ
x ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚİȜİȪșİȡĮ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȐȝȑıĮĮʌȩʌĮȞĲȠȝȓȝĮ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȖȓȞȠȞĲĮȚĲȘıĲȚȖȝȒ x ǼȣĮȚıșȘĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıĲȠșȑȝĮĲȠȣıİȕĮıȝȠȪʌȡȠȢĲĮȗȫĮ
ʌȠȣȝȚȜȐȝİ
ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȖȞȦıĲȩȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚ
 ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚȝİĲȘȞĮĳȒȖȘıȘțĮȚĮȞĮʌĮȡȐıĲĮıȘİȞȩȢ

ĲĮȣĲȠʌȠȚȠȪȞțĮȚȞĮʌĮȡȐȖȠȣȞ
ȜİȟȚȜȩȖȚȠʌȠȣıȣȞįȑİĲĮȚȝİĲȚȢȑȞȞȠȚİȢ
ĲȠȣȤȫȡȠȣȤȡȩȞȠȣȠȝȠȚȩĲȘĲĮȢ
įȚĮĳȠȡȐȢ ʌȤȤȡȫȝĮĲĮ ʌȠıȩĲȘĲĮȢ
ȝİȖȑșȠȣȢȣĳȒȢșİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȗȫĮȠȚțȠȖȑȞİȚĮĳĮȖȘĲȩțĮĲȠȚțȓĮțĮȚ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
x ȆĮȡȐȖȠȣȞ ĮʌȜȩ ʌȡȠĳȠȡȚțȩ ȜȩȖȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢȠȜȩțȜȘȡİȢĳȡȐıİȚȢ

ȆǹȂǼȈȉȅ
ȉȈǿȇȀȅ

ȃǹ
ȆǹǿȄȅȊȂǼ
ȂǼȉǹ
Ȇǹǿȋȃǿǻǿǹ

ȈȀȍȉȈǼǽǿȀȅ
ȈȋȍȇȅȈ

ǹȇȀȅȊǻǼȈ

Revision: wood, flower, cake, eyes,

Vocabulary: clown, acrobat, dancer /
ball, etc
Is this clown riding a bike/ dancing/
making tricks/ playing the drums?

Toys: This is my favourite toy, doll,
dinosaur, robot, teddy bear, dog, car,
etc.
Adjectives: big/ short/ tall/ good/ bad
RUPHDQ«
Parts of the body of an animal

Revision: numbers 1-8
Action verbs: step forward/ backward,
clap your hands, turn round, hold
hands, spin, walk
He/She is wearing a blue and red kilt

Storytelling

Let¶s go for a walk. ,GRQ¶WOLNHWKLV
,W¶VWRRKRW3OHDVHGRQ¶WJR6WD\DQG
play with me

bacon, eggs), rooms of a house
(bedroom, kitchen, living room, beds,
chairs, stairs), size (big, medium,
small), texture (hard, soft)
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ȉǹȉȇǿǹ
īȅȊȇȅȊȃǹȀǿ
ǹ

ȀǹȁȅȆǹȈȋǹ

ȈȀȅȊĭǿȉȈǹ

ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞ ȜİȟȚȜȩȖȚȠȩʌȦȢȝȑȡȘ
ıʌȚĲȚȠȪįȦȝȐĲȚĮȡȠȪȤĮ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮİʌȓșİĲĮĳȡȐıİȚȢĮʌȩ
ʌĮȡĮȝȪșȚĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚĳȡȐıİȚȢĮʌȩ
ĲȘȞȚıĲȠȡȓĮ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ȆĮȡȐȖȠȣȞĮʌȜȩʌȡȠĳȠȡȚțȩȜȩȖȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢȠȜȩțȜȘȡİȢĳȡȐıİȚȢ



 īȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚıȣȗȘĲȠȪȞȖȚĮȑșȚȝĮĲȠȣȆȐıȤĮ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȘȞʌĮȡĮĲȘȡȘĲȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ țȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ȑȞĮ
ȝȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȩĲȡĮȖȠȪįȚ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȠıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȦȞȜİʌĲȫȞțȚȞȒıİȫȞĲȠȣȢțȩȕȠȞĲĮȢ
țȠȜȜȫȞĲĮȢțĮȚȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȢ
 ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȐȝȑıĮĮʌȩĲȘȗȦȖȡĮĳȚțȒ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
 ǹțȠȪȞțĮȚıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȞĮĳȒȖȘıȘĲȘȢȚıĲȠȡȓĮȢ
 ǻȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ ȝİ įȚĮĳȠȡİĲȚțȐ ȣȜȚțȐ țĮȚ țĮĲĮȞȠȠȪȞ țĮȜȪĲİȡĮ ĲȚȢ
ȑȞȞȠȚİȢĲȠȣıȤȒȝĮĲȠȢȝİȖȑșȠȣȢțĮȚȤȡȫȝĮĲȠȢ
 ȈȣȗȘĲȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘȞ țĮĲĮıțİȣȒ ĲȦȞ ıʌȚĲȚȫȞ țĮȚ ĲĮ ȣȜȚțȐ ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚıİĮȣĲȐ
 ǻȡĮȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲȘȞȚıĲȠȡȓĮțĮȚțĮĲĮȞȠȠȪȞțĮȜȪĲİȡĮĲȘȞȑȞȞȠȚĮ
ĲȠȣȡȩȜȠȣțĮȚĲȘȢʌĮȡȐıĲĮıȘȢ

ʌĮȡĮȝȣșȚȠȪ
 ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİȑȞĮĮʌȜȩșİĮĲȡȚțȩįȡȫȝİȞȠ
 ȀĮĲĮȞȠȠȪȞ șȑȝĮĲĮʌȡȠıĲĮıȓĮȢțĮȚĮıĳȐȜİȚĮȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĲȘȡȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ

The three pigs, the big bad wolf, he
lives in the wood, come in, he ran
awayLW¶VWRRKRWEHFDUHIXO
straw, sticks, bricks
+H¶VEXLOGLQJWKHKRXVHUXQQLQJHWF
:KR¶VWKHUH"

Revision: house, roof, windows,
chimney, door, bedroom, kitchen ,
red shorts, happy, scared, angry,
good, bad, big, small, hungry

Revision: This is a happy/ sad/ angry/
scared face

Vocabulary: bunny, basket, Happy
Easter, boil/ paint/decorate/hide the
eggs

Storytelling

Be careful. 'RQ¶WWDONWRVWUDQJHUV
,¶YHJRW+DYH\RXJRW«"+DVKHVKH
JRW«"<HVKHKDV1RVKHKDVQ¶W

ears, nose, teeth, bed
New vocabulary: woodcutter, basket,
wolf, wardrobe, hood, cloak, etc.
+H6KH¶V VOHHSLQJPDNLQJDFDNH
picking flowers, cutting wood
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ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠ ĳȡȐıİȚȢ
ıȤİĲȚțȐȝİĲȠȆȐıȤĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ ıȤİĲȚțȩ ȝİ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ

ȝĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚȠ
ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
țĮȚȡȒȝĮĲĮ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠhave got/ has got ıİ
țĮĲȐĳĮıȘİȡȫĲȘıȘțĮȚȐȡȞȘıȘȖȚĮȞĮ
țȐȞȠȣȞʌİȡȚȖȡĮĳȑȢʌȡȠıȫʌȦȞȒ
ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ
ȆĮȡȐȖȠȣȞĮʌȜȩʌȡȠĳȠȡȚțȩȜȩȖȠ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢȠȜȩțȜȘȡİȢĳȡȐıİȚȢ
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ȋȇǿȈȉȅȊīǼȃ
ȃǹ

HALLOWEEN

ȅǿȉȇǼǿȈ
ȀǹȉȈǿȀȅȊȁ
ǼȈ























ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮ
ȋȡȚıĲȠȪȖİȞȞĮ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞıĲĮǹȖȖȜȚțȐȖȚĮĲȠȞ
İȠȡĲĮıȝȩĲȦȞȋȡȚıĲȠȣȖȑȞȞȦȞ

ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮĮȡȚșȝȠȪȢ
ȤȡȫȝĮĲĮțĮȚȗȫĮ
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲĮİʌȓșİĲĮʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȝİıİıȣȖțȡȓıİȚȢ
ȝİȖİșȫȞ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘĲȦȞ
ȡȘȝȐĲȦȞgo, like, eat, cross, jump,
come, fall ıİĳȡȐıİȚȢȝİțĮȚȞȠȪȡȚȠ
ʌİȡȚİȤȩȝİȞȠ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮ
țĮĲĮȞȩȘıȘȢțĮȚʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣȝİĲȘȕȠȒșİȚĮĲȘȢ
İʌĮȞȐȜȘȥȘȢ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠȡȒȝĮ³have got´ȖȚĮ
ȞĮʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞȑȞĮȗȫȠĲȑȡĮȢ
ǹțȠȪȞȞȚĮĮĳȒȖȘıȘȩʌȠȣȘȤȡȒıȘĲȦȞ
ʌȡȠșȑıİȦȞʌĮȓȗİȚıȘȝĮȞĲȚțȩȡȩȜȠ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚĳȡȐıİȚȢʌȠȣ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȚȠȡĲȒĲȠȣHalloween
ȆĮȡȐȖȠȣȞȠȜȩțȜȘȡİȢĳȡȐıİȚȢțĮȚ
țĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘıȘȝĮıȓĮĲȠȣȢʌȤ
³<RX¶UHDFDW´
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ-10
ȝĮȗȓȝİȜȑȟİȚȢıĲȠȞʌȜȘșȣȞĲȚțȩ

 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȖȚĮĲȠȞİȠȡĲĮıȝȩĲȦȞȋȡȚıĲȠȣȖȑȞȞȦȞıİįȚȐĳȠȡĮȝȑȡȘ Merry Christmas/Happy New Year,
ĲȠȣțȩıȝȠȣ
Christmas, Christmas tree, Father
 ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȠȝȠȚȩĲȘĲİȢțĮȚįȚĮĳȠȡȑȢıĲĮʌȠȜȚĲȚıĲȚțȐ
Christmas/Santa Claus, star, angel,
įȡȫȝİȞĮįȚĮĳȩȡȦȞȤȦȡȫȞ

x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİĲĮȑșȚȝĮ ȐȜȜȦȞ ȜĮȫȞțĮȚ ĲĮ ıȣȖțȡȓȞȠȣȞ ȝİ ĲĮ Vocabulary: I¶m a witch/wizard,
įȚțȐĲȠȣȢ
spider, bat, owl, skeleton, pumpkin
x ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚİȜİȪșİȡĮȝȑıĮĮʌȩʌĮȞĲȠȝȓȝĮ
What do you see? I see a brown
spider looking at me, etc.
Revision: 1-10 numbers and
adjectives (black cat/ orange
pumpkin, etc.)

 ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȚȢȑȞȞȠȚİȢĲȘȢȤȡȠȞȚțȒȢĮțȠȜȠȣșȓĮȢĲȠȣʌȜȒșȠȣȢțĮȚ
ĲȠȣȝİȖȑșȠȣȢ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮ țĮĲĮȞȠȠȪȞ ȝȚĮ ȚıĲȠȡȓĮ ȝİ ĲȘ ȕȠȒșİȚĮ ĲȘȢ İȚțȩȞĮȢ
țĮȚ ĲȦȞ İțĳȡĮıĲȚțȫȞ ȝȑıȦȞ ĲȠȣ ĮĳȘȖȘĲȒ ȤȡȦȝĮĲȚıȝȩȢ ĳȦȞȒȢ
ȤİȚȡȠȞȠȝȓİȢțȚȞȒıİȚȢĲȠȣıȫȝĮĲȠȢțĲȜ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȞĮ ȝĮȞĲİȪȠȣȞ ĲȘȞ ʌȚșĮȞȒ ıȘȝĮıȓĮ
ȝȚĮȢțĮȚȞȠȪȡȚĮȢȜȑȟȘȢȒĳȡȐıȘȢĮʌȩĲĮıȣȝĳȡĮȗȩȝİȞĮ
 ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȩĲȚȘįȠȝȒȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢȑȤİȚĮȡȤȒȝȑıȘțĮȚĲȑȜȠȢ
 ǯȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢțĮȚȞĮ Vocabulary: bridge, grass, hill, hole,
ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞı¶ĮȣĲȒ
tree, go, like, eat, cross, jump, come,
fall
Story telling

OLWWOHSLJOHWPHFRPHLQWKHQ,¶OOKXII
DQG,¶OOSXIIDQG,¶OOEORZ\RXUKRXVH
down
Story telling
Revision: colours, numbers,
DGMHFWLYHVKDYHKDVJRWHWF«
Prepositions: in, across, under, over,
off
Small, smallest, medium-sized, big,
biggest, fat, strong
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ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ĲȘȞİȣȤȒ³+DSS\0RWKHU¶V
Day´ țĮȚĳȡȐıİȚȢȩʌȦȢ³I love you´, ³ǿ

ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠ ĳȡȐıİȚȢ
ıȤİĲȚțȐȝİĲȠȆȐıȤĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ ıȤİĲȚțȩ ȝİ
ıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ

ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȠȚțİȓİȢİȡȦĲȒıİȚȢțĮȚ
ĮʌĮȞĲȒıİȚȢ:KDW¶VWKLV",VLWD Q «"
/ What colour is it?
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ & įȠȝȑȢ /
,W¶VD Q  \HOORZ VWDU«<HVLWLV1R
LWLVQ¶W)
ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮȝȚȜȠȪȞȖȚĮĲȚȢ
ʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮʌĮȚȤȞȓįȚĮ
ĭĲȚȐȤȞȠȣȞȑȞĮȕȚȕȜȚĮȡȐțȚțĮȚĲȠ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞıĲȠȣȢıȣȝȝĮșȘĲȑȢĲȠȣȢ
ıĲĮǹȖȖȜȚțȐ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȤȡȫȝĮĲĮțĮȚȗȫĮ
ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ʌȡȩıȦʌĮ
ǹȣĲȠʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȚʌĮȓȡȞȠȞĲĮȢ
ȡȩȜȠȣȢ

 īȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚıȣȗȘĲȠȪȞȖȚĮȑșȚȝĮĲȠȣȆȐıȤĮ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȘȞʌĮȡĮĲȘȡȘĲȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ țȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ȑȞĮ
ȝȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȩĲȡĮȖȠȪįȚ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȠıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȦȞȜİʌĲȫȞțȚȞȒıİȫȞĲȠȣȢțȩȕȠȞĲĮȢ
țȠȜȜȫȞĲĮȢțĮȚȤȡȦȝĮĲȓȗȠȞĲĮȢ
 ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȐȝȑıĮĮʌȩĲȘȗȦȖȡĮĳȚțȒ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȞİȡȖȠȪȞȩĲĮȞİȓȞĮȚȘıİȚȡȐĲȠȣȢ
 ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȝİțĮșȘȝİȡȚȞȐʌĮȡĮįİȓȖȝĮĲĮȩĲȚȘĮȖȐʌȘ
İțĳȡȐȗİĲĮȚțȐșİıĲȚȖȝȒĲȘȢȗȦȒȢȝĮȢ

I love you, ǿ love Mummy,

Revision: This is a happy/ sad/ angry/
scared face

Vocabulary: bunny, basket, Happy
Easter, boil/ paint/decorate/hide the
eggs

Revision: colours, animals
Parts of the face
My mask is black / yellow / brown, I
DPDFDWDELUGFORZQ«
,¶PEHDXWLIXOP\QRVHLVUHGELJP\
mouth is small«
I¶P a tiger«my name is Anna«I like
red / I like apples, etc.






ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮʌĮȡĮĲȘȡȠȪȞ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȞĮıȑȕȠȞĲĮȚĲȘįȚĮĳȠȡİĲȚțȩĲȘĲĮ
ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ ʌĮȓȡȞȠȞĲĮȢȡȩȜȠȣȢ
ǹıțȠȪȞțȚȞȘĲȚțȑȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ

snowman, stocking, present, sleigh,
etc.
What do you want for Christmas? I
want a train, etc.
Revision: What¶s this? / Is it a(n «"/
What colour is it?
,W¶VD Q  \HOORZ VWDU«<HVLWLV
1RLWLVQ¶W

 ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚȗȦȖȡĮĳȓȗȠȞĲĮȢ țȠȜȜȫȞĲĮȢıĲȠȜȓįȚĮıĲȠ
ȤȡȚıĲȠȣȖİȞȞȚȐĲȚțȠįȑȞĲȡȠĲȠȣȢțȐȞȠȞĲĮȢȝȚȝȒıİȚȢțĮȚʌĮȓȗȠȞĲĮȢ
ʌĮȚȖȞȓįȚĮ
 ǼȟĮıțȠȪȞĲȘȜİʌĲȒțȚȞȘĲȚțȒĲȠȣȢ
 ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚȗȦȖȡĮĳȓȗȠȞĲĮȢĲȠįȚțȩĲȠȣȢȕȚȕȜȚĮȡȐțȚ
 ȆĮȓȡȞȠȣȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȞĲĮȢ ĲȠ ȕȚȕȜȚĮȡȐțȚ ĲȠȣȢ ıĲȘȞ
ĲȐȟȘ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌİȡȚȝȑȞȠȣȞĲȘıİȚȡȐĲȠȣȢ ȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȘȞ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘȐȜȜȦȞʌĮȚįȚȫȞ
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love Mummy´
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜȑȟİȚȢțĮȚĳȡȐıİȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐĲȠȣȢ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮțĮĲĮȞȠȠȪȞȝİĲȘȕȠȒșİȚĮ
İȚțȩȞȦȞįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȖȓȞȠȞĲĮȚ
ĲȘıĲȚȖȝȒʌȠȣȝȚȜȐȝİ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȝȚȜȠȪȞȖȚĮ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȖȓȞȠȞĲĮȚĲȘıĲȚȖȝȒ
ʌȠȣȝȚȜȐȝİ
ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ʌȜȐıȝĮĲĮĮȞĲȚțİȓȝİȞĮĲȘȢșȐȜĮııĮȢ
ĲȘȢʌĮȡĮȜȓĮȢ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĮțȠȣıĲȚțȑȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ
ıĲĮǹȖȖȜȚțȐ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȝȑȜȘĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİ
ȡȠȪȤĮ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
 ǼțĳȡȐȗȠȞĲĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȚțȐ ȝȑıĮ Įʌȩ ʌĮȞĲȠȝȓȝĮ ȤȠȡȩ țĮȚ
ȗȦȖȡĮĳȚțȒ
 ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞ ĲȠ ıȣȞĲȠȞȚıȝȩ ĲȦȞ țȚȞȒıİȫȞ ĲȠȣȢ ȝȑıĮ Įʌȩ ȑȞĮ
ȝȠȣıȚțȠțȚȞȘĲȚțȩĲȡĮȖȠȪįȚ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıİȗİȣȖȐȡȚĮ ıİȠȝȐįİȢ
 ȋĮȓȡȠȞĲĮȚȝİĲȘȞĮȞȐȝȞȘıȘĲȦȞʌİȡıȚȞȫȞįȚĮțȠʌȫȞțĮȚȝİĲȘȞ
ʌȡȠıȝȠȞȒĲȦȞĳİĲȚȞȫȞțĮȜȠțĮȚȡȚȞȫȞįȚĮțȠʌȫȞ

 ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞĮȖȐʌȘĲȘȢȝȘĲȑȡĮȢțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞȞĮ
İțĳȡȐȗȠȣȞĲĮįȚțȐĲȠȣȢıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
 ȂĮșĮȓȞȠȣȞȖȚĮĲȘȞĮȟȓĮĲȦȞįȫȡȦȞțĮȚıȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚȠȪȞȩĲȚįȫȡȠ
ȝʌȠȡİȓȞĮİȓȞĮȚțĮȚȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚȝȓĮțȐȡĲĮȑȞĮȤĮȝȩȖİȜȠȝȓĮ
ĮȖțĮȜȚȐ

SKH¶VVZLPPLQJKH¶s making a
FDVWOHVKH¶VUHDGLQJDERRN
playing rackets, making a castle,
swimming, reading a book, eating an
ice cream
Sea animals: octopus, jellyfish,
starfish, shell,
Objects: flippers, sunglasses etc
SKH¶VZHDULQJDKDWD7-shirt/ shorts,
etc.

We play games, go to the park, read
books, watch TV, etc.

Mother is feeding her children /
kissing her baby
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x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞİȞİȡȖȫȞĲĮȢĮȞȐȜȠȖĮȝİĮȣĲȩʌȠȣ
ȕȜȑʌȠȣȞ

x
x

x

x
x

x
x
x

x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıİįȡȫȝİȞĮıȤİĲȚțȐȝİĲȠȩȞȠȝȐĲȠȣȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲĮȠȞȩȝĮĲĮĲȦȞıȣȝȝĮșȘĲȫȞĲȠȣȢ
x īȞȦȡȓȗȠȣȞĲȠȣȢıȣȝȝĮșȘĲȑȢĲȠȣȢțĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȠȪȞ
ıĲİȞȩĲİȡİȢıȤȑıİȚȢȝİĲĮȟȪĲȠȣȢ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚ
ĲȠıȣȞįȣȐȗȠȣȞȝİĲȘȖȡĮʌĲȒĲȠȣȝȠȡĳȒ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘıȣȞįȣĮıĲȚțȒĲȠȣȢıțȑȥȘ
x ǻȚĮıțİįȐıȠȣȞʌĮȓȗȠȞĲĮȢ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐĲȠȣȢȝȑıĮĮʌȩĲȠ
ĲȡĮȖȠȪįȚțĮȚĲȘȞțȓȞȘıȘ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐ
ȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘĲȘȞțȓȞȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x ǹȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚıİʌĮȡĮȖȖȑȜȝĮĲĮțĮȚ
ȠįȘȖȓİȢȖȚĮȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮțĮĲĮıțİȣȒ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮȗȫĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȠʌĲȚțȐȝİĲĮȠȞȩȝĮĲȐĲȠȣȢ
ıĲĮĮȖȖȜȚțȐ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠıĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮįȚĮȕȐȗȠȣȞ
ĲĮȖȡȐȝȝĮĲĮCc, Zz, Ll
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȠȩȞȠȝȐĲȠȣȢȩĲĮȞĲȠ
ȕȜȑʌȠȣȞ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮȠȞȩȝĮĲĮĲȦȞȐȜȜȦȞ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒĲȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢ
ȖȡĮʌĲȠȪȜȩȖȠȣ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮįȚĮȕȐȗȠȣȞ
ĲȠȖȡȐȝȝĮNn
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘʌȡȠĳȠȡȐțĮȚĲȠȞ
İʌȚĲȠȞȚıȝȩĲȦȞĮȖȖȜȚțȫȞȜȑȟİȦȞțĮȚ
ĳȡȐıİȦȞ
x ȋĮȚȡİĲȠȪȞțĮȚȡȦĲȠȪȞțĮȚıȤİĲȚțȐ ȝİĲȠʌȫȢ
ȞȚȫșİȚțȐʌȠȚȠȢ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞșİĲȚțȐȒĮȡȞȘĲȚțȐ
ıȣȞ ĮȚıșȒȝĮĲĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ-10
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮȜȑȞİĲȘȞȘȜȚțȓĮĲȠȣȢȝȑıĮ

x
x
x

x

ǼȞįȣȞĮȝȫȞȠȣȞĲȚȢįȚĮʌȡȠıȦʌȚțȑȢĲȠȣȢıȤȑıİȚȢ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞıȣȞİȡȖĮĲȚțȒįȣȞĮȝȚțȒȦȢıȪȞȠȜȠ
ǹȜȜȐȗȠȣȞȡȩȜȠȣȢ
ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘțĮșȘȝİȡȚȞȫȞıȤȠȜȚțȫȞ
ȣȜȚțȫȞțĮȚȝȑıȦȞ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮȠȝĮįȚțȒțĮĲĮıțİȣȒ

x ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐıİȗİȣȖȐȡȚĮțĮȚıĮȞıȪȞȠȜȠ
țĮȚĮțȠȜȠȣșȠȪȞȝȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘįȚĮįȚțĮıȓĮ
x ǹțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ
x ǹȜȜȐȗȠȣȞȡȩȜȠȣȢ

ȆĮȚįĮȖȦȖȚțȠȓıĲȩȤȠȚ

x ȋĮȚȡİĲȠȪȞıĲĮĮȖȖȜȚțȐ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȠȞİĮȣĲȩĲȠȣȢțĮȚĲȠȣȢ
ĳȓȜȠȣȢĲȠȣȢțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞĮȞȐȜȠȖĮȩĲĮȞ
ȖȞȦȡȓȗȠȣȞȑȞĮțĮȚȞȠȪȡȚȠʌĮȚįȓ

īȜȦııȚțȠȓıĲȩȤȠȚ

Numbers 1-10
+RZROGDUH\RX",¶P«

How are you feeling today?
,¶PJRRG,¶PJUHDW,¶PZRQGHUIXO
,¶PWLUHG,¶PKXQJU\,¶PQRWVR
good.
Are you good/tired/hungry? Yes, I am.
1R,¶PQRW

/p/ for Petros, /m/ for Mary
If your name is on the plate, pick it up
Hop on, hop off

+HOOR,¶P0DU\DQGWKLVLVP\IULHQG
George. Nice to meet you!
:KDW¶V\RXUQDPH"0\QDPH¶V0DU\
:KRLVLW",W¶V0DULD1LNRV
Is it Maria/Nikos? Yes, it is. / No, it
LVQ¶W
Cut / draw / glue / stick
ȋȡȫȝĮĲĮȗȫĮ
ȅȞȩȝĮĲĮ
:KRDUH\RX«",¶P3HWURV0DULD
<HVLWLV1RLWLVQ¶W

īȜȦııȚțȒǼıĲȓĮıȘ

Nn

Cc
Zz
Ll

ABC
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HOW ARE
YOU FEELING
TODAY?

NAME A
NAME!

OUR CLASS
TREE

HELLO,
AGAIN!

ĬİȝĮĲȚțȒ

ǹȃǹȁȊȉǿȀȅȆȇȅīȇǹȂȂǹǺ¶ǻǾȂȅȉǿȀȅȊ
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SCHOOL
OBJECTS

ME, MY
FAMILY AND
MY FRIENDS

,¶063(&,$/
<28¶5(
SPECIAL!

HOW OLD
ARE YOU?

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮ
ʌĮȚȤȞȓįȚĮ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞıȤȠȜȚțȐĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȠȣȢʌȜȘșȣȞĲȚțȠȪȢ
ĲȦȞıȤȠȜȚțȫȞĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞıȤİĲȚțȐȝİĲĮ
ıȤȠȜȚțȐĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİİʌȓșİĲĮȝİȖȑșȠȣȢțĮȚ
ȣĳȒȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȜȫııĮĲȘȢĲȐȟȘȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ Pp

x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚĳȡȐıİȚȢ
ıȤİĲȚțȑȢȝİȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢȘȜȚțȓĮțĮȚ
ʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜȑȟİȚȢĲȡȠĳȫȞʌȠȣ
İȓȞĮȚȓįȚİȢȒȝȠȚȐȗȠȣȞȝİĲȚȢĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
ıĲĮİȜȜȘȞȚțȐ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȠȣȢȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢıİ
ȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȠȣıȚĮıĲȚțȐȝİȠȝĮȜȩ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȩ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȘȞ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȠȞİĮȣĲȩĲȠȣȢțĮȚĲĮ
ȠȚțİȓĮĲȠȣȢʌȡȩıȦʌĮ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ%E

ĮʌȩĲȠĲȡĮȖȠȪįȚ
x ȀȐȞȠȣȞıȣȖțȡȓıİȚȢ
x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮĲȘȞȘȜȚțȓĮĲȡȓĲȦȞ

x ȈȣȞįȑȠȣȞĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮȝİĲĮ
ʌȡȠıȦʌȚțȐĲȠȣȢȕȚȫȝĮĲĮ

x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲĮʌȡȠıȦʌȚțȐĲȠȣȢȕȚȫȝĮĲĮ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȝİĲĮȟȪĲȠȣȢțĮȚʌĮȓȡȞȠȣȞĮʌȠĳȐıİȚȢ
ĮʌȩțȠȚȞȠȪ
x ǹțȠȜȠȣșȠȪȞȝȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘįȚĮįȚțĮıȓĮțĮȚ
ĮȜȜȐȗȠȣȞȡȩȜȠȣȢ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮĳĲȚȐȟȠȣȞʌȡȦĲȩĲȣʌĮʌȡȐȖȝĮĲĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȚȢİȡȖĮıȓİȢĲȠȣȢ
x ǹțȠȜȠȣșȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
x ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐıİȗİȣȖȐȡȚĮıİȠȝȐįİȢțĮȚ
ıĮȞıȪȞȠȜȠțĮȚĮțȠȜȠȣșȠȪȞȝȚĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞĮȣĲȠʌİʌȠȓșȘıȘțĮȚĲȘȞ
ĮȣĲȠȞȠȝȓĮĲȠȣȢ

x ȈȣȞįȑȠȣȞĲȘȝȐșȘıȘȝİĲȘȞʌȡȠıȦʌȚțȒĲȠȣȢȗȦȒ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮĮȞĲĮȜȜȐȟȠȣȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢ
ıȤİĲȚțȐȝİĲȘȞȘȜȚțȓĮĲȠȣȢ
x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞĲȡĮȖȠȣįȫȞĲĮȢțĮȚʌĮȓȗȠȞĲĮȢ
țȠȣțȜȠșȑĮĲȡȠ
x ȀȐȞȠȣȞȝȓĮțĮĲĮıțİȣȒ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȠıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȦȞȜİʌĲȫȞțȚȞȒıİȫȞ
ĲȠȣȢ
x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞįȘȝȚȠȣȡȖȫȞĲĮȢĲȠȕȚȕȜȓȠĲȘȢĲȐȟȘȢ
ĲȠȣȢ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȝȠȞĮįȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢȝȑıĮıİȑȞĮ
ıȪȞȠȜȠ
Good morning/ Hello/ Hi
I¶m (Maria)
,¶PVHYHQ\HDUVROG
,OLNH«
bananas, carrots, hamburgers, biscuits

How old is s/he? 6+H¶V«
,¶PROGHUWKDQ\RX

x ȈȤȠȜȚțȐ ĮȞĲȚțİȓȝİȞĮ: a pencil, a rubber, a
sharpener, a ruler, a book, a notebook, a
pencil box/case
x :KDW¶VWKLV"7KLVLVDVFKRROEDJDERRN
ț.Ȝʌ.
x ȆȜȘșȣȞĲȚțȩȢ ĮȡȚșȝȩȢ: books, notebooks,
pencils
x This is a ruler. What colour is it? ,W¶V
green.
x Is it big/ small? Is it soft/ hard? Yes, it
LV1RLWLVQ¶W
x īȜȫııĮȖȚĮĲȘȞĲȐȟȘThat¶s right!
Repeat! Guess! Show me!
x ȆĮȚȤȞȓįȚĮ: a robot, a cowboy, a computer
game, a doll, a ball, a toy car, a dinosaur

x ȂȑȜȘĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢThis is me. My
QDPH¶V7KLVLVP\PRWKHUPXP
father/dDGțȜʌ+LV+HUQDPH¶V«
x Who is this? How old are you? How old is
VKH«"7KLVLVP\EURWKHUVLVWHU,¶P
+H¶V6KH¶VHLJKW
x <HV,DP1R,¶PQRW
x <HVKHVKHLV1RKHVKHLVQ¶W

x
x
x
x
x

x
x

Kk
Yy

Pp

Bb
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x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮĲȘșȑıȘ
İʌȓʌȜȦȞĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞȝȑıĮıĲȠįȦȝȐĲȚȩ
ĲȠȣȢ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚȞĮĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲȘșȑıȘ
ĮȞĲȚțİȚȝȑȞȦȞıĲȠȤȫȡȠ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒĲȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞĲȠȞȒȤȠʌȠȣʌĮȡȐȖȠȣȞĲĮ
ȖȡȐȝȝĮĲĮĲȠȣĮȖȖȜȚțȠȪĮȜĳĮȕȒĲȠȣȝİĲȘ
ȖȡĮʌĲȒĲȠȣȢȝȠȡĳȒ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞ
İʌȚʌȜȑȠȞĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȐȝİȝȑȡȘĲȠȣ
ʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİȡȒȝĮĲĮțȓȞȘıȘȢ
x ǹȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚıİʌĮȡĮȖȖȑȜȝĮĲĮʌȠȣ
ĮĳȠȡȠȪȞțȚȞȒıİȚȢĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ+K

x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲĮįȦȝȐĲȚĮĲȠȣıʌȚĲȚȠȪ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ5U

x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞıȤİĲȚțȐȝİĲĮ
ĮȖĮʌȘȝȑȞĮĲȠȣȢʌĮȚȤȞȓįȚĮ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠıĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲĮȖȡȐȝȝĮĲĮ.N<\

x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐ
ȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘĲȘȞțȓȞȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮțĮĲĮıțİȣȐıȠȣȞȝȚĮȝĮȡȚȠȞȑĲĮȝİįȚȐĳȠȡĮȣȜȚțȐ
x ȈȣȞĲȠȞȓȗȠȣȞĲȚȢțȚȞȒıİȚȢĲȠȣȢıĲȠȤȫȡȠțĮȚ
ıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠĲȡĮȖȠȪįȚȒĲĮȜȩȖȚĮʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚ
ĮȞĲȚįȡȠȪȞȖȡȒȖȠȡĮțĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİĲȚȢİȞĲȠȜȑȢʌȠȣ
ĲȠȣȢįȓȞȠȞĲĮȚ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĲȘȡȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚıİȠȝȐįİȢ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȘįȠȣȜİȚȐĲȠȣȢ

x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘıȣȜȜȠȖȒıĲȠȚȤİȓȦȞ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢȑȞĮȞĮʌȜȩʌȓȞĮțĮ
x ǼȝʌİįȫȞȠȣȞĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȘȢʌȠıȩĲȘĲĮȢȝİĲȘ
ȕȠȒșİȚĮıȣȞȩȜȦȞțĮȚȣʌȠıȣȞȩȜȦȞ
x ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪȞĮĲȠȝȚțȐıİȠȝȐįİȢțĮȚıĮȞıȪȞȠȜȠȖȚĮ
ȞĮȠȜȠțȜȘȡȫıȠȣȞȝȚĮİȡȖĮıȓĮ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣȤȫȡȠȣ
x ȁİȚĲȠȣȡȖȠȪȞıİȠȝȐįİȢȖȚĮȞĮİʌȚĲȪȤȠȣȞȑȞĮȞțȠȚȞȩ
ıĲȩȤȠ
x ǼʌȚȜȑȖȠȣȞıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢİȚțȩȞİȢ
ȝȑıĮĮʌȩʌİȡȚȠįȚțȐıȪȝĳȦȞĮȝİıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
țȡȚĲȒȡȚĮʌȠȣĲȠȣȢȑȤȠȣȞįȠșİȓ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȚȢİȡȖĮıȓİȢĲȠȣȢ
x ǹʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢİȞȩȢĮʌȜȠȪ
ʌȓȞĮțĮȝİİȚțȩȞİȢțĮȚĮȡȚșȝȠȪȢțĮȚĲȚȢ
ʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣȤȫȡȠȣ
x ǲȡȤȠȞĲĮȚıİİʌĮĳȒȝİĲȘȞĲȑȤȞȘȝȑıĮĮʌȩȑȞĮȑȡȖȠ
ȗȦȖȡĮĳȚțȒȢįȚȐıȘȝȠȣȗȦȖȡȐĳȠȣ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞİȚțȩȞİȢȝİȖȡĮʌĲȩȜȩȖȠ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚ
ȞĮĲȠıȣȞįȣȐȗȠȣȞȝİĲȘȞİȚțȩȞĮ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢțĮȚ
ĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢȖȚĮȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ
ʌȡȦĲȩĲȣʌİȢțĮĲĮıțİȣȑȢ

x :KR¶VWKLV",W¶VDSXSSHW+LVQDPHLV
Pinocchio/ Look! This is Pinocchio /Hi!
,¶P3LQRFFKLR
x /RRN7KLVLVKLVKHDG,W¶VVPDOOǾH¶VJRW
a red nose
x Colour the head pink/ Colour the feet
brown /ȉouch your eyes/ears/nose
x 7KLVLVP\KHDGERG\«WKHVHDUHIHHW
hands
x ,VWKLVKLV"<HVLWLV1RLWLVQ¶W
x ȇȒȝĮĲĮ įȡȐıȘȢ: Clap your hands /

x 7KHUH¶VDFRPSXWHUODPSRQP\GHVN,Q
my roRPWKHUHµVDFDUSHWSRVWHUThe
chair/desk is near the bed...
x :KDWLVWKHUHLQ«":KHUH¶VDUH«,V
WKHUHD«<HVWKHUHLV/ 1RWKHUHLVQ¶W

x ǻȦȝȐĲȚĮ/ȂȑȡȘ ĲȠȣ ıʌȚĲȚȠȪ: living room,
bedroom, bathroom, kitchen, garage,
garden
x 7KHUH¶VD7KHUHDUH7KHUHLVQ¶WD

x :KDW¶V\RXUIDYRXULWHWR\"0\IDYRXULWH
WR\LV«
x +DYH\RXJRWD«"<HV,KDYH1R,
KDYHQ¶W:H¶YHJRW«

Hh

Rr
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THE GHOST

SHOW ME
YOUR
MONSTER

CAN A
MONKEY
FLY«"

PET SHOW

SIMON SAYS
«6,1*7+(
HOKEY
POKEY

x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮțĮȚȝȑȡȘĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢĲȦȞȗȫȦȞ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȦȞȗȫȦȞ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞȗȫĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚĮȗȫĮțĮȚ
İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞʌĮȜȚȐ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞİʌȓșİĲĮʌȠȣȤĮȡĮțĲȘȡȓȗȠȣȞ
ȝİȖȑșȘțĮȚʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞİȟȦĲİȡȚțȒ
İȝĳȐȞȚıȘ
x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮȚțĮȞȩĲȘĲİȢ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮȚțĮȞȩĲȘĲİȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞ
İʌȚʌȜȑȠȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮȗȫĮțĮȚ
ĲĮȡȒȝĮĲĮįȡȐıȘȢțĮȚțȓȞȘıȘȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠıĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲĮȖȡȐȝȝĮĲĮ0P7W
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȝȚȜȠȪȞȖȚĮĲĮȝȑȡȘ
ĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞİʌȓșİĲĮȖȚĮȞĮ
ʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞĮȞșȡȫʌȠȣȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚ ȝİĲȘȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒĲȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ
ȜȑȟİȚȢȠȜȚıĲȚțȐ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢțĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ
x ǼȝʌİįȫȞȠȣȞʌĮȡĮȖȖȑȜȝĮĲĮțĮȚȠįȘȖȓİȢ
ʌȠȣĲȠȣȢįȓȞȠȞĲĮȚʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮ

x ǹȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚıİİȞĲȠȜȑȢʌȠȣĲȠȣȢ
įȓȞȠȞĲĮȚ
x ǻȓȞȠȣȞİȞĲȠȜȑȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȤȡȒıȘĲȦȞ
ȡȘȝȐĲȦȞțȓȞȘıȘȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ

x I/she/he/it can jump/ fly/run/walk/climb
x Can he/ she/ it jump?
x Yes, I/ she/he/it can jump Ȓ No,
I/she/he/it/ cant jump
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȗȫĮȡȒȝĮĲĮțȓȞȘıȘȢ
x +DYHKDVJRW«
x ȂȑȡȘ ĲȠȣ ıȫȝĮĲȠȢ: head, eyes, ears,
nose, mouth, hair, legs, arms
x 6+H¶VJRW«,W¶s got«
x ǼʌȓșİĲĮ: big, small, long, short, blue,
brown, green, black, blonde

x īȜȫııĮ ĲȘȢ ĲȐȟȘȢ: Cut/ draw/ glue/
colour

x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞİȚțȩȞİȢȝİĲȘȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȘʌȡȠĳȠȡȚțȒ
ʌİȡȚȖȡĮĳȒ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚ
ĲȠıȣȞįȣȐȗȠȣȞ ȝİĲȘȞİȚțȩȞĮ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢȖȚĮȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞʌİȡȓİȡȖİȢȗȦȖȡĮĳȚȑȢ
x ǼȞĲȠʌȓȗȠȣȞȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐıĲȠȚȤİȓĮʌİȡȚȖȡĮĳȒȢĲȦȞ
ıȣȝȝĮșȘĲȫȞĲȠȣȢ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞıȣȞİȡȖĮĲȚțȒįȣȞĮȝȚțȒȝİțȠȚȞȩıĲȩȤȠ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ

x ȂȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢĲȦȞȗȫȦȞtail, beak,
wings, fur etc
x ǽȫĮ: hamster, rat, tortoise, snake, rabbit,
mouse, horse, parrot, cat, dog, monkey
x ǼʌȓșİĲĮ: big-small, fat-thin, tall-short, old
±young, soft
x +DVLWJRW«"<HVLWKDV1RLWKDVQ¶W
x ,W¶VJRWDORQJWDLOD\HOORZEHDNVRIWIXU
x ,ORYHP\ ȩȞȠȝĮțĮĲȠȚțȓįȚȠȣ

x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘįȚĮĳȠȡİĲȚțȩĲȘĲĮıĲȠȗȦȚțȩ
ȕĮıȓȜİȚȠ

x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐ
ȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘĲȘȞțȓȞȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ
x ȉȡĮȖȠȣįȠȪȞȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚțĮȚʌĮȓȗȠȣȞȑȞĮʌĮȚȤȞȓįȚ
ĮʌȩȐȜȜȘȤȫȡĮ
x ȈȣȖȤȡȠȞȓȗȠȣȞĲȚȢțȚȞȒıİȚȢʌȡȐȟİȚȢĲȠȣȢȝİĲȘ
ȝȠȣıȚțȒȒĲĮȜȩȖȚĮʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚĮȞĲȚįȡȠȪȞ
ȖȡȒȖȠȡĮțĮȚıȪȝĳȦȞĮȝİİȞĲȠȜȑȢʌȠȣĲȠȣȢįȓȞȠȞĲĮȚ
x ȉȘȡȠȪȞĲȠȣȢțĮȞȩȞİȢİȞȩȢʌĮȚȤȞȚįȚȠȪ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐĲȠȣȢȖȚĮĲĮĮȖĮʌȘȝȑȞĮ
ĲȠȣȢțĮĲȠȚțȓįȚĮ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲĮįȚĮĳȠȡİĲȚțȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ ĲȦȞȗȫȦȞ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȠțĮĲȠȚțȓįȚȩĲȠȣȢıĲȠȣȢıȣȝȝĮșȘĲȑȢ
ĲȠȣȢ

Stomp your feet/ Touch your head /
stand up/ sit down/ bend your knees
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȇȒȝĮĲĮįȡȐıȘȢȝȑȡȘĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢ
x ȇȒȝĮĲĮ țȓȞȘıȘȢ: put, clap, sit down, bow,
turn around, shake...
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x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞĮȟȓĮĲȘȢȚıȠȡȡȠʌȘȝȑȞȘȢ
įȚĮĲȡȠĳȒȢțĮȚĮʌȠțĲȠȪȞĮȟȓİȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȘ
ıȘȝĮıȓĮĲȘȢțĮȜȒȢȣȖİȓĮȢ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȑȞĮıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠıțȠʌȩįȘȜȞĮ
ĳĲȚȐȟȠȣȞȝȓĮĮĳȓıĮ
x ȀȠȚȞȦȞȚțȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȝȑıĮĮʌȩȠȝĮįȚțȑȢțĮȚĮĲȠȝȚțȑȢ
ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲĮȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȘȢıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ
İʌȠȤȒȢțĮȚĲȚȢĮȞșȡȫʌȚȞİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣ
ıȣȞįȣȐȗȠȞĲĮȚȝİĮȣĲȒȞ
x ǼȟȘȖȠȪȞĲȚȢʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢĲȠȣȢ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘįȘȝȚȠȣȡȖȓĮȤİȚȡȠĲİȤȞȚȫȞ
x ȆĮȓȡȞȠȣȞȝȑȡȠȢıĲȘįȡĮȝĮĲȠʌȠȓȘıȘĲȡĮȖȠȣįȚȫȞ
x ĭĲȚȐȤȞȠȣȞȠȝĮįȚțȑȢİȡȖĮıȓİȢ

x ȉȡȩĳȚȝĮ: fruit, vegetables, meat, fish,
cereals, chicken, sweets, bread,
cornflakes, milk, cheese, butter, water
x bread and cereals group, meat and fish
group, vegetables and fruits group, milk
group, oil and sweets group
x Do you eat/like meat/ fish/ cereals/ fruits?
x I eat/ like meat/
x This is not a good habit/ This is a very
good habit
x Healthy food, junk food
x ,W¶VFROG,W¶VVQRZLQJUDLQLQJ
x JORYHVVFDUIFRDW«
x skiing/ having snowball fights/ ice skating
«
x ,¶YHJRWWZRSLHFHVRIFRDOIRUH\HVD
carrot for nose/a hat on my head/a scarf
around my neck/sticks for arms
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȤȡȫȝĮĲĮĮȡȚșȝȠȓ

x ǼȟĮıțȠȪȞȝĮșȘȝĮĲȚțȑȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ
x ȄİȤȦȡȓȗȠȣȞȝȚțȡȩĲİȡĮıȪȞȠȜĮȝȑıĮıİȑȞĮȖİȞȚțȩ
ıȪȞȠȜȠ
x ǼȟĮıțȠȪȞĲȘȞʌĮȡĮĲȘȡȘĲȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢțĮȚĲȘȝȞȒȝȘ
ĲȠȣȢ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ

x ȂİĲȡȠȪȞĮʌȩĲȠȝȑȤȡȚĲȠțĮȚ
ĮȞĲȓıĲȡȠĳĮ
x ǹʌĮȞĲȠȪȞıĲȘȞİȡȫĲȘıȘ+RZPDQ\
«FDQ\RXVHH"ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȠȞ
ʌȜȘșȣȞĲȚțȩȠȞȠȝȐĲȦȞ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĮʌȜȑȢʌȡȐȟİȚȢ ʌȤ
SOXVLVȒPLQXVLV
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȚȢ
įȚȐĳȠȡİȢțĮĲȘȖȠȡȓİȢĲȡȠĳȫȞ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮțĮȚĲȚȢ
ĳȡȐıİȚȢȖȚĮĲȠĲȚİȓȞĮȚȣȖȚİȚȞȩțĮȚĲȚȩȤȚ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞİȡȦĲȒıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİĲȚȢ
įȚĮĲȡȠĳȚțȑȢıȣȞȒșİȚİȢțĮȚįȓȞȠȣȞĲȚȢ
ĮȞȐȜȠȖİȢĮʌĮȞĲȒıİȚȢ
x ǹȟȚȠȜȠȖȠȪȞ ĲȚȢ įȚĮĲȡȠĳȚțȑȢ ıȣȞȒșİȚİȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠıĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲĮȖȡȐȝȝĮĲĮ$D)I:Z

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȚȢİʌȠȤȑȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ ĲȠ
ȤİȚȝȦȞȚȐĲȚțȠțĮȚȡȩĲĮȤİȚȝȦȞȚȐĲȚțĮ
ȡȠȪȤĮțĮȚȤİȚȝȦȞȚȐĲȚțİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣȕȡȓıțȠȞĲĮȚıİ
İȟȑȜȚȟȘ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞȑȞĮȞȤȚȠȞȐȞșȡȦʌȠ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮțĮȚ
ĮȡȚșȝȠȪȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ8X

x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȤȡȫȝĮĲĮĮȡȚșȝȠȓ
ȠȚțȠȖȑȞİȚĮȝȑȡȘĲȠȣıʌȚĲȚȠȪȡȒȝĮĲĮ
įȡȐıȘȢ
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ įȠȝȫȞ+HVKH¶V,s this
KLVKHU«"+RZROG«"+RZPDQ\"
Are they..? Yes, they are.../ No, they
DUHQ¶W:KHUHLVDUH":KDWLVWKHUH"
7KHUH¶VDUH«:KDWFRORXULVDUH"
:KDW¶VWKLV",VWKLVKLVKHU"<HVLWLV
1RLWLVQ¶W+DYH\RXWKH\JRW«"
x ǹȡȚșȝȠȓ-20
x +RZPDQ\«FDQ\RXVHH"
x 7KUHHUHGEXWWHUIOLHVWZHOYHZKLWHHJJV«

x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘȜȠȖȚțȒĲȠȣȢțĮȚĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
ȖȚĮȞĮİȚțȐıȠȣȞĲȘȞİȟȑȜȚȟȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
x ǻȚĮʌȡĮȖȝĮĲİȪȠȞĲĮȚĲȠȞĲȓĲȜȠțĮȚĲȘȞʌȜȠțȒȝȚĮȢ
ȚıĲȠȡȓĮȢțĮȚțĮșȠȡȓȗȠȣȞĲȠĲȑȜȠȢĲȘȢ
x ȆĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞĲȚȢȚįȑİȢĲȠȣȢ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘįȡĮȝĮĲȠʌȠȓȘıȘİȞȩȢĲȡĮȖȠȣįȚȠȪ

ĳĲȚȐȟȠȣȞȝȚĮİȚțȠȞȠȖȡĮĳȘȝȑȞȘȚıĲȠȡȓĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤȡȫȝĮĲĮțĮȚ
ĮȡȚșȝȠȪȢ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞįȠȝȑȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘįȠȝȒȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
ĮȡȤȒ-ȝȑıȘ-ĲȑȜȠȢ

Uu

Aa
Ff
Ww
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/(7¶6
TRAVEL

WHAT DO
YOU DO?
ARE YOU A
DOCTOR OR
A TAILOR?

MY DAILY
ROUTINE

DAYS OF THE
WEEK &
WEEKLY
ACTIVITIES

x īȞȦȡȓȗȠȣȞįȚȐĳȠȡĮȝȑȡȘĲȘȢǼȜȜȐįĮȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȖȚĮĲȠȞȡȩȜȠĲȦȞȝȑıȦȞȝİĲĮĳȠȡȐȢıĲȘ
ȝİĲĮțȓȞȘıȘĮʌȩĲȠȑȞĮȝȑȡȠȢıĲȠȐȜȜȠ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘįȡĮȝĮĲȠʌȠȓȘıȘĲȡĮȖȠȣįȚȫȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩĲȠʌĮȚȤȞȓįȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣ
ıȣȞȩȜȠȣțĮȚĲȠȣȣʌȠıȣȞȩȜȠȣ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢțĮȚ
ĲȚȢįİȟȚȩĲȘĲİȢĲȦȞȤİȡȚȫȞĲȠȣȢȖȚĮȞĮĳĲȚȐȟȠȣȞ
ʌȡȦĲȩĲȣʌĮʌȡȐȖȝĮĲĮ
x ǹȞĮțĮȜȪʌĲȠȣȞĲȘȞʌȠȜȣʌȠȜȚĲȚıȝȚțȩĲȘĲĮȝȑıĮĮʌȩ
țȠȚȞȐȝȠȣıȚțȐĮțȠȪıȝĮĲĮȝİʌĮȚįȚȐʌȠȣȗȠȣȞıİ

x ȈȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚȠȪȞĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȘȢțĮșȘȝİȡȚȞȒȢ
ȡȠȣĲȓȞĮȢ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮȕȐȜȠȣȞıİıȦıĲȒȤȡȠȞȚțȒıİȚȡȐ
țȐʌȠȚİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ȀĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȞĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣȤȡȩȞȠȣțĮȚĲȘ
İȞĮȜȜĮȖȒĲȦȞȦȡȫȞ
x ȈȣȞįȑȠȣȞĲȚȢįȚĮĳȠȡİĲȚțȑȢȫȡİȢȝİĲĮȝȑȡȘĲȘȢ
ȘȝȑȡĮȢ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞĮȟȓĮĲȦȞİʌĮȖȖİȜȝȐĲȦȞ
x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞȝİȑȞĮĮıĲİȓȠʌİȡȚıĲĮĲȚțȩ
x ȆĮȓȗȠȣȞıİȠȝȐįİȢ
x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮĲȘȞȠȚțȠȖȑȞİȚȐĲȠȣȢ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜȑȟİȚȢ ĳȡȐıİȚȢıȤİĲȚțȑȢȝİ
ĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȒȡȠȣĲȓȞĮ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲȘȞȫȡĮ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢțĮȚ
ʌĮȡĮȖȦȖȒȢʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ2R

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
İʌĮȖȖȑȜȝĮĲĮ
x ȇȦĲȠȪȞȖȚĮįȠȣȜİȚȑȢʌȠȣȖȓȞȠȞĲĮȚĲȘȞȫȡĮ
ʌȠȣȝȚȜȐȝİ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮȞĮʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞ
ȑȞĮʌȡȩıȦʌȠ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚįȠȝȑȢıȤİĲȚțȐ
ȝİĲĮĲĮȟȓįȚĮțĮȚĲĮȝİĲĮĳȠȡȚțȐȝȑıĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲĮȝȑȡȘİȞȩȢ
ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘʌȡȠĳȠȡȐțĮȚĲȠȞ
İʌȚĲȠȞȚıȝȩĲȦȞĮȖȖȜȚțȫȞȜȑȟİȦȞțĮȚ
ĳȡȐıİȦȞ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ9Y

x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞȝĮșĮȓȞȠȞĲĮȢĲȡĮȖȠȪįȚĮȖȚĮĲȚȢȘȝȑȡİȢĲȘȢ
İȕįȠȝȐįĮȢțĮȚȖȚĮįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȠȞıȣȞĲȠȞȚıȝȩțĮȚıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩțȚȞȒıİȦȞ
țĮȚȡȣșȝȠȪ
x ȀȐȞȠȣȞʌȡȠȖȡĮĳȚțȑȢĮıțȒıİȚȢ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȚȢȘȝȑȡİȢĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢ
x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮĲȚȢİȕįȠȝĮįȚĮȓİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲȚȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢĲȦȞȐȜȜȦȞ

x How can I/you get there? You/I can go by
bus, by train, by airplane
x ȉĮ ȝȑȡȘ İȞȩȢ ȜİȦĳȠȡİȓȠȣ: wheels, horn,
wipers, doors, motor
x round and round, all through the town, up
and down, open and shut

x ǼʌĮȖȖȑȜȝĮĲĮ: doctor, tailor, dentist, farmer,
plumber, teacher, baby sitter, barber
x What is he/she doing?/ is he/she making/
KHDOLQJFOHDQLQJ"«HWF
x ȈȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ: happy/ sad/ funny/ tired/
hungry

x ȅȚ ȘȝȑȡİȢĲȘȢİȕįȠȝȐįĮȢ: Sunday,
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday
x tap your toes, rub your nose, spin
around, touch the ground, make no
sound, stamp your feet, take a seat
x I go to school, I play soccer/ football in
the yard, I do my homework, I help
mummy, I play with my friends/with my
toys, I ride my bike, I watch TV, I go to
the cinema, I eat out, I swim, I go for a
walk.
x īİȪȝĮĲĮEUHDNIDVWOXQFKGLQQHU
x in the morning, in the afternoon, in the
evening, at night
x :KDW¶VWKHWLPH",W¶VR¶FORFN

Vv

Oo
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x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȠȞ
țĮȚȡȩ
x ȇȦĲȠȪȞ ȖȚĮ ĲȠȞ țĮȚȡȩ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȚȢİʌȠȤȑȢțĮȚĲȠȣȢ
ȝȒȞİȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȝȑȜȘĲȘȢȠȚțȠȖȑȞİȚĮȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞİʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢ
ȝȒȞİȢțĮȚĲȚȢİʌȠȤȑȢ
x ȇȦĲȠȪȞȖȚĮĲȘȞȘȜȚțȓĮțĮȚĲĮȖİȞȑșȜȚĮ
ĲȡȓĲȦȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞİʌȓșİĲĮıȤİĲȚțȐȝİĲȚȢ
İʌȠȤȑȢțĮȚĲȠȞțĮȚȡȩ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȘȞ
ȑȞįȣıȘ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞĮ ȡȦĲȠȪȞ What are you/
DP,GRLQJ"țĮȚ ȞĮ ĮʌĮȞĲȠȪȞ ,¶P-ing /
\RX¶UH-ing...
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ6V
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĳȡȐıİȚȢʌȠȣ
ʌİȡȚȖȡȐĳȠȣȞįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȘȞ
ʌĮȚįȚțȒȤĮȡȐ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞ ĲȚ țȐȞİȚ țȐʌȠȚȠȢ ȐȜȜȠȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĮșȜȒȝĮĲĮ

x ǼʌȠȤȑȢțĮȚȝȒȞİȢ
x How old are you/ is Petros/ Maria etc ?
,¶P+H6KH¶V«\HDUs old
x :KHQLV\RXUELUWKGD\",W¶VLQ
August/December
x ,V-XO\LQ6XPPHURULQ6SULQJ",W¶VLQ

x ȂȠȚȡȐȗȠȞĲĮȚțȠȚȞȑȢıĲȚȖȝȑȢȝİĲȠȣȢıȣȝȝĮșȘĲȑȢĲȠȣȢ
țĮȚȤĮȓȡȠȞĲĮȚȝĮȗȓĲȠȣȢ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȠȝȒȞĮȖȑȞȞȘıȒȢĲȠȣȢțĮșȫȢțĮȚĲȠ
ȝȒȞĮȖȑȞȞȘıȘȢĲȦȞıȣȝȝĮșȘĲȫȞĲȠȣȢȒȐȜȜȦȞ
ȠȚțİȓȦȞĲȠȣȢʌȡȠıȫʌȦȞ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȚȢİʌȠȤȑȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣĲȚȢ
ȟİȤȦȡȓȗȠȣȞȝʌȠȡȠȪȞȞĮʌȠȣȞʌȠȚȠȚȝȒȞİȢĮȞȒțȠȣȞ

x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞĲȚȢĮȜȜĮȖȑȢĲȠȣțĮȚȡȠȪ
x ©ǹȚıșȐȞȠȞĲĮȚªĲĮțĮȚȡȚțȐĳĮȚȞȩȝİȞĮʌȤȗȑıĲȘ
ȕȡȠȤȒțȡȪȠțȜʌ
x ȀȚȞȠȪȞĲȠıȫȝĮĲȠȣȢ

x What are you doing?/I¶m skating/ playing
football/ running/ dancing/ playing
rackets/ chess«etc
x ʌĮȚįȚțȒ ȤĮȡȐ: slide, spin, swing,
roundabout, sunshine, laugh
x s/he is swinging/ we are playing tennis
x ĮșȜȒȝĮĲĮ: football, basketball, tennis,
volleyball, ballet, go swimming, do tae
kwon do, play chess
x ȀĮȚȡȩȢ,W¶VVXQQ\,W¶VZLQG\,W¶VUDLQ\
,W¶VVQRZ\ǿW¶VFORXG\,W¶VKRW,W¶VFROG
x :KDW¶VWKHZHDWKHUOLNHWRGD\LQ
summer, In spring, in autumn, in
ZLQWHU:KDW¶VWKHZHDWKHUOLNHLQ-XO\LQ
December e.t.c.?

x ȇȠȪȤĮ: trousers, jacket, hat, dress,
shoes, shirt, T-shirt, socks
x What are you/ am I doing? ,¶P-ing /
\RX¶UH-ing...
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȤȡȫȝĮĲĮ

x ȂȑıĮ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ: car, train, ship, horse,
donkey, bus, motorbike, bicycle, hot air
balloon, magic carpet, metro, helicopter,
aeroplane, boat
x I¶m travelling, I¶m driving, I¶m sailing, I¶m
riding
x Greece, England, U.S.A, India

x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȗȦĲȚțȒıȘȝĮıȓĮĲȠȣĮșȜȘĲȚıȝȠȪıĲȘȞ
țĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐĲȠȣȢ

ĮȖȖȜȩĳȦȞİȢȤȫȡİȢ
x ȉĮȟȚįİȪȠȣȞ©ȞȠİȡȐªȝİĲȘĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢ
x ĭĮȞĲȐȗȠȞĲĮȚȩĲȚȕȡȓıțȠȞĲĮȚȝȑıĮȒʌȐȞȦıİțȐʌȠȚȠ
ȝȑıȠȝİĲĮĳȠȡȐȢțĮȚĲĮȟȚįİȪȠȣȞ
x ǻȚĮțȡȓȞȠȣȞĲĮıȦıĲȐȝȑıĮȝİĲĮĳȠȡȐȢĮĳȠȪ
ĮțȠȪıȠȣȞȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚıĲȘȞǹȖȖȜȚțȒȖȜȫııĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȩĲȚȠțȩıȝȠȢȖȪȡȦĲȠȣȢĮʌȠĲİȜİȓĲĮȚțĮȚ
ĮʌȩȐȜȜİȢȤȫȡİȢ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘȖȜȫııĮĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞȒıȠȣȞĲȠȝȒȞȣȝȐĲȠȣȢ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
țȚȞȒıİȚȢȖȚĮȞĮĮʌȠțȦįȚțȠʌȠȚȒıȠȣȞıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ
ȝȘȞȪȝĮĲĮ
x ȋĮȓȡȠȞĲĮȚĲȘȞİțʌĮȚįİȣĲȚțȒįȚĮįȚțĮıȓĮʌĮȓȗȠȞĲĮȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩĲȘȝȓȝȘıȘțĮȚĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘ

Qq
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HAPPY
BIRTHDAY

:($7+(5«,
NG HEIGHTS

WHAT ARE
YOU DOING?
,¶03/$<,1*
IN THE
PLAYGROUN
'«

WHAT ARE
YOU DOING,
MR WOLF?

ROUND THE
:25/',1«
ONE DAY

x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȝȑıĮȝİĲĮĳȠȡȐȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȝȑıĮȝİĲĮĳȠȡȐȢ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞĲȚțȐȞȠȣȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȠȞȩȝĮĲĮȤȦȡȫȞ
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THE STORY
OF THE

THE SELFISH
AND GREEDY
HIPPO

WHY ARE
YOU HAPPY?

GOOD
MORNING,
GOOD NIGHT,
GOOD BYE

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĲȡĮȖȠȣįȠȪȞĲȠµ+DSS\
%LUWKGD\¶
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢĮȡȚșȝȠȪȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ4T
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪțĮȚȖȡĮʌĲȠȪȜȩȖȠȣ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȠȣȢȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢµGood
morning¶µGood bye¶µGood night¶
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒĲȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞĳȡȐıȘµIt¶s «
o¶clock¶
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞİʌȓșİĲĮʌȠȣ
įȘȜȫȞȠȣȞ ıȣȞ ĮȚıșȒȝĮĲĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚĮİʌȓșİĲĮʌȠȣ
įȘȜȫȞȠȣȞ ıȣȞ ĮȚıșȒȝĮĲĮ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞİȡȫĲȘıȘµ:Ky"¶
țĮȚĲȘȞĮʌȐȞĲȘıȘµBecause«¶
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȡĮʌĲȒȝȠȡĳȒĲȘȢ
ĮȖȖȜȚțȒȢȖȜȫııĮȢ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞȚțĮȞȩĲȘĲĮțĮĲĮȞȩȘıȘȢ
ȖȡĮʌĲȠȪȜȩȖȠȣ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞȝİȕȠȒșİȚĮıĲȘȞĮĳȒȖȘıȘ
ȝȚĮȚıĲȠȡȓĮȢ
x ȆĮȓȗȠȣȞȡȩȜȠȣȢțĮȚȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠ
įȚȐȜȠȖȠʌȠȣȑȝĮșĮȞ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȖȞȦıĲȩȜİȟȚȜȩȖȚȠ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞ ȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠ
x ǼȟĮıțȠȪȞĲĮȚıĲȘȞțĮĲĮȞȩȘıȘ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪțİȚȝȑȞȠȣ
x ǼȟĮıțȠȪȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡĮȖȦȖȒĮʌȜȠȪ
ʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ-M
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȤȡȫȝĮĲĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİıĲȠȚȤİȓĮ
ĲȘȢĳȪıȘȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞįȠȝȑȢȖȚĮȞĮ
x KLSSRUXQDQJU\VDGILVKSLH/HW¶V«
eat
x greedy, selfish, lake, stuck, pull out,
soap, tummy ache, bubbles

x ȆİȡȚȖȡĮĳȒıĲȠȚȤİȓȦȞĲȘȢĳȪıȘȢ
rainbow, grass, tree, sun, rain
x My favourite colour is blue, yellow... My
pencil is red. My bag is pink. Is your pen

x ǹʌȠțĲȠȪȞİȞıȣȞĮȓıșȘıȘȝȑıȦĲȘȢȣȚȠșȑĲȘıȘȢ
ȡȩȜȦȞ
x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞ
x ȈțȑĳĲȠȞĲĮȚĲȚȢĮȡȞȘĲȚțȑȢıȣȞȑʌİȚİȢĲȘȢȜĮȚȝĮȡȖȓĮȢ
țĮȚĲȘȢİȖȦȚıĲȚțȒȢıȣȝʌİȡȚĳȠȡȐȢ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȠıȣȞĲȠȞȚıȝȩĲȦȞȜİʌĲȫȞțȚȞȒıİȫȞ
ĲȠȣȢ
x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȢıĲȘȞȚıĲȠȡȓĮĲȠȣ
ȅȣȡȐȞȚȠȣȉȩȟȠȣ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȚȢȑȞȞȠȚİȢĲȘȢįȚĮĳȠȡİĲȚțȩĲȘĲĮȢ ĲȘȢ
ĮȜȜȘȜİȟȐȡĲȘıȘȢȝȑıĮĮʌȩĲȘıȣȞİȡȖĮıȓĮĲȠȣȢıĲȘ

x happy, tired, hungry, sad, sick, thirsty,
angry, sleepy
x :K\"%HFDXVH«

x Good morning, Good bye, Good night
x ,W¶V«R¶FORFN

x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞİȚțȩȞİȢȝİȖȡĮʌĲȩȜȩȖȠ
x ȈȣȞįȑȠȣȞĲĮȝȑȡȘĲȘȢȘȝȑȡĮȢȝİțĮșȘȝİȡȚȞȑȢ
įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ
x ǹʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮȝȑıĮĮʌȩ
ĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȞȠȒȝĮĲĮȝȑıĮĮʌȩ
ȜȑȟİȚȢțȜİȚįȚȐȒĮʌȩĲĮıȣȝĳȡĮȗȩȝİȞĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞĮİıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩ
ʌȠȣĮțȠȪȞțĮȚȞĮĲȠıȣȞįȣȐȗȠȣȞȝİĲȠȖȡĮʌĲȩȜȩȖȠ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘıȣȞįȣĮıĲȚțȒĲȠȣȢıțȑȥȘ
x ǹʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮȝȑıĮĮʌȩ
ĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞĲĮıȣȞĮȚıșȒȝĮĲȐĲȠȣȢȝȑıĮĮʌȩĲȠ
ĲȡĮȖȠȪįȚțĮȚĲȘȞțȓȞȘıȘ

Summer.
x ǼʌȓșİĲĮ: sunny, rainy, cloudy, lovely
x ǹȡȚșȝȠȓ

ıİțȐșİİʌȠȤȒțĮȚıȣȞįȣȐȗȠȣȞĲȘȞțȐșİİʌȠȤȒȝİ
ĲȠȞĮȞĲȓıĲȠȚȤȠțĮȚȡȩ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȘıİȚȡȐĲȦȞȝȘȞȫȞȝȑıĮıĲȠȤȡȩȞȠ

Ii

Jj
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x ȂĮșĮȓȞȠȣȞİʌȓșİĲĮʌȠȣʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞĲȠ
ȤĮȡĮțĲȒȡĮ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİȡȠȪȤĮ
ȤȡȫȝĮĲĮĳĮȖȘĲȐȡȒȝĮĲĮțȓȞȘıȘȢ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞ ʌȡȠșȑıİȚȢ, wh-questions țĮȚ
Yes/No-questions
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞİȞİȡȖȐțĮȚȝİȕȠȒșİȚĮıĲȘȞ
ĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȚıĲȠȡȓĮȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ'G
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȞȑȠȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚĳȡȐıİȚȢ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȚȢ
İʌȠȤȑȢĲȠȣȢȝȒȞİȢțĮȚȖȞȦıĲȑȢįȠȝȑȢ
x ǹțȠȪȞȝȚĮȚıĲȠȡȓĮțĮȚțĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȞĲȘȞ
ʌȜȠțȒĲȘȢ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞȝȚĮİȚțȩȞĮ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞĲȠȜȩȖȠȝİĲȠĮȞĲȓıĲȠȚȤȠ
ȠʌĲȚțȩİȡȑșȚıȝĮ- İȚțȩȞĮ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ*J
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĳȡȐıİȚȢțĮȚ ȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩ
ȝİĲȠȞțȩıȝȠĲȘȢșȐȜĮııĮȢ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢȡȠȪȤĮțĮȚ
ȠįȘȖȓİȢțĮĲĮıțİȣȫȞ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȝȚĮȚıĲȠȡȓĮȖȚĮȞĮ

x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ĲĮȝȑȡȘĲȠȣĮȞșȡȫʌȚȞȠȣıȫȝĮĲȠȢĮȜȜȐ
țĮȚĲȦȞȗȫȦȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞİȚțȩȞİȢȝİȜȑȟİȚȢ

ʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞʌȡȐȖȝĮĲĮʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮ,L

x colourful flowers, soft green grass, huge
garden, the garden is only for me
x LWLVDOZD\VZLQWHULQWKH6HOILVK*LDQW¶V
JDUGHQZKDWDVXUSULVHKHLVQ¶WVHOILVK
anymore, we can all play together
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ: İʌȠȤȑȢ, ȝȒȞİȢ, Present
&RQWLQXRXVWKHUH¶VDUH

x mermaid, sailor, jellyfish, whale, octopus,
coral, boat, sail
x 'LG\RXVHHP\«,ZDQWP\&RPH
down, It is dangerous, my best friend
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢȡȠȪȤĮ
ȤȡȫȝĮĲĮȠįȘȖȓİȢ

x īȞȦȡȓȗȠȣȞțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞȞĮĮȖĮʌȠȪȞĲȠșĮȜȐııȚȠ
țȩıȝȠ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞșİĲȚțȒȐȝȚȜȜĮİȞȫʌĮȓȗȠȣȞ
x ǹıțȠȪȞĲȠıȫȝĮĲȠȣȢ
x ȀȐȞȠȣȞțĮĲĮıțİȣȑȢʌȠȣĲȠȣȢșȣȝȓȗȠȣȞĲȘșȐȜĮııĮ
țȐʌȠȚĮʌȜȐıȝĮĲȐĲȘȢțĮȚțȐʌȠȚİȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ

x ǼʌȓșİĲĮ: grumpy, meek, stripey, tiny, fat,
formal, casual, comfortable, sweet
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȡȠȪȤĮȤȡȫȝĮĲĮĲȡȩĳȚȝĮ
ȡȒȝĮĲĮįȡȐıȘȢ
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘ: wh-questions, Yes/Noquestions, ĲȠʌȚțȑȢ ʌȡȠșȑıİȚȢ

x ȂȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢĲȦȞĮȞșȡȫʌȦȞțĮȚ
ĲȦȞȗȫȦȞ
x carpenter, fairy, morning, evening,
school, donkey, cage, raft, magic wand,
sea, ocean

EOXH"<HVLWLV1RLWLVQ¶W,W¶s a green
pen. Are your notebooks yellow? No,
they are green.

x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȚȢĮȜȜĮȖȑȢ ıĲȠĳȣıȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ
ĮȞȐȜȠȖĮȝİĲȚȢİʌȠȤȑȢĲȠȣȤȡȩȞȠȣ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘįȪȞĮȝȘĲȘȢĮȖȐʌȘȢțĮȚĲȘıȘȝĮıȓĮ
ĲȠȣȞĮȝȠȚȡȐȗİıĮȚʌȡȐȖȝĮĲĮȝİĲȠȣȢȐȜȜȠȣȢ
x ȌȣȤĮȖȦȖȠȪȞĲĮȚĮțȠȪȖȠȞĲĮȢȝȚĮȚıĲȠȡȓĮțĮȚ
ĲȡĮȖȠȣįȫȞĲĮȢȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚ

įȡĮȝĮĲȠʌȠȓȘıȘĲȘȢȚıĲȠȡȓĮȢ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȘȢıȣȞȠȤȒȢțĮȚĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢıİȝȚĮȚıĲȠȡȓĮ
x ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȘįȚȒȖȘıȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
ıȣȝȝİĲȑȤȠȞĲĮȢıİĮȣĲȒȞ
x ȀĮĲĮȜĮȕĮȓȞȠȣȞ įȡĮȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲȘȞȚıĲȠȡȓĮ
x ȀȐȞȠȣȞʌȡȠȖȡĮĳȚțȑȢĮıțȒıİȚȢ
x ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲȘȞİȟȑȜȚȟȘȝȚĮȚıĲȠȡȓĮȢĮțȠȪȖȠȞĲȐȢ
ĲȘ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȘȢıȣȞȠȤȒȢțĮȚĲȘȢ
ıȣȞȑȤİȚĮȢıİȝȚĮȚıĲȠȡȓĮ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȠȘșȚțȩįȓįĮȖȝĮĲȘȢȚıĲȠȡȓĮȢȩĲȚ
įȘȜĮįȒ©ȉĮȩȞİȚȡĮʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚĮȞ
ʌȡĮȖȝĮĲȚțȐʌȚıĲİȪİȚȢıİĮȣĲȐª
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞ
x ǻȚĮȤİȚȡȓȗȠȞĲĮȚȑȞĮȐȖȞȦıĲȠțİȓȝİȞȠĮȞĮʌĲȪııȠȞĲĮȢ
ĲİȤȞȚțȑȢțĮĲĮȞȩȘıȘȢĲȠȣʌȡȠĳȠȡȚțȠȪȜȩȖȠȣ
x ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘıȣȞįȣĮıĲȚțȒĲȠȣȢıțȑȥȘ
x ǹʌȠȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮȝȑıĮĮʌȩ
ĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȚıĲȠȡȓĮȢĲȠĲȡĮȖȠȪįȚțĮȚĲȠʌĮȚȤȞȓįȚ
x ȈȣȖȤȡȠȞȓȗȠȣȞĲȘȞțȓȞȘıȒĲȠȣȢȝİȝȠȣıȚțȐ
İȡİșȓıȝĮĲĮ

Gg
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SAILORS &
MERMAIDS

THE SELFISH
GIANT

GRUMPY
DOG GOES
TO A
BIRTHDAY
PARTY

THE
PINOCCHIO
STORY

RAINBOW
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THE
HALLOWEEN
BAT

THE LUCKY
ENVELOPE

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞ țĮȚȞȠȪȡȚȠ ȜİȟȚȜȩȖȚȠ
x ǼțĳȡȐȗȠȣȞʌȡȠĲȚȝȒıİȚȢ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞȝȓĮİȚțȩȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞĲĮȢĲȠıȦıĲȩȡȘȝĮĲȚțȩ
ĲȪʌȠȖȚĮ ȞĮȝȚȜȒıȠȣȞȖȚĮțȐĲȚʌȠȣ
ȖȓȞİĲĮȚĲȘıĲȚȖȝȒʌȠȣȝȚȜȠȪȞ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞʌȡȠĳȠȡȚțȩȜȩȖȠ
ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȫȞĲĮȢȑȞĮȕȓȞĲİȠ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȠ
Halloween
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲĮȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐ
ĲȘȢȞȣȤĲİȡȓįĮȢ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİȠįȘȖȓİȢıĲĮĮȖȖȜȚțȐȖȚĮ
ȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮțĮĲĮıțİȣȒ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘʌȡȠĳȠȡȐțĮȚĲȠȞ
İʌȚĲȠȞȚıȝȩĲȦȞ ĮȖȖȜȚțȫȞȜȑȟİȦȞțĮȚ
ĳȡȐıİȦȞȝȑıĮĮʌȩȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚ

ȤȡȦȝĮĲȓıȠȣȞıȦıĲȐȝȓĮıȤİĲȚțȒİȚțȩȞĮ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞĲȠȞʌȡȠĳȠȡȚțȩȜȩȖȠȝİ
ȠʌĲȚțȐȒĮțȠȣıĲȚțȐ İȡİșȓıȝĮĲĮ
x ȉȡĮȖȠȣįȠȪȞȑȞĮȞĮȣĲȚțȩĲȡĮȖȠȪįȚ

x īȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮȑșȚȝĮȐȜȜȦȞȜĮȫȞțĮȚĲĮıȣȖțȡȓȞȠȣȞ
ȝİĲĮįȚțȐĲȠȣȢ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȘȝȞȒȝȘĲȠȣȢțĮȚĲȘȜȠȖȚțȒĲȠȣȢȖȚĮ
ȞĮțĮĲȘȖȠȡȚȠʌȠȚȒıȠȣȞįȚĮĳȠȡİĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮʌȡȦĲȩĲȣʌȘțĮĲĮıțİȣȒ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıĲȚȢȠįȘȖȓİȢʌȠȣĲȠȣȢ
įȓȞȠȞĲĮȚ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝȑıĮĮʌȩĲȘȞİʌĮȞȐȜȘȥȘĲȘȝȓȝȘıȘțĮȚ
ĲȘȞțȓȞȘıȘ
x ȈȣȖȤȡȠȞȓȗȠȞĲĮȚȠȝĮįȚțȐıİȑȞĮȡȣșȝȩ

x ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞȝİĲȘȞʌȡȠȠʌĲȚțȒĲȦȞįȚĮțȠʌȫȞ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȩĲȚȝʌȠȡȠȪȞȞĮȤĮȡȠȪȞıİȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ȝȑȡȠȢĮȡțİȓȞĮİȓȞĮȚįȘȝȚȠȣȡȖȚțȠȓțĮȚȤĮȡȠȪȝİȞȠȚ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮȠȜȠțȜȘȡȫıȠȣȞȝȓĮİȡȖĮıȓĮ

ʌȠȣȝʌȠȡȠȪȞȞĮțȐȞȠȣȞȩĲĮȞİȓȞĮȚțȠȞĲȐĲȘȢ

x ȁİȟȚȜȩȖȚĮ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȠ Halloween: A bat,
a spider, a pumpkin, a ghost, a skeleton
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȤȡȫȝĮĲĮ
x :KDWFRORXUDUHWKHEDWVH\HVWHHWKțȜʌ"
7KH\¶UHEOXHZKLWHț.Ȝʌ.
x ȅįȘȖȓİȢ: Put the bat on the cardboard/ Draw
the outline/ Cut it out/ Stick the eyes/ Draw
the eyebrows/ Draw a nose, a mouth, some
teeth/ Make a hole

x What can you see? Is it a woman or a
fish? / She is a mermaid. She is half a
woman and half a fish. / What is he? He
works in the sea. He has a boat. He is a
sailor
x What is this? / Is it a fish? Yes, it is. ȃȠ, it
LVQ¶W
x What colour is the mermaids hair? What
colour is the sailors boat? a shark Ȓ It is a
whale.
x Empty, put, fill, stick, cut, make holes
ț.Ȝʌ.
x This is my mermaid. She has got long
and purple hair. She has got a tail. Her
WDLOLVVKLQ\JUHHQ«7KHVHDUHP\
boats. They are brown. They have got
sails. The sails are black anGZKLWH«RU
This is my fleet. ,WKDVJRWWZRERDWV«
x On the rock/ Free
x Fold in half, Fold again, Fold the bottom
up
x summer vacation, camping, cruise, city,
delicious food, fresh air, shopping, sea,
sad castle, surfing, etc.
x ,ZRXOGOLNH«
x She/ he is in the sea, she/ he is
shopping, he/ she eating fresh food, she/
he is watching the dolphins, etc
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x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȘĳȪıȘ
țĮȚĲȚȢįȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢʌȠȣțȐȞȠȣȝİıĲȘ
ĳȪıȘĲȘȞȐȞȠȚȟȘ
x ǹȞĮțȣțȜȫȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠȖȚĮȤȡȫȝĮĲĮ
ĮȡȚșȝȠȪȢİʌȠȤȑȢȝȒȞİȢțĮȚȖȞȦıĲȑȢ

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȝİȡȚțȐıȤȒȝĮĲĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞİʌȓșİĲĮȖȚĮȞĮ
ʌİȡȚȖȡȐȥȠȣȞıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮțĮȚ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȠįȘȖȓİȢȖȚĮțĮĲĮıțİȣȑȢ
x ȇȦĲȠȪȞțĮȚĮʌĮȞĲȠȪȞȖȚĮĲȘ
ıȣȞĮȚıșȘȝĮĲȚțȒĲȠȣȢțĮĲȐıĲĮıȘțĮȚȖȚĮĲĮ
ȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ

x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȚȢĮȜȜĮȖȑȢıĲȠĳȣıȚțȩțĮȚ
țȠȚȞȦȞȚțȩʌİȡȚȕȐȜȜȠȞĲȘȞȐȞȠȚȟȘ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞĲȑȤȞȘĲȠȣȢȗȦȖȡĮĳȚțȒȢ
x ȈȣȞįȣȐȗȠȣȞȠʌĲȚțȐ ȝİĮțȠȣıĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢĲȦȞȤİȡȚȫȞĲȘ

x ȈȤȒȝĮĲĮ: Circle, triangle ț.Ȝʌ.
x Run, run as fast as you can, you cant
FDWFKPH,¶PWKHJLQJHUEUHDGPDQ6WRS
I want to eat you!, Jump on my tail!
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȗȫĮȤȡȫȝĮĲĮȝȑȡȘĲȠȣ
ıȫȝĮĲȠȢ
x ȅįȘȖȓİȢ: Colour his eyes blue, Draw five
buttons , Please, Maria, add the salt

x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȖȚĮĲȚȢʌĮȡĮįȩıİȚȢȐȜȜȦȞȤȦȡȫȞ
x ȆĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞțĮȚțĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞİȟȑȜȚȟȘȝȚĮȢ
ȚıĲȠȡȓĮȢȝȑıȦĲȘȢİʌĮȞȐȜȘȥȘȢțĮȚĲȘȢ
įȡĮȝĮĲȠʌȠȓȘıȘȢ
x ǹĳȘȖȠȪȞĲĮȚĲĮȖİȖȠȞȩĲĮȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢȝİ
ȤȡȠȞȠȜȠȖȚțȒıİȚȡȐ
x ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıĲȚȢİȞĲȠȜȑȢʌȠȣĲȠȣȢ
įȓȞȠȞĲĮȚ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞȖİȦȝİĲȡȚțȐıȤȒȝĮĲĮțĮȚıȫȝĮĲĮ
x ǼȝʌȜȑțȠȞĲĮȚİȞİȡȖȐıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮȝȑıĮ
ĮʌȩʌȡȐȟİȚȢĲȘȢțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮȢ
x ȈȣȖȤȡȠȞȓȗȠȞĲĮȚȠȝĮįȚțȐıİȑȞĮȡȣșȝȩ
x īȞȦȡȓȗȠȣȞĲĮȑșȚȝĮĲȠȣȢǹʌȠțȡȚȐȢțĮȚĲĮ
ıȣȖțȡȓȞȠȣȞȝİĲĮȑșȚȝĮĲȠȣHalloween
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮĳĲȚȐȟȠȣȞʌȡȦĲȩĲȣʌİȢțĮĲĮıțİȣȑȢ
x ȈȣȞįȑȠȣȞıȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮȝİĲȚȢĮȞĲȓıĲȠȚȤİȢ
İțĳȡȐıİȚȢĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣțĮȚĲȠȞĲȩȞȠĲȘȢĳȦȞȒȢ
x ǹțȠȜȠȣșȠȪȞțĮȞȩȞİȢțĮȚıȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮ
ʌĮȓȟȠȣȞȑȞĮʌĮȚȤȞȓįȚ

x ȈȤȒȝĮĲĮURXQGRYDO
x ȂȑȡȘ ĲȠȣ ʌȡȠıȫʌȠȣ: eyes, eyebrows,
nose, mouth, hair
x ȈȣȞĮȚıșȒȝĮĲĮ,¶PKDSS\VDGDQJU\
surprised
x ȅįȘȖȓİȢ: Draw, colour, cut out, stick
x Are you happy/sad/angry/surprised?,
Yes, I DP1R,¶PQRW
x Have you got a round face/a red nose/
black eyes/ a big mouth?, Yes, I have/
1R,KDYHQ¶W
x river, lake, field, flowers, trees, picking
flowers/ fishing in the river
x :KDW¶VKHGRLQJ"+H¶VILVKLQJ
7KHUH¶VDUH«6KH¶VJRWUHGKDLU

x ȁİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮȋȡȚıĲȠȪȖİȞȞĮ
Christmas tree/ Santa
x ȆĮȚȤȞȓįȚĮ: My favourite toy is a ball, doll,
train, plane, car, truck, robot, teddy bear,
VNDWHERDUG«
x Is there a star in...? Yes, there is / No,
WKHUHLVQ¶W
x I want a mobile phone for my sister / I
want a toy car for Christmas

x ǼțĳȡȐȗȠȣȞĲȠȣȢİʌȚșȣȝȓİȢĲȠȣȢ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘıȘȝĮıȓĮĲȦȞįȫȡȦȞ
x ǹȞĲȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣȤȫȡȠȣțĮȚ
ʌȡȠıĮȞĮĲȠȜȓȗȠȞĲĮȚȕȐıİȚȠįȘȖȚȫȞ
x ǼȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲȘȞȑȞȞȠȚĮĲȠȣȢĮȟȠȞȚțȒȢ
ıȣȝȝİĲȡȓĮȢ ĲȘȞțȓȞȘıȘıİĲİĲȡĮȖȦȞȚıȝȑȞȠȤĮȡĲȓ
x ǹȞĮȖȞȦȡȓȗȠȣȞȠȝȠȚȩĲȘĲİȢțĮȚįȚĮĳȠȡȑȢ
x ȋĮȓȡȠȞĲĮȚȝİĲȘȖȚȠȡĲȒĲȦȞȋȡȚıĲȠȣȖȑȞȞȦȞ

Xx
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SPRING IS
HERE!

HAPPY
CARNIVAL

THE
GINGERBREA
D MAN

6$17$¶6
WORKSHOP
AND THE
CHRISTMAS
TREE

x ȂȚȜȠȪȞȖȚĮȤȡȚıĲȠȣȖİȞȞȚȐĲȚțĮįȫȡĮ
İʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȢȖȞȦıĲȑȢįȠȝȑȢțĮȚ
ȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲĮʌĮȚȖȞȓįȚĮ
x ǽȘĲȠȪȞțȐĲȚ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĮȡȚșȝȠȪȢȤȡȫȝĮĲĮ
țĮȚȖȞȦıĲȑȢįȠȝȑȢȝİĲȠȡȒȝĮbe
x ǻȓȞȠȣȞțĮȚĮțȠȪȞȠįȘȖȓİȢĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ȝʌȠȡȠȪȞȞĮĮțȠȜȠȣșȠȪȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȤȡȚıĲȠȣȖİȞȞȚȐĲȚțĮĲȡĮȖȠȪįȚĮ
x ȀĮĲĮȞȠȠȪȞȝȚĮĮʌȜȒȚıĲȠȡȓĮ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮXx
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞțĮȚȞȠȪȡȚȠȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩ
ȝİĲȘȞȚıĲȠȡȓĮțĮȚİȟȠȚțİȚȫȞȠȞĲĮȚȝİĲĮ
ȖİȦȝİĲȡȚțȐıȤȒȝĮĲĮțĮȚıȫȝĮĲĮ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȠȜȩțȜȘȡİȢĳȡȐıİȚȢĮʌȩȝȓĮ
ȚıĲȠȡȓĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȖȞȦıĲȑȢȜȑȟİȚȢțĮȚ
įȠȝȑȢ ʌȤȠȞȩȝĮĲĮȗȫȦȞȤȡȫȝĮĲĮțĮȚ
ȝȑȡȘĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȘȖȜȫııĮȝȑıĮĮʌȩȡȓȝİȢ
ıĲĮĮȖȖȜȚțȐ
x ǹȞĲĮʌȠțȡȓȞȠȞĲĮȚıİȠįȘȖȓİȢ
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END-OFYEAR PLAY

027+(5¶6
DAY

EASTER EGG
HUNT

x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȤĮȚȡİĲȚıȝȠȪȢİʌȓșİĲĮ
ıȣȞĮȚıșȘȝȐĲȦȞȤȡȫȝĮĲĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĮȡȚșȝȠȪȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȝȑȡȘĲȠȣıȫȝĮĲȠȢ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞĲĮȝȑıĮıȣȖțȠȚȞȦȞȓĮȢ
x ȉȡĮȖȠȣįȠȪȞĲȡĮȖȠȪįȚĮʌȠȣȑȝĮșĮȞ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȠȣȢȡȩȜȠȣȢĲȠȣȢȖȚĮĲȠ
șİĮĲȡȚțȩ

įȠȝȑȢ
x ȆİȡȚȖȡȐĳȠȣȞȝȚĮİȚțȩȞĮ
x ǹțȠȜȠȣșȠȪȞȠįȘȖȓİȢȖȚĮȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮ
țĮĲĮıțİȣȒ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİĲȠȆȐıȤĮ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠıȤİĲȚțȩȝİ
ȤȡȫȝĮĲĮȡȠȪȤĮĲȠʌȠșİıȓİȢțȜʌ
x ǼʌĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȖȞȦıĲȑȢțĮȚȝĮșĮȓȞȠȣȞ
ȞȑİȢĲȠʌȚțȑȢʌȡȠșȑıİȚȢ
x ǹĳȘȖȠȪȞĲĮȚȝȚĮĮʌȜȒȚıĲȠȡȓĮ
x ȉȡĮȖȠȣįȠȪȞȑȞĮĲȡĮȖȠȪįȚȖȚĮĲȠ
ʌĮıȤĮȜȚȞȩȜĮȖȠȣįȐțȚ
x ȃĮȝȐșȠȣȞȞĮʌȡȠĳȑȡȠȣȞțĮȚȞĮ
įȚĮȕȐȗȠȣȞĲȠȖȡȐȝȝĮEe
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞȜİȟȚȜȩȖȚȠțĮȚįȠȝȑȢıȤİĲȚțȐ
ȝİĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐĲȠȣȢȝİĲȘ
ȝȘĲȑȡĮĲȠȣȢ
x ȂĮșĮȓȞȠȣȞĲȘȖȜȫııĮĲȦȞȝȘȞȣȝȐĲȦȞ
ʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮįȠȣȞıİİȣȤİĲȒȡȚİȢ
țȐȡĲİȢȖȚĮĲȘȞȘȝȑȡĮĲȘȢȂȘĲȑȡĮȢ
x ȈȣȞİȚįȘĲȠʌȠȚȠȪȞĲȠȡȩȜȠĲȘȢȝȘĲȑȡĮȢĲȠȣȢıĲȘȗȦȒ
ĲȠȣȢțĮȚıĲȘȞțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲȐĲȠȣȢ
x ǹȞĮțĮȜȪʌĲȠȣȞĲȘȞʌȠȜȣʌȠȜȚĲȚıȝȚțȩĲȘĲĮȝȑıĮĮʌȩ
ĲȘįȚĮĳȠȡİĲȚțȒțĮșȘȝİȡȚȞȩĲȘĲĮĲȦȞȝȘĲȑȡȦȞıİ
įȚȐĳȠȡĮȝȑȡȘĲȠȣțȩıȝȠȣ
x ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣȞıĲȘȝĮșȘıȚĮțȒįȚĮįȚțĮıȓĮİȞİȡȖȐȝȑıĮ
ĮʌȩĲȠĲȡĮȖȠȪįȚțĮȚĲȘȞțȓȞȘıȘ
x ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮįȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞʌȡȦĲȩĲȣʌİȢțĮĲĮıțİȣȑȢ
x ȊʌȠįȪȠȞĲĮȚįȚȐĳȠȡȠȣȢȡȩȜȠȣȢıĲĮʌȜĮȓıȚĮȝȚĮȢ
șİĮĲȡȚțȒȢʌĮȡȐıĲĮıȘȢ
x ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮİʌȚĲȪȤȠȣȞȑȞĮıĲȩȤȠ
x ǻİȓȤȞȠȣȞȩıĮȑȝĮșĮȞıĲĮĮȖȖȜȚțȐțĮȚİȞȚıȤȪİĲĮȚȘ
ĮȣĲȠʌİʌȠȓșȘıȒĲȠȣȢ
x ȃȚȫșȠȣȞʌİȡȒĳĮȞȠȚȖȚĮĲȘıȣȝȝİĲȠȤȒĲȠȣȢțĮȚ
ȤĮȓȡȠȞĲĮȚȝİĲȠĮʌȠĲȑȜİıȝĮ

x

x
x
x

x
x
x
x

ĳĮȞĲĮıȓĮĲȠȣȢțĮȚĲȠȣȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢ
ȖȚĮȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮțĮĲĮıțİȣȒ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞȠȘȝȠıȪȞȘĲȠȣȤȫȡȠȣ
ǻȚĮıțİįȐȗȠȣȞȝİțĮĲĮıțİȣȑȢțĮȚĲȡĮȖȠȪįȚĮ
īȞȦȡȓȗȠȣȞȝİȡȚțȐȆĮıȤĮȜȚȞȐȑșȚȝĮ
ȀĮĲĮȞȠȠȪȞĲȘȞĮȜȜȘȜȠȣȤȓĮıĲȘȞĮĳȒȖȘıȘȝȚĮȢȚıĲȠȡȓĮȢ
ĮȟȚȠʌȠȚȫȞĲĮȢȠʌĲȚțȐİȡİșȓıȝĮĲĮ
ǼıĲȚȐȗȠȣȞĲȘȞʌȡȠıȠȤȒĲȠȣȢıİĮȣĲȩʌȠȣĮțȠȪȞ
ȈȣȞİȡȖȐȗȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮİʌȚĲȪȤȠȣȞȑȞĮıĲȩȤȠ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲȚȢțĮȜȜȚĲİȤȞȚțȑȢĲȠȣȢįİȟȚȩĲȘĲİȢȖȚĮ
ȞĮțȐȞȠȣȞȝȚĮțĮĲĮıțİȣȒ
ǹȞĮʌĲȪııȠȣȞĲȘȞʌĮȡĮĲȘȡȘĲȚțȩĲȘĲȐĲȠȣȢ

x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȜİȟȚȜȠȖȓȠȣĳȡȐıİȦȞ
ĲȡĮȖȠȣįȚȫȞ

x My mum cooks for me, combs my hair,
plD\VZLWKPH«
x I love you mummy/ My mummy is the
best/ Mum I love you / Lots of love for
mum

x ȆĮıȤĮȜȚȞȑȢ ȜȑȟİȚȢ țĮȚ ĳȡȐıİȚȢ: Easter
bunny, an Easter egg, a basket, Happy
Easter
x ǼʌĮȞȐȜȘȥȘȤȡȫȝĮĲĮȡȠȪȤĮ
ĲȠʌȠșİıȓİȢ
x ȉȠʌȚțȑȢ ʌȡȠșȑıİȚȢ: near/ in/ on/ behind/
in front of
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Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 18 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr

*02024190508160032*

