1. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ô ıÂÛÌﬁ˜ - ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αγάπη, η

ζευγάρι, το

αγόρι, το

θάνατος, ο

αγωγή, η

θεία, η

αδελφή, η

θείος, ο

αδέλφια, τα

θηλασµός, ο

αδελφός, ο

καβγαδάκι, το

ανατροφή, η

καροτσάκι, το

ανιψιά, η

κεράκι, το

ανιψιός, ο

κεραυνοβόλος έρωτας, ο

αντρόγυνο, το

κηδεία, η

αρραβώνας, ο

κηδεµόνας, ο

βάφτιση, η

κοιµητήριο, το

βαφτίσια, τα

κληρονόµος, ο, η

βέρα, η

κολυµβήθρα, η

βρέφος, το

κόρη, η

γάµος, ο

κορίτσι, το

γαµπρός, ο

κοστούµι, το

γενέθλια, τα

κουµπάρα, η

γέννηση, η

κουµπάρος, ο

γεννητικότητα, η

κούνια, η

γεράµατα, τα

κουνιάδα, η

γιαγιά, η

κουνιάδος, ο

γιος, ο

κουφέτο, το

γλέντι, το

ληξιαρχική πράξη γέννησης, η

γνωριµία, η

ληξιαρχική πράξη γάµου, η

γονείς, οι

ληξιαρχική πράξη θανάτου, η

γονιός, ο

µαία, η

δεσµός, ο

µαιευτήρας, ο/η

δηµαρχείο, το

µαιευτήριο, το

διαζύγιο, το

µακαρίτης, ο

διαθήκη, η

µακαρίτισσα, η

διατροφή, η

µάλωµα, το

διαπαιδαγώγηση, η

µαµά, η

δώρο, το

µάνα, η

εγκυµοσύνη, η

µανούλα, η

έγκυος, η

µητέρα, η

εκκλησία, η

µητρότητα,

εµπιστοσύνη, η

µνήµα, το

επέτειος γάµου, η

µπαµπάς, ο

επιµέλεια παιδιού, η

µπαµπάκας, ο

έρωτας, ο

µπατζανάκης, ο
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1. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ô ıÂÛÌﬁ˜ - ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
µπιµπερό, το

σόι, το

µποµπονιέρα, η

στέφανα, τα

νεογέννητο, το

στοργή, η

νονός, ο

συγγενής, ο

νονά, η

σύζυγος, ο, η

νύφη, η

συµβίωση, η

νυφικό, το

συµπεθέρα, η

ξαδέλφη, η

συµπεθεριό, το

ξαδέλφια, τα

συµπέθερος, ο

ξάδελφος, ο

συνυφάδα, η

οικογένεια, η

ταξίδι του µέλιτος, το

οίκος ευγηρίας, ο

τιµωρία, η

όνοµα, το

τοκετός, ο

ορφανή, η

τούρτα, η

ορφανό, το

τρυφερότητα, η

ορφανοτροφείο, το

υιοθεσία, η

παιδί, το

φατρία, η

παππούς, ο

φιλί, το

παρανυφάκι, το

φροντίδα, η

πατέρας, ο

χάδι, το,

πεθερά, η

χήρα, η

πεθερός, ο

χήρος, ο

προξενιό, το

χωρισµός, ο

προσκλητήριο, το
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1. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ô ıÂÛÌﬁ˜ - ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
∂›ıÂÙ·
αδερφικός-ή-ό

θετός-ή-ό

αντιπαθητικός-ή-ό

καθαρός-ή-ό

ανυπάκουος-η-ο

κακοµαθηµένος-η-ο

ανύπαντρος-η-ο

καλοµαθηµένος-η-ο

απογοητευµένος-η-ο

καλός-ή-ό

αρµονικός-ή-ό

κατάκοιτος-η-ο

άτακτος-η-ο

κλαψιάρης-α-ικο

αυστηρός-ή-ό

µητρικός-ή-ό

βρεφικός-ή-ό

µοντέρνος-α-ο

βρόµικος-η-ο

νυφικός-ή-ό

γαµήλιος-α-ο

οικογενειακός-ή-ό

γαµπριάτικος-η-ο

όµορφος-η-ο

γλυκός-ιά-ό

παιδικός-ή-ό

γοητευµένος-η-ο

παραδοσιακός-ή-ό

δεµένος-η-ο (π.χ. δεµένη οικογένεια)

πατρικός-ή-ό

δευτερότοκος-η-ο

πρωτότοκος-η-ο

διαζευγµένος-η-ο

σκληρός-ή-ό

δίδυµος-η-ο

στολισµένος-η-ο

ελεύθερος-η-ο

στοργικός-ή-ό

ενθουσιασµένος-η-ο

συµπαθητικός-ή-ό

ερωτευµένος-η-ο

τρυφερός-ή-ό

ετοιµοθάνατος-η-ο

υπάκουος-η-ο

ευγενικός-ή-ό

φρόνιµος-η-ο

ζηλιάρης-α-ικο

χαδιάρης-α-ικο

ηλικιωµένος-η-ο

χωρισµένος-η-ο

ήσυχος-η-ο
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1. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ô ıÂÛÌﬁ˜ - ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
ƒ‹Ì·Ù·
αγαπώ

νιώθω

αλλάζω

παντρεύοµαι

ανατρέφω

πεθαίνω

αρραβωνιάζοµαι

περιµένω (παιδί)

βαφτίζω

πλένω

γεννάω(ώ)

προσέχω

γεννιέµαι

προσκαλώ

δηλώνω τη γέννηση/τον γάµο/τον θάνατο

προστατεύω

διαπαιδαγωγώ

προσφέρω

εκτιµώ

σέβοµαι

εµπιστεύοµαι

στενοχωριέµαι

ερωτεύοµαι

συγχωρώ

ζω

συζώ

θηλάζω

συµβουλεύω

θρέφω

συναντιέµαι

κηδεύω-οµαι

συνδέοµαι (µε)

κληροδοτώ

ταίζω

κληρονοµώ

τιµωρώ

λούζω

τσακώνοµαι

λυπάµαι

φιλιέµαι

µεγαλώνω

φροντίζω

µαλώνω

χαϊδεύω

νιώθω

χαίροµαι

µοιάζω

χωρίζω

νανουρίζω
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1. √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·: Ô ıÂÛÌﬁ˜ - ÔÈ ‰ÂÛÌÔ›
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Τα εν οίκω µη εν δήµω.
Στο τέλος ξυρίζουν το γαµπρό!
Αν θέλει η νύφη κι ο γαµπρός, τύφλα να 'χει ο πεθερός.
Τρελός παπάς τον βάφτισε!
Κατά µάνα, κατά κύρη.
Το αίµα νερό δε γίνεται.
Το µήλο κάτω από τη µηλιά θα πέσει.
Το παιδί του σωλήνα.
παιδί από οικογένεια.
Άνθρωπος από τζάκι
Πυρηνική οικογένεια
Μονογονεϊκή οικογένεια
∆εµένη οικογένεια
Πατριαρχική οικογένεια, µητριαρχική οικογένεια
Σαν γαµπρός = γαµπριάτικος!
Χρόνια πολλά! Να ζήσετε! Συγχαρητήρια! Συλλυπητήρια!
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αποθήκη, η

νοικοκυρά, η

ασανσέρ, το

νοικοκυριό, το

αυλή, η

νοικοκύρης, ο

αυλόπορτα, η

ντουζιέρα, η

βρύση, η

οίκος, ο

γκαρσονιέρα, η

όροφος, ο

διακόπτης, ο

παντζούρι, το

διαµέρισµα, το

παράγκα, η

δυάρι, το

παράθυρο, το

δωµάτιο, το

παρκέ, το

είσοδος, η

πατάκι, το

εξοχικό, το

πάτωµα, το

έπαυλη, η

πλακάκι, το

εσωτερική σκάλα, η

πλατύσκαλο, το

θεµέλιο, το

πολυκατοικία, η

θέρµανση, η

πόρτα, η

θυροτηλέφωνο, το

πρίζα, η

κάγκελο, το

πρόσοψη, η

καγκελόπορτα, η

ρετιρέ, το

καθιστικό, το

σαλόνι, το

καλοριφέρ, το

σκάλα, η

καλύβα, η

σκαλί, το

καπνοδόχος, η

σκεπή, η

κατοικία, η

σόµπα, η

κεραία, η

σπίτι, το

κεραµίδι, το

στέγη, η

κουδούνι, το

ταβάνι, το

κουζίνα, η

ταπετσαρία, η

κρεβατοκάµαρα, η

ταράτσα, η

λαβοµάνο, το

τζάκι, το

λεκάνη, η

τοίχος, ο

µάρµαρο, το

τουαλέτα, η

µεζονέτα, η

τραπεζαρία, η

µοκέτα, η

τριάρι, το

µονοκατοικία, η

υπνοδωµάτιο, το

µπαλκόνι, το

υπόγειο, το

µπαλκονόπορτα, η

χερούλι, το

µπανιέρα, η

χολ, το

µπάνιο, το
νεροχύτης, ο

έπιπλα, τα (το έπιπλο)

νιπτήρας, ο

βιβλιοθήκη, η
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
γραφείο, το

κατσαρόλα, η

καναπές, ο

καπάκι, το

καρέκλα, η

κουτάλα, η

κοµοδίνο, το

κουτάλι, το

κρεβάτι, το

µαχαίρι, το

µπουφές, ο

µπρίκι, το

ντουλάπα, η

πηρούνα, η

ντουλάπι, το

πηρούνι, το

πολυθρόνα, η

πιατάκι, το

σκαµπό, το

πιατέλα, η

σκρίνιο, το

πιάτο, το

συρτάρι, το

ποτήρι, το

τραπέζι, το

σαλατιέρα, η

τραπεζάκι, το

σουρωτήρι, το
τηγάνι, το

τα ηλεκτρικά είδη (το είδος)

τρυπητό, το

απορροφητήρας, ο

τσαγιέρα, η

βίντεο, το

φλυτζάνι, το

βιντεοκάµερα, η

φλυτζανάκι, το

ηλεκτρική κουζίνα, η

χύτρα ταχύτητας, η

ηλεκτρική σκούπα, η
ηλεκτρικό, σίδερο, το

Λευκά είδη (είδη προικός)

καταψύκτη ς, ο

εργόχειρο, το

καφετιέρα, η

καρέ, το

κοµπιούτερ, το

κουβέρτα, η

µίξερ, το

κουρτίνα, η

πλυντήριο πιάτων, το

κουρτινάκι, το

πλυντήριο ρούχων, το

µαξιλάρι, το

ραδιόφωνο, το

µαξιλαροθήκη, η

στέρεο, το

πάπλωµα, το

στερεοφωνικό (συγκρότηµα), το

πετσέτα, η

τηλεόραση, η

πετσετάκι, το

τοστιέρα, η

σεµέν, το

υπολογιστής, ο

σεντόνι, το

φούρνος µικροκυµάτων, ο

τραπεζοµάντιλο, το

φριτέζα, η

χαλάκι, το

ψυγείο, το

χαλί, το

κουζινικά σκεύη, τα (το σκεύος)

Άλλα είδη-αντικείµενα. εργασίες, κ.λπ..

ανοιχτήρι, το

αγορά ακινήτου(σπιτιού), η

κανάτα, η

ακίνητο, το
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
ανθοδοχείο, το

ξυπνητήρι, το

άπλωµα, το

το ξυραφάκι

απλώστρα, η

ξύρισµα, το

απορρυπαντικό, το

οδοντόβουρτσα, η

αφρός ξυρίσµατος, ο

οδοντόκρεµα, η

βάζο, το

οικιακή βοηθός, η

βούρτσα, η

πλύσιµο, το

γλάστρα, η

πώληση ακινήτου, η

γραµµατοκιβώτιο,

ρολόι, το

γραφείο, το

σαµπουάν, το

διακόσµηση, η

σαπούνι, το

διακοσµητής, ο

σεσουάρ, το (το πιστολάκι για τα µαλλιά)

δουλειές του σπιτιού, οι

σίδερο, το

ενοικιαστής, ο

σιδέρωµα, το

ενοικιάστρια, η

σιδερώστρα, η

θυρωρός, ο, η

σκόνη καθαρισµού, η

θυροτηλέφωνο , το

σκούπα, η

ιδιοκτήτης, ο

σκούπισµα, το

ιδιοκτήτρια, η

σταχτοδοχείο, το

κάδρο, το

στεγαστικό δάνειο, το

καθάρισµα, το

συµβόλαιο, το

καθαριστής, ο

συµβολαιογράφος, ο

καθαρίστρια, η

συνεργείο καθαρισµού, το

καθρέφτης, ο

σφουγγάρι, το

κηροπήγιο, το

σφουγγάρισµα, το

κοινόχρηστα, τα

σφουγγαρίστρα, η

κουβάς, ο

σφουγγαρόπανο, το

λάµπα, η

τακτοποίηση, η

λογαριασµός, ο

τασάκι, το

λούσιµο, το

τηλέφωνο, το

µανταλάκι, το

ύπνος, ο

µαγείρεµα, το

φαγητό, το

µεσιτικό γραφείο, το

φωτιστικό, το

νοίκι, το

χτένισµα, το

ξεσκόνισµα, το

χτένα, η

ξεσκονόπανο, το

ψώνια, τα

ξύπνηµα, το
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
∂›ıÂÙ·
ακατοίκητος-η-ο

µεγάλος-η-ο

ακριβός-ή-ό

µικρός-ή-ό

ανακαινισµένος-η-ο

ξεσκονισµένος-η-ο

αναπαυτικός-ή-ό

ξύλινος-η-ο

άνετο ς-η-ο

οικιακός-ή-ό

βρόµικος-η-ο

παλιός-ιά-ιό

γωνιακός-ή-ό

πλυµένος-η-ο

διακοσµηµένος-η-ο

σιδερωµένος-η-ο

διώροφος-η-ο

σκοτεινός-ή-ό

επιπλωµένος-η-ο

σκρυπισµένος-η-ο

ευάερος-η-ο

στεγαστικός-ή-ό

καθαρός-ή-ό

σφουγγαρισµένος-η-ο

καινούριος-ια-ιο

τακτοποιηµένος-η-ο

κατοικηµένος-η-ο

φθηνός-ή-ό/φτηνός-ή-ό

λουσµένος-η-ο

φωτεινός-ή-ό

µάγειρεµένος-η-ο

χτισµένος-η-ο

µαρµάρινος-η-ο
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
ƒ‹Ì·Ù·
ανάβω (το φως)

πάω για ύπνο

διορθώνω

πλένοµαι

είµαι άστεγος

πλένω τα δόντια µου

ενοικιάζεται

πλένω (τα πιάτα, τα ρούχα)

καθαρίζω

πληρώνω το νοίκι

κάνω έξωση

πωλείται

κάνω µπάνιο

σβήνω το φως

κατοικώ

σηκώνοµαι

κοιµάµαι

σηκώνω

κλειδώνω

σιδερώνω

µαγειρεύω

σκουπίζω

µένω

σφουγγαρίζω

µιλάω στο τηλέφωνο

τακτοποιώ

νοικιάζω ένα σπίτι για µένα

τρώω

νοικιάζω σε κάποιον

χρωστάω το νοίκι

ξεσκονίζω

χτυπώ το κουδούνι

ξυπνάω(ώ)

ψάχνω σπίτι

ξυρίζοµαι
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2. ∫·ÙÔÈÎ›·: ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜, Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Σπίτι µου, σπιτάκι µου και φτωχοκαλυβάκι µου!
Αν δεν παινέψεις το σπίτι σου, πέφτει και σε πλακώνει.
Η παράγκα του Καραγκιόζη
Λευκός Οίκος
Οίκος ευγηρίας
Εκδοτικός οίκος
Προεδρικό Μέγαρο
Μέγαρο Μουσικής
«τα εν οίκω µη εν δήµω»
Οίκος µόδας
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3. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ - ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αδιέξοδο, το

καυσαέριο, το

αθλητικό κέντρο, το

κέντρο, το

ανθοπωλείο, το

κοµµωτήριο, το

απορριµµατοφόρο (όχηµα), το

κοµµωτής, ο

ασθενοφόρο, το

κοµµώτρια, η

αστυφιλία, η

κορνάρισµα, το

αστυνοµία, η

κρεοπωλείο, το

αστυνοµικό τµήµα, το

κρεοπώλης, ο/η

άσφαλτος, η

κυκλοφορία, η

βιβλιοπωλείο, το

κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο (ΚΟΚ)

βιβλιοπώλης, ο/η

λαϊκή αγορά, η

γαλατάδικο, το

λεωφορείο, το

γαλακτοπωλείο, το

µαγαζί, το

γαλακτοπώλης, ο

µανάβης, ο

γαλατάς, ο

µανάβικο, το

γειτονιά, η

µετρό, το

γείτονας, ο

µνηµείο, το

γειτόνισσα, η

µπακάλης, ο

γήπεδο, το

µποτιλιάρισµα, το

γκαράζ, το

νοσοκοµείο, το

γωνία, η

οδικά σήµατα, τα

δηµαρχείο, το

οδός, η

δήµαρχος, ο, η

παιδική χαρά, η

δήµος, ο

παντοπωλείο, το

δηµοτική βιβλιοθήκη, η

παράκαµψη, η

διάβαση, η

παρκάρισµα , το

διασταύρωση, η

πάρκινγκ, το

δρόµος, ο

πάρκο, το

εισιτήριο, το

παρκόµετρο, το

εκκλησία, η

περίπτερο, το

εµπορικό κέντρο, το

πεζοδρόµιο, το

εφορία, η

πεζόδροµος, ο

ηχορύπανση, η

πεζός, ο

θάλαµος(τηλεφωνικός), ο

περιοχή, η

θόρυβος, ο

περιπολικό, το

ιχθυοπωλείο, το

περιφερειακός δροµος, ο

ιχθυοπώλης, ο/η

πιάτσα(ταξί), η

κάδος απορριµάτων, ο

πινακίδα, η

καθαριστήριο, το

πλατεία, η

καρτοτηλέφωνο, το

πληθυσµός, ο

κατάστηµα, το

ποδηλατοδρόµος, ο
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3. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ - ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
πολεοδοµικό σχέδιο, το

ταξί, το

πολιτιστικό κέντρο, το

ταχυδροµείο, το

πολυκατοικία, η

τηλεκάρτα, η

πολυκοσµία, η

τραµ, το

προάστιο, το

τράπεζα, η

προτεραιότητα, η

τρόλεϊ, το

πυροσβεστική (υπηρεσία) , η

τροχονόµος, ο, η

πυροσβεστικό όχηµα, το

τσαγκάρης, ο

ρυµοτοµία, η

φαρµακείο, το

στάση, η

φασαρία, η

στροφή, η

φουρνάρης, ο

σηµατοδότης, ο

φούρνος, ο

σηµατοδότηση, η

φωταγώγηση , η

σκουπίδι, το

χασάπης, ο

στάθµευση, η

χασάπικο, το

στενό, το

ψαράς, ο

σούπερ µάρκετ, το

ψιλικά, τα

συγκοινωνία, η

ψιλικατζής, ο

συνοικία, η

το ψιλικατζίδικο, το

σχέδιο πόλης, το

ψωµάς, ο
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3. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ - ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿
∂›ıÂÙ·
άδειος-α-ο

κλειστός-ή-ό

ανοιχτός-ή-ό

µεγάλος-η-ο

ασφαλτοστρωµένος-η-ο

µικρός-ή-ό

βιαστικός-ή-ό

παράνοµος-η-ο

βρόµικος-η-ο

πλατύς-ιά-ύ

γεµάτος-η-ο

πολεοδοµικός-ή-ό

ήσυχος-η-ο

στενός-ή-ό

καθαρός-ή-ό

φαρδύς-ιά-ύ
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3. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ - ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿
ƒ‹Ì·Ù·
ανάβω (το φανάρι)

ξεκινώ

ανακαινίζω

οδηγώ

ασφαλτοστρώνω

παίρνω το λεωφορείο/το τρένο/ταξί

διασχίζω

παρκάρω

ζω

σταµατώ

κάνω έργα

σταµατώ

κάνω ουρά

συνωστίζοµαι

κατεδαφίζω

χάνοµαι

κατοικώ

χτίζω

κορνάρω

σβήνω

κυκλοφορώ

τηλεφωνώ

15

3. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÌÔ˘ - ÃˆÚÔÙ·ÍÈÎ¿
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Προσοχή! «εκτελούνται έργα»!
Του γείτονα το κοτόπουλο µεγάλη χήνα µοιάζει
Είναι πήχτρα στον κόσµο!
Τα παράπονα στον δήµαρχο!
Απαγορεύεται η στάθµευση

16

4. ™¯ÔÏÂ›Ô - ∂Î·›‰Â˘ÛË
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αίθουσα, η

διακοπές, οι

ανάγνωση, η

διάλειµµα, το

αναγνωστικό, το

διδακτέα ύλη, η

ανακοίνωση, η

διευθυντής, ο

ανθρωπολογία, η

έδρα, η

ανθρωπολογος, ο, η

είσοδος, η

αντιγραφή, η

εκδροµή, η

αποδυτήρχα, τα

εκπαίδευση, η

απολυτήριο, το

εκπαιδευτικός, ή, ό

αποτυχία, η

έλεγχος, ο

αποχή, η

έναρξη, η

αριθµητική, η

ενδεικτικό, το

άσκηση, η

εξάµηνο, το

άτλαντας, ο

εξετάσεις, οι

αφαίρεση, η

έξοδος, η

βαθµολογία, η

έξοδος κινδύνου, η

βαθµός, ο

επάγγελµα, το

βιβλίο, το

επαγγελµατικός προσανατολισµός, ο

βιβλιοθήκη, η

επί(φορές)(Χ)

βοήθηµα, το

επιστάτης, ο

γεωγραφία, η

επιστάτρια, η

γιορτή, η

επιτυχία, η

γραπτό, το

ετικέτα, η

γραφείο, το

έτος, το

γράψιµο, το

ζωολογία, η

γυµνασιάρχης, ο, η

ζωολόγος, ο, η

γυµνάσιο, το

θεολόγος, ο, η

γυµναστήριο, το

θρανίο, το

γυµναστής, ο

θρησκευτικά, τα

γυµνάστρια, η

θυρωρείο, το

γυµναστική, η

θυρωρός, ο, η

δασκάλα, η

ιστορία, η

δάσκαλος, ο

ιστορικός, ο, η

δηµοτικό, το

καθηγητής, ο

διά(:)

καθηγήτρια, η

διάβασµα, το

και(+)

διαβήτης, ο

καρέκλα, η

διαγωγή, η

κασετίνα, η

διαγώνισµα, το

κιµωλία, η

διάδροµος, ο

κόλλα, η

διαίρεση, η

κυλικείο, το
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4. ™¯ÔÏÂ›Ô - ∂Î·›‰Â˘ÛË
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
κοινωνιολόγος, ο, η

πρόοδος, η

κολλητική ταινία, η

πρόσθεση, η

κουδούνι, το

πτυχίο, το

κτίριο, το

σβήστρα, η

λήξη, η

σκαλί, το

λυκειάρχης, ο, η

σκασιαρχείο, το

λύκειο, το

σπόγγος, ο

λύση, η

σπουδαστής, ο

µάθηµα, το

σπουδάστρια, η

µαθηµατικά, τα

στυλό, το

µαθηµατικός, ο, η

συµµαθητής, ο

µάθηση, η

συµµαθήτρια, η

µαθητής, ο

συνδετήρας, ο

µαθήτρια, η

συντακτικό, το ,

µαρκαδόρος, ο

σφουγγάρι, το

µείον(-)

σχολείο, το

µολύβι, το

σχολικό(λεωφορείο), το

µπογιές, οι

σχολικός σύµβουλος, ο, η

µπλοκ, το

τάξη, η

µπλοκ ζωγραφικής, το

τεστ, το

νηπιαγωγείο, το

τετράδιο, το

ντοσιέ, το

τεχνική σχολή, η

ξένες γλώσσες, οι

τουαλέτα, η

ξύστρα, η

τρίµηνο, το

οικονοµία, η

τσάντα, η

οικονοµολόγος, ο, η

φιλόλογος, ο, η

ορθογραφία, η

φοιτητής, ο

παιδαγωγός, ο, η

φοιτήτρια, η

παιδεία, η

φυσική, η

πανεπιστήµιο, το

φυσική ιστορία, η

παράθυρο, το

φυσικός, ο, η

περίπατος, ο

χάρακας, ο

πίνακας, ο

χάρτης, ο

πλην(-)

χειροτεχνία, η

πολιτική αγωγή, η

χηµεία, η

πολλαπλασιασµός, ο

χηµικός, ο, η

προαύλιο, το

ψαλίδι, το

πρόβληµα, το

ψυχολόγος, ο, η

πρόγραµµα, το
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4. ™¯ÔÏÂ›Ô - ∂Î·›‰Â˘ÛË
∂›ıÂÙ·
αδιάβαστος-η-ο

εύκολος-η-ο

αδιάφορος-η-ο

ζωηρός-ή-ό

ανεξεταστέος-έα-έο

ήσυχος-η-ο

αποχαιρετιστήριος-α-ο

ιδιωτικός-ή-ό

απρόσεκτος-η-ο

κακός-ιά-ό

άριστος-η-ο

καλός-ή-ό

αυστηρός-ή-ό

µαθητικός-ή-ό

αφηρηµένος-η-ο

µελετηρός-ή-ό

γραπτός-ή-ό

προβιβάσιµος-η-ο

δηµόσιος-α-ο

προσεκτικός-ή-ό

διδακτικός-ή-ό

προφορικός-ή-ό

δύσκολος-η-ο

σχολικός-ή-ό

εκπαιδευτικός-ή -ό

τεµπέλης-α-ικο
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4. ™¯ÔÏÂ›Ô - ∂Î·›‰Â˘ÛË
ƒ‹Ì·Ù·
σχολάω

κάνω ερωτήσεις

υπαγορεύω

λύνω την άσκηση, το πρόβληµα

αντιγράφω

µαζεύω τις κόλλες

απαντώ

µαθαίνω

αποτυχαίνω

µαθαίνω απ’ έξω

αποτυγχάνω

µένω στην ίδια τάξη

απουσιάζω

ξύνω το µολύβι

βάζω διαγώνισµα

παίρνω παρουσίες

βαθµολογώ

περνώ τη χρονιά µου, την τάξη µου

γράφω

πετυχαίνω

διαβάζω

πηγαίνω

διδάσκω-οµαι

προβιβάζοµαι

δίνω λευκή κόλλα

προοδεύω

δίνω εξετάσεις

ρωτώ

διορθώνω

σβήνω

εξετάζω-οµαι

χτυπάει το κουδούνι

εξηγώ

δίνω εξετάσεις

επαναλαµβάνω

επιτυγχάνω (πετυχαίνω)

επιτυγχάνω

αποτυγχάνω

καθαρογράφω
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4. ™¯ÔÏÂ›Ô - ∂Î·›‰Â˘ÛË
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Α.Ε.Ι.: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα.
Τ.Ε.Ι.: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
«Μάθε, παιδί µου γράµµατα!»
Είναι τούβλο!
Το µυαλό του κόβει.
Είναι σαΐνι, είναι σπίρτο
«πιάνει πουλιά στον αέρα»
∆ιαβάζω από µέσα.-λέω απ’ έξω
Το ξέρω «νεράκι», «απ’ έξω κι ανακατωτά»
«Μ’ όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράµµατα θα µάθεις»
«Το έξυπνο πουλί από τη µύτη πιάνεται»
«Άνθρωπος αγράµµατος, ξύλο απελέκητο»
Τα έκανα θάλασσα
Την πάτησα (στις εξετάσεις)
Κόπηκε στα µαθηµατικά
«Γηράσκω αεί διδασκόµενος»=όσο µεγαλώνω και γερνώ πάντα µαθαίνω
Έκανε κοπάνα
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
άδεια, η

ετήσιο εισόδηµα, το

άνεργη, η

ηµεροµίσθιο, το

ανεργία, η

ηµιαργία, η

άνεργος, ο

ιδιωτική υπάλληλος, η

αξιόλογηση, η

ιδιωτικός υπάλληλος, ο

απεργία, η

καριέρα, η

αποζηµίωση, η

κοινωνική ασφάλεια, η

απόλυση, η

κρατήσεις, οι

αποχή, η

κρίση, η

αργία, η

µάστορας, ο

ασφάλεια, η

µαστόρισσα, η

αφεντικό, το

µεροκάµατο, το

βιογραφικό σηµείωµα, το

µισθός, ο

βιοπαλαιστής, ο

παραγωγικότητα, η

βιοπάλη, η

παραίτηση, η

βιοµηχανία, η

πελατεία, η

βιοµήχανος, ο, η

πελάτης, ο

δάνειο, το

πελάτισσα, η

δηµόσια υπάλληλος, η

προϊστάµενος, ο

δηµόσιος υπάλληλος, ο

πρόσληψη, η

διευθυντής, ο

προσωπικό, το

διευθύντρια, η

σταδιοδροµία, η

δώρο, το

στέλεχος, το

ελεύθερη επαγγελµατίας, η

σύµβαση εργασίας, η

ελεύθερος επαγγελµατίας, ο

σύνταξη, η

εµπόριο, το

συνταξιούχος, ο, η

ένσηµο, το

ταµείο ανεργίας, το

επάγγελµα, το

υπερωρία, η

επαγγελµατική δεοντολογία, η

υπεύθυνος-η (καταστήµατος), ο, η

επαγγελµατικός προσανατολισµός, ο

φορολογία, η

επίδοµα ανεργίας, το

φόρος, ο

επίδοµα παιδιών, το

φορολογούµενος, ο

επίδοµα τοκετού, το
εργαζόµενη, η

τα επαγγέλµατα

εργαζόµενος, ο

αγρότης, ο

εργασία, η

αγρότισσα, η

εργάτης, ο

αεοσυνοδός, ο, η

εργατικότητα, η

αισθητικός, ο, η

εργάτρια, η

ανθοπώλη ς, ο

εργοστάσιο, το

ανθοπώλισσα, η

εταιρεία, η

αρτοποιός, ο, η
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αρχιτέκτονας, ο

ηχολήπτρια, η

αρχιτεκτόνισσα, η

θυρωρός, ο, η

βιβλιοπώλης, ο, η

ιχθυοπώλης, ο, η

βιοµήχανος, ο, η

καθηγητής, ο

βιοτέχνης, ο, η

καθηγήτρια, η

γαζωτής, ο

καπετάνιος, ο

γαζώτρια, η

καφεπώλης, ο

γιατρός, ο, η

κλητήρας, ο, η

γουναράς, ο

κοινωνιολόγος, ο, η

γραµµατέας, ο, η

κοµµωτή ς, ο

γραφίστας, ο

κοµµώτρια, η

γυµναστής, ο

κουρέας, ο

γυµνάστρια, η

κρεοπώλης, ο, η

δακτυλογράφος, ο, η

λογιστή ς, ο

δασκάλα, η

λογίστρια, η

δάσκαλος, ο

µάγειρας, ο

δηµοσιογράφος, ο, η

µαγείρισσα, η

διακοσµητής, ο

µαέστρος, ο, η

διακοσµήτρια, η

µανάβης, ο

διαφηµιστής, ο

µανάβισσα, η

διαφηµίστρια, η

µάστορας, ο

διερµηνέας, ο, η

µεταφραστής, ο

δικαστής, ο, η

µεταφράστρια, η

δικηγόρος, ο, η

µηχανικός, ο, η

εισαγωγέας, ο, η

µοδίστρα, η

εισπράκτορας, ο , η

µόδιστρος, ο

ελεγκτής, ο, η

µουσικός, ο, η

εξαγωγέας, ο, η

µπακάλης, ο

εµπορικός αντιπρόσωπος, ο, η

ναυτικός, ο

έµπορος, ο, η

νηπιαγωγός, ο, η

εµπόρισσα, η

νοµικός σύµβουλος, ο, η

επιπλοποιός, ο, η

νοσοκόµα, η

επιχειρηµατίας, ο, η

νοσοκόµος, ο

εργάτης, ο

ξεναγός, ο, η

εργάτρια, η

ξενοδόχος, ο, η

ζαχαροπλάστης, ο

οδηγός, ο, η

ζωγράφος, ο, η

οδοντίατρος, ο, η

ηθοποιός, ο, η

οδοντοτεχνίτη ς, ο

ηλεκτρολόγος, ο, η

οικοδόµος, ο

ηλεκτρονικός, ο, η

οικονοµολόγος, ο, η

ηχολήπτης, ο

παντοπώλης, ο

.
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
περιπτεράς, ο

ταξιτζής, ο

περιπτερού, η

ταξιτζού, η

πιλότος, ο, η

τεχνίτης, ο

πλασιέ, ο, η

τηλεπαρουσιαστής, ο

πλοίαρχος, ο, η

τηλεπαρουσιάστρια, η

πολιτικός µηχανικός, ο, η

τραγουδιστής, ο

πωλητής, ο

τραγουδίστρια, η

πωλήτρια, η

τσαγκάρης, ο

ράφτης, ο

υδραυλικός, ο, η

ράφτρα, η

φυσικοθεραπευτής, ο

σερβιτόρα, η

φυσικοθεραπεύτρια, η

σερβιτόρος, ο

φωτογράφος, ο, η

σεφ, ο, η

χασάπης, ο

σκηνογράφος, ο, η

χορευτής, ο

σκηνοθέτη ς, ο

χορεύτρια, η

στρατιωτικός, ο, η

χρυσοχόος, ο, η

συγγραφέας, ο, η

ψαράς, ο

συνεργείο καθαρισµού, το

ψιλικατζής, ο

σχεδιαστής, ο

ψιλικατζού, η

σχεδιάστρια, η

ψυχολόγος, ο, η

ταµίας, ο, η
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
∂›ıÂÙ·
ανειδίκευτος-η-ο

ικανός-ή-ό

ανεύθυνος-η-ο

κακός-ή(ιά)-ό

ανίκανος-η-ο

καλός-ή-ό

αποδοτικός-ή-ό

οικονοµικός-ή-ό

ασυνείδητος-η-ο

παραγωγικός-ή-ό

ασυνεπής-ής-ές

περίφηµος-η-ο

ειδικευµένος-η-ο

ποιοτικός-ή-ό

εξειδικευµένος-η-ο

προικισµένος-η-ο

εξυπηρετικός-ή-ό

προκοµµένος-η-ο

έξυπνος-η-ο

συνεπής-ής-ές

επαγγελµατικός-ή-ό

τακτικός-ή-ό

επιδέξιος-α-ο

ταλαντούχος-α-ο

εργατικός-ή-ό

τεµπέλης-α-ικο

ευγενικός-ή-ό

υπεύθυνος-η-ο

ευσυνείδητος-η-ο

χειρωνακτικός-ή-ό
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
ƒ‹Ì·Ù·
αγοράζω

ερµηνεύω ένα ρόλο

απασχολώ-ούµαι

ζωγραφίζω

απεργώ

θεραπεύω-οµαι

αποδίδω

κατασκευάζω-οµαι

απολύω-οµαι

κουρεύω-οµαι

αποταµιεύω

µεταφράζω-οµαι

ασκώ επάγγελµα

ξεναγώ

βρίσκω δουλειά

οδηγώ

δακτυλογραφώ

παράγω-οµαι

διαφηµίζω-οµαι

παραιτούµαι

διδάσκω-οµαι

πιάνω δουλειά

διευθύνω-οµαι

πουλώ

δικάζω-οµαι

προσλαµβάνω-οµαι

δουλεύω

ράβω-οµαι

είµαι άνεργος

σερβίρω-οµαι

εισάγω-οµαι

σκηνοθετώ

εµπορεύοµαι

σχεδιάζω-οµαι

εξάγω-οµαι

υπογράφω (σύµβαση)

εξειδικεύοµαι

υπολογίζω-οµαι

εξετάζω-οµαι

φτιάχνω-οµαι

εξυπηρετώ-ούµαι

χορεύω

επιδιορθώνω-οµαι

χρηµατοδοτώ

επιδοτώ-ούµαι

χτενίζω-οµαι

επισκευάζω-οµαι

ψάχνω δουλειά

εργάζοµαι
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5. ∂·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· - ∂ÚÁ·ÛÈ·Îﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
«Αργία, µητήρ πάσης κακίας»
«Μάθε τέχνη κι άσ’ τηνα κι άµα πεινάσεις πιάσ’ τηνα!»
∆ουλειά µε φούντες !
Κερδίζω το ψωµί µου.
«τα προς το ζην»
Είναι άπιαστος στη δουλειά του
Είναι πρώτος στο είδος του
∆ουλεύει σαν είλωτας
«Βιαστική δουλειά, δυο φορές δουλειά»
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αλάτι, το

µαρµελάδα, η

αλατοπίπερο, το

µαχαίρι, το

άνηθος, ο

µαχαιροτιήρουνο, το

αλεύρι, το

µελάτο

αρνάκι, το

µενού, το

αρνί, το

µεσηµεριανό, το

αυγό, το

µοσχαράκι, το

βοδινό, το

µοσχάρι, το

βραδινό, το

µουστάρδα, η

γαλοπούλα, η

µπαχαρικό, το

γεύµα, το

µπούτι, το

γεύση, η

µπριζόλα, η

δάφνη, η

ξίδι, το

δείπνο, το

ορεκτικό, το

ελιά, η

πάπια, η

επιδόρπιο, το

πιπεράτος, η, ο

εστιατόριο, το

πουλερικά, τα

ζάχαρη

πρόγευµα, το

ζυµαρικά, τα

πρωινό, το

κατάλογος, ο

ρίγανη, η

κατσικάκι, το

σάλτσα, η

κέτσαπ, η, το

σάντουιτς, το

κιµάς, ο

σέλινο, το

κολατσό, το

σουβλάκι, το

κότα, η

σουβλατζίδικο, το

κοτόπουλο, το

στήθος, το

κουζίνα, η

συκωταριά, η

κουταλάκι, το

συνταγή, η .

κουτάλι, το

ταβέρνα, η

κρεατικά, τα

τοστ, το

κρέπα, η

τραπέζι, το

κριθαράκι, το

τραπεζοµάντιλο, το

κρύο πιάτο, το

φαγητό, το

κύµινο, το

φασιανός, ο

κυνήγι, το

φαστφου(ν)τάδικο, το

λαγός, ο

φιδές, ο

λάδι, το

φιλέτο, το

λογαριασµός, ο

φτερό, το

µαγιονέζα, η

χάµπουργκερ, το

µαϊντανός, ο

χαρτοπετσέτα, η

µακαρόνια, τα

ψωµί, το
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
τα θαλασσινά

ντοµάτα, η

αστακός, ο

παντζάρια, τα

γαρίδα, η

πατάτα, η

σουπιά, η

πιπεριά, η

κάβουρας, ο

πράσσο, το

καβούρι, το

σκόρδο, το

καλαµαράκι, το

σπανάκι, το

καλαµάρι, το

φασολάκια, τα

καραβίδα, η

χόρτα, τα

µύδι, το
στρείδι, το

τα όσπρια (το όσπριο)

χταπόδι, το

κουκιά, τα
ρεβύθια, τα

τα ψάρια (το ψάρι)

ρύζι, το

γάβρος, ο

φάβα, η

λαβράκι, το

φακή, η

λιθρίνι, το

φασόλια, τα

µαρίδα, η
µπακαλιάρο ς, ο

τα φρούτα (το φρούτο)

µπαρµπούνι, το

ανανάς, ο

σαρδέλα, η

αχλάδι, το

τόνος, ο

βερίκοκο, το

τσιπούρα, η

καρπούζι, το
κεράσι, το

τα λαχανικά (το λαχανικό)

λεµόνι, το

αγγινάρα, η

το µήλο

αγγούρι, το

µανταρίνι, το

αρακάς, ο

µπανάνα, η

καρότο, το

πεπόνι, το

κολοκυθάκι, το

πορτοκάλι, το

κολοκύθι, το

ροδάκινο, το

κουκιά, τα

σταφύλι, το

κουνουπίδι, το

φράουλα, η

κρεµµυδάκι, το
κρεµµυδάκι, το

τα γλυκά (το γλυκό)

κρεµµύδι, το

γαλακτοµπούρεκο, το

λάχανο, το

γλυκό του κουταλιού, το

µαρούλι, το

κανταΐφι, το

µελιτζάνα, η

καρυδόπιτα, η

µπάµιες, οι

κέικ, το

µπρόκολο, το

κρέµα καραµελέ, η
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
λουκούµι, το

κροκέτες, οι

µελοµακάρονο, το

λαχανοντολµάδες, οι

µηλόπιτα, η

µακαρόνια µε κιµά, τα

µπακλαβάς, ο

µεζέδες, οι

παγωτό, το

µουσακάς, ο

πάστα, η

µπιφτέκι, το

προφιτερόλ, το

µπριζόλα, η

ρεβανί, το

µπριζόλα στα κάρβουνα, η

τάρτα, η

µύδια σαχανάκι, τα

τούρτα, η

µύδια τηγανιτά, τα

φρουτοσαλάτα, η

ντολµαδάκια γιαλαντζί, τα

χαλβάς, ο

παπουτσάκια, τα
παστίτσιο, το

τα αλλαντικά

πατάτες γιαχνί, οι

ζαµπόν, το

πατάτες πουρέ, οι

καπνιστή µπριζόλα, η λουκάνικο, το

πιλάφι, το

µορταδέλα, η παστουρµάς, ο

σουβλάκι, το

σαλάµι, το

στιφάδο, το
τηγανιτές πατάτες, οι

τα γαλακτοκοµικά προϊόντα

χορτόσουπα, η

βούτυρο, το

φαγητά «της ώρας», τα

γάλα, το

φασολάδα, η

γιαούρτι, το

ψαρόσουπα, η

κασέρι, το
κρέµα γάλακτος, η

σαλάτες

τυρί, το

κουνουπίδι, το

φέτα, η

λάχανο, το

διάφορες ονοµασίες φατητών

µελιτζανοσαλάτα, η

αρνάκι «στη σούβλα»

µπρόκολο, το

γεµιστά, τα

ντοµατοσαλάτα, η

µαρουλοσαλάτα, η

γιαπράκια, τα

πατατοσαλάτα, η

ιµάµ µπαϊλντί, το

πολίτικη, η

καλαµαράκια τηγανιτά, τα

ρώσικη, η

κεφτεδάκια, τα

σαλάτα εποχής, η

κοτόπουλο µε πατάτες στο φούρνο

τζατζίκι, το

κοτόπουλο πιλάφι

τυροσαλάτα , η

κοτόσουπα, η

χόρτα, τα

κρεατόσουπα, η

χτυπητή, η

κρέας κοκκινιστό

χωριάτικη, η
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
πίτες

τσάι του βουνού, το

κολοκυθόπιτα, η

φασκόµηλο, το

κρεατόπιτα, η

χαµοµήλι, το

πίτσα, η
πρασόπιτα, η

ροφήµατα

σπανακόπιτα, η

ελληνικός καφές, ο

τυρόπιτα

εσπρέσο, ο
καπουτσίνο, ο

αλκοολούχα ποτά

καφές, ο

βότκα, η

καφές φίλτρου (γαλλικός), ο

κρασιά (λευκό, κόκκινο, ροζέ), το

καφές φραπέ, ο

λικέρ, το

νες, ο

µπίρα, η

σοκολάτα, η

ούζο, το
ουίσκι, το

άλλες λέξεις

ρετσίνα, η

ανορεξία, η

σαµπάνια, η

βουλιµία, η

τσίπουρο, το

δίαιτα, η
διατροφή, η

Μη αλκοολούχα ποτά: τα αναψυκτικά

θερµίδα, η

λεµονάδα, η

κιλό, το

πορτοκαλάδα, η

µεταβολισµός, ο

σόδα, η

νερό, το

σπράιτ, το

όρεξη, η

χυµός φρούτων, ο

παγάκι, το
πάχος, το

αφεψήµατα

παχυσαρκία, η

δίκταµο, το

πέψη, η

µαύρο τσάι, το

χώνεψη, η
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
∂›ıÂÙ·
άγευστος-η-ο

κρύος-α-ο

άγλυκος-η-ο

µεταλλικός-ή-ό

άγουρος-η-ο

µέτριος-α-ο

αλµυρός-ή-ό

µοσχαρίσιος-ια-ιο

ανάλατος-η-ο

µπαγιάτικος-η-ο

ανθυγιεινός-ή-ό

νόστιµος-η-ο

άνοστος-η-ο

ντόπιος-ια-ιο

άπαχος-η-ο

ξηρός-ή-ό

άσπρος-η-ο

παγωµένος-η-ο

βαρύς-ιά-ύ

παραδοσιακός-ή-ό

βοδινός-ή-ό

παχύς-ιά-ύ

βραστός-ή-ό

πικάντικος-η-ο

γεµιστός-ή-ό

πικρός-ή-ό

γευστικός-ή-ό

υγιεινός-ή-ό

γιορταστικός-ή-ό

φρέσκος-ια-ο

γλυκός-ιά-ό

χοιρινός-ή-ό.

διατροφικός-ή-ό

χωριάτικος-η-ο

εξωτικός-ή-ό

ψηµµένος-η-ο

επιτραπέζιος-α-ο

ψητός-ή-ό

ερυθρός-ά-ό

ψιλοκοµµένος-η-ο

καλοψηµένος-η-ο

ωµός-ή-ό

καµµένος-η-ο

ώριµος-η-ο

κόκκινος-η-ο
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
ƒ‹Ì·Ù·
αδειάζω

µαζεύω το τραπέζι

βαρυστοµαχιάζω

παρατρώω

βράζω

πεινώ

γεµίζω

πίνω

γουργουρίζει το στοµάχι µου

προσκαλώ σε γεύµα

διψώ

στρώνω το τραπέζι

δοκιµάζω-οµαι

τρώω

κάθοµαι στο τραπέζι

τσιµπολογώ

κάνω δίαιτα

τσιµπώ (τρώω λίγο)

κάνω τραπέζι σε κάποιον

χωνεύω

µαγειρεύω

ψήνω
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6. ¢È·ÙÚÔÊ‹
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Τρώω τον αγλέωρα!
Έσκασα από το πολύ φαγητό!
Πεινάω σαν λύκος!
Τρέχουν τα σάλια µου!
Γλείφω τα δάχτυλα µου!
Τρώω γρήγορα (στο πόδι) (στα όρθια)
Καλή όρεξη!
Βάζω νερό στο κρασί µου.
Του ψήνω το ψάρι στα χείλη.
Λέω το ψωµί ψωµάκι!
Τρώγοντας έρχεται η όρεξη.
Μέχρι να πεις κύµινο!
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7. ∂Ó‰˘Ì·Û›· - ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· - ∞ÁÔÚ¿
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αδιάβροχο, το

παλτό, το

αθλητικά παπούτσια, τα

παντελόνι, το

αναπτήρας, ο

παντόφλα, η

αξεσουάρ, το

πανωφόρι, το

άρωµα, το

παπούτσι, το

ατζέντα, η

πέδιλο, το

γάντι, το

πίπα, η

γιακάς, ο

πιτζάµες, οι

γιλέκο, το

πορτοφόλι, το

γόβα, η

πουκάµισο, το

γραβάτα, η

πουλόβερ, το

ένδυµα, το

ρολόι, το

ενδυµασία, η

ρόµπα, η

εσώρουχο, το

ρούχο, το

ζακέτα, η

σακκάκι, το

ζευγάρι, το

σκούφος, ο

ζώνη, η

σλιπ, το

καθρέφτης, ο

σουτιέν, το

καλλυντικά, τα

στηθόδεσµος, ο

κάλτσα, η

στυλό, το

καµπαρτίνα, η

ταγιέρ, το

καπέλο, το

τακούνι, το

κασκόλ, το

τιράντα, η

κινητό(τηλέφωνο), το

τσάντα, η

κοκαλάκι (για µαλλιά), το

τσαντάκι, το

κόκαλο(για παπούτσια), το

τσέπη, η

κολόνια, η

τσιγάρο, το

κορδόνι, το

τσόκαρο, το

κοστούµι, το

ύφασµα, το

κουκούλα, η

φανελάκι, το

κουµπί, το

φόρεµα, το

κουµπότρυπα, η

φουλάρι, το

µανίκι, το

φούστα, η

µπλούζα, η

χτένα, η

µπότα, η

τα κοσµήµατα

µποτάκι, το

ακρίβεια, η

µπουρνούζι, το

δαχτυλίδι, το

µπουφάν, το

βραχιόλι, το

νυχοκόπτης, ο

καρφίτσα, η

νυχτικιά, η

κολιέ, το

νυχτικό, το

σκουλαρίκι, το
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7. ∂Ó‰˘Ì·Û›· - ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· - ∞ÁÔÚ¿
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αγορά, η

µαγαζί, το

αγορά, η

µετρητά, τα

αξία, η

ξεπούληµα, το

απόδειξη, η

πίστωση, η

βόλτα , η

πιστωτική κάρτα, η

βιτρίνα, η

ποιότητα, η

διαφήµιση, η

ποσοστό, το

δοκιµαστήριο, το

προκαταβολή, η

δόση, η

προσφορά, η

εκποίηση, η

πωλητή ς, ο

εκπτώσεις, οι

πωλήτρια, η

εξόφληση, η

ρέστα, τα

επιταγή, η

ταµειακή µηχανή, η

ευκαρία, η

ταµείο, το

κατανάλωση , η

τιµή, η

κατάστηµα, το

φθήνια, η

κέρδος, το

φόρος, ο

κοινό, το

ωράριο, το

κόστος, το
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7. ∂Ó‰˘Ì·Û›· - ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· - ∞ÁÔÚ¿
∂›ıÂÙ·
αγοραστικός-ή-ό

λεπτό ς-ή-ό

αδιάβροχος-η-ο

λευκός-ή-ό

ακριβός-ή-ό

λινός-ή-ό

ανοιχτός-ή-ό

µακρυµάνικος-η-ο

άσπρος-η-ο

µακρύς-ιά-ύ

ατηµέλητος-η-ο

µάλλινος-η-ο

βαµαβακερός-ή-ό

µαύρος-η-ο

βελούδινος-η-ο

µεταξωτός-ή-ό

βυσσινής-ιά-ί

µπεζ

γαλάζιος-ια-ιο

µπλε

γκρίζος-α-ο

πλεκτός-ή-ό

δερµάτινος-η-ο

ποιοτικός-ή-ό

εµπριµέ

πορτοκαλής-ιά-ί

ζεστός-ή-ό

πράσινος-η-ο

ζιβάγκο, το

ριγέ

καλοκαιρινός-ή-ό

σιδερωµένος-η-ο

καρό

στενός-ή-ό

καταναλωτικός-ή-ό

συνεχής-ή-ές

καφέ

συνθετικός-ή-ό

καφετής-ιά-ί

τζιν, το

κίτρινος-η-ο

τσαλακωµένος-η-ο

κλειστός-ή-ό

φαρδύς-ιά-ύ

κόκκινος-η-ο

φθηνός-ή-ό(φτηνός)

κοµψός-ή-ό

χακί

κοντοµάνικος-η-ο

χειµερινός-ή-ό

κοντός-ή-ό

χοντρός-ή-ό
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7. ∂Ó‰˘Ì·Û›· - ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· - ∞ÁÔÚ¿
ƒ‹Ì·Ù·
αγοράζω

κοστίζω

ακριβαίνω

ντύνω-οµαι

αλλάζω

ξεντύνω-οµαι

γυαλίζω(τα παπούτσια)

ξεπουλώ

δανείζω-ζοµαι

παίρνω

δένω

πληρώνω-οµαι

διακοσµώ

πουλώ

διαφηµίζω-οµαι

τσαλακώνω

δοκιµάζω

χρωστώ

εφοδιάζω

χρωστώ

ετοιµάζω-οµαι

φθηναίνω

κάνω αλλαγή

φορώ

κάνω πρόβα
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7. ∂Ó‰˘Ì·Û›· - ¶ÚÔÛˆÈÎ¿ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· - ∞ÁÔÚ¿
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Πόσο κάνει;
Γιακάς χαµόγελο
Γιακάς βε(ν)
Άλλαξε ο Μανολιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς.
Προϊόν «ΑΑ» (άλφα, άλφα!)
Ό, τι δίνεις, παίρνεις.
Όλα στο κόστος! Μισή τιµή! Ό, τι προλάβετε! Όσο-όσο! Σε τιµή ευκαιρίας!
Είναι της µόδας, πάω µε τη µόδα, µου πάει, φοράω (βάζω) τα καλά µου.
Το ράσο δεν κάνει τον παπά.
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8. ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜: ·È¯Ó›‰È· - ¯ﬁÌÈ - ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË - ¿ıÏËÛË
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
ανάγνωση, η

περιοδικό, το

ανέκδοτο, το

πινέλο, το

αρκουδάκι, το

ποίηµα, το

αίνιγµα, το

«ποντίκι», το

αυτοκινητάκι, το

σκάκι, το

βιβλίο, το

σπαζοκεφαλιά, η

βιβλιοθήκη, η

σταυρόλεξο, το

βιβλιοπωλείο, το

τόπι, το

«γκρινιάρης», ο

«φιδάκι», το

διαδίκτυο, το
διασκέδαση, η

χρώµατα

διήγηµα, το

ασηµί

επιτραπέζιο παιχνίδι, το

άσπρος-η-ο

ζωγραφιά, η

βεραµάν

ζωγραφική, η

γαλάζιος-η-ο

ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα

γκρι

ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο

εκρού

ιντερνέτ, το

θαλασσής-ιά-ί

καβαλέτο, το

καφέ

κανόνας, ο

κίτρινος-η-ο

κερο µπογιές, οι

κόκκινος-η-ο

κόµικ, το

µαύρος-η-ο

κοµπιούτερ, το

µοβ

κούκλα, η

µπεζ

κουτσό, το

µπλε

κρυφτό, το

ουρανής-ιά-ί

κυνηγητό, το

πορτοκαλής-ιά-ί

µπλοκ ζωγραφικής, το

πράσινος-η-ο

µπογιές, οι

ροζ

µυθιστόρηµα, το

σοκολατής-ιά-ί

νεροµπογιές, οι

σοµόν

ντόµινο, το

χακί

χόµπυ, το

χρυσός-η-ο

παιχνίδι, το
«µήλα», τα

ταχυδροµείο

«µονόπολι», το

αποστολέας, ο, η

µπαλόνι, το

γράµµα, το

ξυλοµπογιές, οι

γραµµατόσηµο, το

οθόνη, η

διεύθυνση, η

οµαδικό παιχνίδι, το

επιταγή, η

παραµύθι, το

κόλλα αλληλογραφίας, η
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8. ∂ÏÂ‡ıÂÚÔ˜ ¯ÚﬁÓÔ˜: ·È¯Ó›‰È· - ¯ﬁÌÈ - ‰È·ÛÎ¤‰·ÛË - ¿ıÏËÛË
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
παραλήπτης, ο

µέγαρο µουσικής, το

συλλογή γραµµατοσήµων, η

µεγάφωνο, το

συστηµένο(γράµµα), το

µικρόφωνο, το

ταχυδρόµος, ο, η

µοντάζ, το

φάκελος, ο

ντοκιµαντέρ, το

φιλοτελισµός, ο

ορχήστρα, η
παραγωγός, ο, η

η φωτογραφία

παρτιτούρα, η

αρνητικό, το

πλατό, το

εκτύπωση, η

πρόγραµµα, το

εµφάνιση, η

ραδιόφωνο, το

στάση , η

ραδιοφωνικός σταθµός, ο

φακός, ο

σι ντι, το

φιλµ, το

σίριαλ, το

φωτογραφική µηχανή, η

σκηνοθεσία, η
σκηνοθέτης, ο, η

η µουσική , το ραδιόφωνο, η τηλεόραση

σταθµός, ο

ακροατής, ο

στέρεο, το

ακροάτρια, η

στερεοφωνικό συγκρότηµα, το

δελτίο(ειδήσεων, καιρού), το

στούντιο, το

δηµοσιογράφος, ο, η

συναυλία, η

δίαυλος, ο

τηλεθεατής, ο

δισκάδικο, το

τηλεοπτική σειρά, η

δισκοθήκη, η

τηλεοπτικός σταθµός, ο

δισκοπωλείο, το

τηλεπαρουσιαστής, ο

δίσκος, ο

τηλεπαρουσιάστρια, η

δορυφόρος, ο

τηλεχειριστήριο (τηλεκοντρόλ), το

ειδήσεις, οι
εικονολήπτης, ο(κάµεραµαν)

τα µουσικά όργανα

εκπαιδευτική τηλεόραση, η

ακορντεόν, το

εκποµπή, η

αρµόνιο, το

ηχείο, το

άρπα, η

ηχολήπτης, ο

βιόλα, η

ηχολήπτρια, η

βιολί, το

κανάλι, το

βιολοντσέλο, το

κασέτα, η

έγχορδα, τα

κασετόφωνο, το

κιθάρα, η

κεραία, η

κλαρινέτο, το

κινούµενα σχέδια, τα

κλαρίνο, το

κοντσέρτο, το

κρουστά, τα

µαέστρος, ο

µαντολίνο, το
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√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
µπαγλαµάς, ο

νούµερο, το

µπουζούκι, το

οθόνη, η

ντραµς, τα

όπερα, η

όµποε, το

παρασκήνια, τα

ούτι, το

πλατεία, η

πιάνο, το

προβολέας, ο

πνευστά, τα

πρωταγωνιστής, ο

σαξόφωνο, το

πρωταγωνίστρια, η

φλάουτο, το

πυροτέχνηµα, το

φυσαρµόνικα, η

ρόλος, ο
σινεµά, το

τα θεάµατα

σκηνή, η

αίθουσα, η

σκοποβολή, η

ακροβασία, η

στόχος, ο

ακροβάτης, ο

συγκρουόµενα(αυτοκινητάκια), τα

ακροβάτρια, η

ταχυδακτυλουργός, ο, η

αυλαία, η

τραγωδία, η

αυτόγραφο, το

τσίρκο, το

βεστιάριο, το

χειροκρότηµα, το

γύρισµα, το

χορευτής, ο

διάλειµµα, το

χορεύτρια, η

δράµα, το

χορογραφία, η

εισιτήριο, το

χορογράφος, ο

εξώστης, ο

χορός, ο

επιθεώρηση, η
έργο, το

τα αθλήµατα

θεατής, ο

αερόµπικ, το

θέατρο, το

βατραχοπέδιλα, τα

θέση, η

βόλεϊ, το

θεωρείο, το

γκολφ, το

θηριοδαµαστής, ο

γυµναστήριο, το

θρίλερ, το

γυµναστής, ο

καµαρίνι, το

γυµνάστρια, η

κινηµατογράφος, ο

δύτης, ο

κλόουν, ο

ενόργανη γυµναστική, η

κοινό, το

κατάδυση, η

κούνια, η

κολύµβηση, η

κωµωδία, η

κολυµβητής, ο

λούνα παρκ, το

κολυµβήτρια, η

µαλλί της γριάς, το

κωπηλασία, η

µπαλέτο, το

κωπηλάτης, ο
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√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
µπάλα, η

διαιτητή ς, ο

µπάσκετ, το

δισκοβολία, η

µπασκετµπολίστας, ο

δίχτυ, το

µπασκετµπολίστρια, η

έδρα, η

ξιφασκία, η

ηµίχρονο, το

ορειβασία, η

ήττα, η

ορειβάτης, ο

ισοπαλία, η

ορειβάτισσα, η

κερκίδα, η

παγοπέδιλο, το

κόουτς, ο

πατινάζ, το

κόρνερ, το

πέδιλα του σκι, τα

κριτής, ο

πισίνα, η

κύπελλο, το

πίστα, η

µαραθώνιος, ο

ποδήλατο, το

µατς, το

ποδηλάτης, ο

µετάλλιο, το

ποδηλάτισσα, η

νίκη, η

ποδόσφαιρο, το

νικητής, ο

ποδοσφαιριστής, ο

νικήτρια, η

πόλο, το

ολυµπιακοί αγώνες, οι

ρακέτα, η

οπαδός, ο, η

ρυθµική γυµναστική, η

παίκτης, ο

σκι, το

παιχνίδι, το

σκιέρ, ο

πέναλτι, το

τένις, το

πρόκριση, η

τενίστας, ο

προπόνηση, η

τενίστρια, η

προπονητής, ο

χόκεϊ, το

προπονήτρια, η

ο κλασικός αθλητισµός

πρωταθλητής, ο

αγώνας, ο

πρωταθλητισµός, ο

αθλητής, ο

πρωταθλήτρια, η

αθλήτρια, η

ρεβάνς, η

άµιλλα, η

ρεκόρ, το

πρωτάθληµα, το

ακοντισµός, ο

ριµπάουντ, το

άλµα επί κοντώ, το

σκόρερ, ο

άλµα εις µήκος, το

σκυταλοδροµία, η

άλµα εις ύψος, το

στάδιο, το

αποκλεισµός, ο

τερµατοφύλακας, ο

αποτέλεσµα, το

φάουλ, το

βαθµολογία, η

φίλαθλος, ο, η

γήπεδο, το
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αθλητικός-ή-ό

ιστορικός-ή-ό

αισθηµατικός-ή-ό

κινηµατογραφικός-ή-ό

αργυρός-ή-ό

κωµικός-ή-ό

αστείος-α-ο

µελωδικός-ή-ό

αστυνοµικός-ή-ό

παγκόσµιος-α-ο

βαρετός-ή-ό

παιχνιδιάρης-α-ικο

διασκεδαστικός-ή-ό

πανευρωπαϊκός-ή -ό

δραµατικός-ή-ό

περιεπτειώδης-ης-ες

ενδιαφέρων-ουσα-ον

πολύχρωµος-η-ο

επικίνδυνος-η-ο

συναρπαστικός-ή -ό

ζαβολιάρης-α-ικο

χάλκινος-η-ο

θεατρικός-ή-ό

χρυσός-ή-ό
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ƒ‹Ì·Ù·
αθλούµαι

µαντεύω

ακούω

νικάω-ώ

ακροβατώ

παίζω µε φίλους, µόνος µου

αποθεώνω-οµαι

παίζω µουσική

αποκλείω-οµαι

παίζω πιάνο, βιολί, κιθάρα...

βλέπω τηλεόραση

παίζω ποδόσφαιρο, τέννις...

γελώ

παίζω σε µία ταινία (ερµηνεύω έναν ρόλο)

γιουχαΐζω

παρακολουθώ ένα πρόγραµµα...

γυµνάζω-οµαι

πηγαίνω θέατρο

διαβάζω

πηγαίνω σινεµά

διασκεδάζω

πηδώ (σκοινάκι, λάστιχο)

εµφανίζω φωτογραφίες

προκρίνοµαι

ζωγραφίζω

τρέχω

ηχογραφώ

φωτογραφίζω

κάνω ακροβατικά

χαζεύω

κάνω σκι, ορειβασία...

χαλαρώνω

κερδίζω

χορεύω

κλείνω θέση

χρωµατίζω

κολυµπώ

χάνω

λέω αστεία

χειροκροτώ

λύνω σταυρόλεξα
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∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Γυµνάζοµαι µε τις ώρες.
∆ακρύζω από τα γέλια.
Κάνω πλάκα
Ξεκαρδίζοµαι στα γέλια.
Ο «βιβλιοφάγος»
Οι νότες: ντο, ρε, µι, φα, σολ, λα, σι!
Περνώ την ώρα µου
Σκάω στα γέλια
Σκοτώνω την ώρα µου
Τρελαίνοµαι για παιχνίδια.
Τρώω την ώρα µου
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9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
ανατολή, η

οι µέρες της εβδοµάδας

απόγευµα, το

η ∆ευτέρα

αυγή, η

η Τρίτη

βδοµάδα, η

η Τετάρτη

βράδυ, το

η Πέµπτη

δεκάλεπτο, το

η Παρασκευή

δευτερόλεπτο, το

το Σάββατο

δείκτης, ο

η Κυριακή

δεκαπενθήµερο, το
δίµηνο, το

οι 12 µήνες του γρόνου

δίωρο, το

ο Ιανουάριος

δύση, η

ο Φεβρουάριος

δύση του ήλιου, η

ο Μάρτιος

εβδοµάδα, η

ο Απρίλιος

εξάµηνο, το

ο Μάιος

έτος, το

ο Ιούνιος

ηλιοβασίλεµα, το

ο Ιούλιος

ηµέρα, η

ο Αύγουστος

ηµεροµηνία, η

ο Σεπτέµβριος

λεπτό, το

ο Οκτώβριος

λεπτοδείκτης, ο

ο Νοέµβριος

µέρα, η

ο ∆εκέµβριος

µεσηµέρι, το
µήνας, ο

διαίρεση χρόνου

µισάωρο, το

αιώνας, ο

νύχτα, η

δεκαετία, η

ξηµέρωµα, το

διετία, η

πενθήµερο, το

εξάµηνο, το

πεντάλεπτο, το

έτος, το

πρωί, το

πενταετία, η

πρωτοµηνιά, η

χρόνος, ο

ρολόι, το

χιλιετερίδα, η

σαββατόβραδο, το

χιλιετία, η

σαββατοκύριακο, το
σούρουπο, το

το ηλιακό σύστηµα

τέταρτο, το

ακτίνα, η

τρίµηνο, το

άξονας, ο

ώρα, η

αστέρι, το

ωροδείκτης, ο

γη, η

ωρολόι, το

έκλειψη ηλίου, η
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9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
έκλειψη σελήνης, η

βαθµός, ο

ήλιος, ο

βοριάς, ο

πανσέληνος, η

βροντή, η

πλανήτης, ο

βροχή, η

σελήνη, η

βροχοπτώσεις, οι

στροφή, η

δελτίο καιρού, το

φεγγάρι, το

δελτίο θυέλλης, το
δροσιά, η

το ηµερολόγιο

ζέστη, η

αύριο

ηλιαχτίδα, η

ηµεροµηνία, η

ηλιοφάνεια, η

µεθαύριο

θάλασσα, η

µέλλον, το

θαλασσοταραχή, η

παρελθόν, το

θερµοκρασία, η

παρόν, το

θερµόµετρο, το

προχθές

καιρικές συνθήκες, οι

σήµερα

κακοκαιρία, η

χθες

καλοκαιρία, η

χρονολογία, η

καταιγίδα, η
καύσωνας, ο

Τα τέσσερα σηµεία του ορίζοντα

Κέλσιος, ο

ο Βορράς(ο Βοριάς)

κεραυνός, ο

ο Νότος

κλίµα, το

η ∆ύση

κρύο, το

η Ανατολή

κύµα, το
λιακάδα, η

οι τέσσερις εποχές τον χρόνου

λίβας, ο

η άνοιξη

µελτέµι, το

το καλοκαίρι

µετεωρολόγος, ο, η

το φθινόπωρο

µόλυνση, η

ο χειµώνας

µπόρα, η
µπουρίνι, το

ο καιρός

νιφάδα χιονιού, η

αεράκι, το

νοτιάς, ο

αέρας, ο

ξαστεριά, η

ανεµοθύελλα, η

οµίχλη, η

άνεµος, ο

ουράνιο τόξο, το

άνοδος(θερµοκρασίας)

ουρανός, ο

άπνοια, η

παγετός, ο

αστραπή, η

περιβάλλον, το

ατµόσφαιρα, η

πρόβλεψη, η
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9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
πτώση θερµοκρασίας, η

οικολογία

ρεύµα, το

ανακύκλωση, η

ρύπανση, η

ατµόσφαιρα, η

σταγόνα, η

βιολογικά προϊόντα, τα

συννεφιά, η

βιολογικός καθαρισµός, ο

σύννεφο, το

ηχορύπανση, η

τρικυµία, η

καθαρισµός, ο

υγρασία, η

καθαριότητα, η

υδράργυρος, ο

λίπασµα, το

φουρτούνα, η

µόλυνση του περιβάλλοντος, η

χαλάζι, το

νέφος, το

χιόνι, το

περιβάλλον, το

χιονοθύελλα, η

προστασία περιβάλλοντος, η

χιονόπτωση, η

προστασία των ζώων, η

ψιχάλα, η

ραδιενέργεια, η

ψύχρα, η

ρύπανση, η
τρύπα του όζοντος, η
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9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
∂›ıÂÙ·
αίθριος-α-ο

κρύος-α-ο

αιώνιος-α-ο

καταγάλανος-η-ο

ανατολικό ς-ή-ό

µαγιάτικος-η-ο

ανοιξιάτικος-η-ο

µαύρος-η-ο

απογευµατινός-ή-ό

µεσηµεριανός-ή-ό

αποπνικτικό ς-ή-ό

µεσογειακός-ή-ό

αργός-ή-ό

µηνιαίος-α-ο

αυγουστιάτικος-η-ο

µολυσµένος-η-ο

βιαστικός-ή-ό

µουντός-ή-ό

βόρειος-α-ο

νότιος-α-ο

βραδινός-ή-ό

ξάστερος-η-ο

βροχερός-ή-ό

ξηρός-ή-ό

γαλανός-ή-ό

οικολογικός-ή-ό

γκρίζος-η-ο

πεντακάθαρος-η-ο

γρήγορος-η-ο

περιβαλλοντικός-ή-ό

δεκαπενθήµερος-η-ο

πολικός-ή-ό

δίσεκτος-η-ο

πρόσκαιρος-η-ο

δυνατός-ή-ό

πρωινός-ή-ό

δυτικός-ή-ό

σαββατιάτικος-η-ο

εβδοµαδιαίος-α-ο

σκούρος-η-ο

ετήσιος-α-ο

σποραδικός-ή-ό

εύκρατος-η-ο

συννεφιασµένος-η -ο

ζεστός-ή-ό

ταραγµένος-η-ο

ηλιόλουστος-η-ο

τοπικός-ή-ό

ηµερήσιος-ια-ιο

τρικυµιώδης-ης-ες

ηπειρωτικός-ή-ό

τροπικός-ή-ό

ήπιος-α-ο

υγρός-ή-ό

ήσυχος-η-ο

υψηλός-ή-ό

ισχυρός-ή-ό

φθινοπωρινός-ή-ό

καθαρός-ή-ό

χαµηλός-ή-ό

κακός-ή(ιά)-ό

χειµωνιάτικος-η-ο

καλοκαιρινός-ή-ό

ψυχρός-ή-ό

καλός-ή-ό

50

9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
ƒ‹Ì·Ù·
αλλάζω

µπουµπουκιάζω

ανατέλλω (-ει)

νυχτώνω (-ει)

ανθίζω

ξηµερώνω (-ει)

αρχίζω

περιµένω

βιάζοµαι

περνώ

βραδιάζω (-ει)

πηγαίνει µπροστά, πίσω (το ρολόι)

βρέχω (-ει)

πληµµυρίζω

διαρκώ

πρασινίζω

δύω (-ει)

ρυπαίνω (την ατµόσφαιρα)

ενισχύω

ρίχνει χαλάζι

εξασθενίζω

σκοτεινιάζω (ει)

ζεσταίνοµαι .

σηµειώνεται άνοδος της θερµοκρασίας-

καθυστερώ

σουρουπώνω (-ει)

καλοκαιριάζω (-ει)

συννεφιάζω (-ει)

κάνει ζέστη, κρύο

τελειώνω

κουρδίζω (κουρντΐζω)το ρολόι

φθινοπωριάζω (-ει)

κρυώνω

φυσάω (-ει)

κυµαίνοµαι

χαράζω (-ει)

λιώνω (-ει)

χιονίζω (-ει)

µαραίνοµαι

χρονίζω (-ει)

µειώνω

χειµωνιάζω (-ει)

µετατρέπω

ψιχαλίζω (-ει)
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9. √ ¯ÚﬁÓÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÔ¯¤˜ – √ Î·ÈÚﬁ˜
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Πόση ώρα θέλει για...
Είναι ώρα να...
Είµαι στην ώρα µου
Σκοτώνω την ώρα µου
µ. Χ. = µετά Χριστόν
π. Χ = προ Χριστού
Χαρά Θεού !
Ρίχνει καρεκλοπόδαρα !
Έγινα µούσκεµα.
Σαν βρεγµένο παπί
Σαν βρεγµένη γάτα
Ο Φλεβάρης κι αν Φλεβίσει, καλοκαίρι θα µυρίζει
Μήνας που δεν έχει «ρο» στο κρασί βάλε νερό!
Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;
Σήκωσε αεράκι. Έβγαλε αέρα.
Το πάει για βροχή.
Κάνει ψοφόκρυο !
Τσουχτερό κρύο.
Σκάει ο τζίτζικας από τη ζέστη!
Μέρα µεσηµέρι!
Ήλιος µε δόντια !
Θάλασσα λάδι.
Θάλασσα να την πιεις στο ποτήρι!
Καθαρός ουρανός, αστραπές δε φοβάται.
Φόρεσα «Μάρτη» (είδος φυλαχτού από κόκκινη και άσπρη κλωστή που φοράνε τα παιδιά στο χέρι
σαν βραχιόλι το Μάρτιο µήνα για να προστατευτούν από τις πρώτες ανοιξιάτικες ζέστες)
Κάθε πράγµα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
άγκυρα, η

διόδια, τα

άδεια, η

δροµολόγιο, το

άδεια παραµονής, η

δωµάτιο, το

αεροδρόµιο, το

εισιτήριο(απλό, µε επιστροφή), το

αεροπειρατεία, η

εισπράκτορας, ο, η

αεροπλάνο, το

ελεγκτής, ο

αεροπορική εταιρεία, η

έλεγχος, ο

αερόστατο, το

εκδροµή, η

αεροσυνοδός, ο, η

έκθεµα, το

αίθουσα, η

έλικας, ο

αίθουσα αναµονής, η

ελικόπτερο, το

ακύρωση, η

ενθύµιο, το

αναβολή, η

εξοχή, η

αναγγελία, η

επιβάτης, ο

αναµονή, η

επίσκεψη, η

ανανέωση, η

ζώνη ασφαλείας, η

αναχώρηση, η

ηµιδιατροφή, η

αντίσκηνο, το

θάλασσα, η

αξιοθέατο, το

θέρετρο, το

αποβάθρα, η

θέση, η

απογείωση, η

θεώρηση, η

αποσκευές, οι

ιπτάµενο δελφίνι, το

απωλεσθέντα αντικείµενα, τα

ιστιοφόρο, το

άσφαλτος, η

κάθισµα, το

ατµοµηχανή, η

καθυστέρηση, η

αυτοκινητάµαξα, η

καµπίνα, η

αυτοκινητιστή ς, ο

κάµπινγκ, το

αυτοκίνητο, το

καπετάνιος, ο

αυτοκινητόδροµος, ο

καπνιστή ς, ο

αυτόµατος πιλότος, ο

καπνίστρια, η

άφιξη, η

καράβι, το

βαγόνι, το

κάρτα, η

βαλίτσα, η

κατασκήνωση, η

βάρκα, η

κατάστρωµα, το

βέσπα, η

κινητήρας, ο

βίζα, η

κουκέτα, η

βουνό, το

κουπί, το

διαβατήριο, το

κράνος, το

διακοπές, οι

κράτηση , η

διανυκτέρευση, η

κρουαζιέρα, η

διατροφή, η

κρουαζιερόπλοιο, το
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
κυβερνήτης, ο

ποδηλάτης, ο

λαθρεπιβάτης, ο

ποδηλάτισσα, η

λαθρεπιβάτισσα, η

ποδήλατο, το

λεωφορείο, το

πορτ µπαγκάζ, το

λιµάνι, το

πούλµαν, το

µη καπνιστής, ο

πράκτορας, ο

µηχανάκι, το

πρακτορείο, το

µηχανή, η

πρόγευµα, το

µηχανόβιος, ο

προσγείωση, η

µηχανοδηγός, ο

πρόστιµο, το

µοτοποδήλατο, το

πρωινό, το

µοτοσικλετιστής, ο

πτήση, η

µουσείο, το

πύργος ελέγχου, ο

ναύλα, τα

ρεσεψιόν, η

ναύτης, ο

ρόδα, η

ναυτία, η

σακίδιο, το

ξενάγηση, η

σάκος, ο

ξεναγός, ο, η

σέρβις, το

ξενοδοχείο, το

σιδηροδροµική γραµµή, η

ξενοδόχος, ο, η

σιδηροδροµικό δίκτυο, το

ξενώνας, ο

σιδηρόδροµος, ο

οδηγός, ο, η

σκάφος, το

οδικό δίκτυο, το

σκηνή, η

οδός, η

σταθµάρχης, ο

οδόστρωµα, το

σταθµός, ο

πανδοχείο, το

ταξίδι, το

πανσιόν, η

ταξιδιώτης, ο

παπάκι, το

ταξιδιωτικό γραφείο, το

παράβαση, η

τελεφερίκ, το

παραθέριση, η

τελωνείο, το

παραλία, η

τιµόνι, το

παραµονή, η

τοπίο, το

πάσο, το

τρένο, το

περιήγηση, η

τσάντα, η

περιηγητής, ο

τουρισµός, ο

περιηγήτρια, η

τουρίστας, ο

πιλότος, ο, η

τουρίστρια, η

πινακοθήκη, η

τουριστικό γραφείο, το

πληροφορία, η

τουριστικός πρακτορας, ο

πλήρωµα, το

τροχόσπιτο, το

πλοίο, το

υπηρεσία, η
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
υπνόσακος, ο

φωτογραφική µηχανή, η

φρένο, το

χάρτης, ο

φτερό, το

χειραποσκευή, η

φωτογραφία, η
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
∂›ıÂÙ·
αεροπορικός-ή-ό

ιστορικός-ή-ό

ακριβός-ή-ό

καλοκαιρινός-ή-ό

ακτοπλοϊκός-ή -ό

καταπράσινος-η-ο

άνετος-η-ο

κάτασπρος-η-ο

αργός-ή-ό

κουραστικός-ή-ό

αρχαιολογικός-ή-ό

λαογραφικός-ή-ό

ασφαλής-ής-ές

µαγευτικός-ή-ό

βουνίσιος-ια-ιο

µοντέρνος-α-ο

γραφικός-ή-ό

ξεκούραστος-η -ο

γρήγορος-η-ο

οδικός-ή-ό

διαφηµιστικός-ή-ό

παραθαλάσσιος-ια-ιο

δυσάρεστος-η-ο

πρακτικός-ή-ό

εξυπηρετικός-ή -ό

σίγουρος-η-ο

εξωτικός-ή-ό

σιδηροδροµικός-ή-ό

επικίνδυνος-η-ο

σύγχρονος-η-ο

ευχάριστος-η-ο

ταξιδιωτικός-ή-ό

ηµερήσιος-ια-ιο

τουριστικός -ή-ό

θαλασσινός-ή-ό

φθηνός-ή-ό
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
ƒ‹Ì·Ù·
αγοράζω

κάνω κράτηση

ακυρώνω

κάνω µπάνιο

αναβάλλω

κάνω σκι

αναθεωρώ

καταγράφω

ανανεώνω

κατασκηνώνω

αναχωρώ

κατεβαίνω

ανεβαίνω

κλείνω θέση

αποβιβάζω-οµαι

κόβω εισιτήριο

απογειώνω-οµαι

κολυµπώ

βγαίνω

ξεναγώ

διανυκτερεύω

παίρνω (το αεροπλάνο)

διασχίζω

παραθερίζω

επιβιβάζω-οµαι

πηγαίνω

επισκέπτοµαι

προσγειώνω-οµαι

ζητώ

προσδένοµαι

θεωρώ

ταξιδεύω µε

ισχύω

χάνω (το τρένο)

καθυστερώ

φεύγω

κάνω διακοπές

φθάνω(φτάνω)
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10. ªÂÙ·ÊÔÚÈÎ¿ Ì¤Û· - ∆·Í›‰È·
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
«Ο γύρος του κόσµου σε ογδόντα ηµέρες»
Οδύσσεια αυτό το ταξίδι...
Είναι ταξιδιάρικο πουλί
Ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται
Μεγάλο καράβι µεγάλες φουρτούνες
«Ώρα καλή στην πρύµη σου κι αέρας στα πανιά σου κι ούτε πουλί πετούµενο να µη βρεθεί
µπροστά σου»
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αγγείο, το

µικροσκόπιο, το

αγκώνας, ο

µπράτσο, το

αίµα, το

µυς, ο

αντίχειρας, ο

µύτη, η

άρθρωση, η

νεύρο, το

αρτηρία, η

νεφρό , το

αστράγαλος, ο

νύχι, το

αφτί, το

όργανο, το

βάρος, το

ουροδόχος κύστη, η

βλεφαρίδα, η

παλάµη, η

γάµπα, η

πέλµα, το

γεννητικά όργανα, τα

πηγούνι, το

γέφυρα (δοντιών), η

πλάτη, η

γλώσσα, η

ττνεύµονας, ο

γόνατο, το

πνευµόνι, το

γονιµοποίηση, η

πόδι, το

γύψος, ο

πρόσωπο , το

δάκρυ, το

πυρετός, ο

δάχτυλο, το

σκελετός, ο

δείκτης, ο

σπονδυλική στήλη, η

διάσταση, η

σπόνδυλος, ο

δόντι, το

στήθος, το

έντερο, το

στόµα, το

επιδερµίδα, η

στοµάχι, το

καρδνά, η

συκώτι, το

κεφάλι, το

σφράγισµα, το

κοιλιά, η

σώµα, το

κόκαλο, το

τύµπανο, το

κρανίο, το

ύψος, το

λαβύρινθος, ο

φλέβα, η

λαιµός, ο

φρύδι, το

λάρυγγας, ο

χείλη, τα

λεκάνη, η

χέρι, το

µάγουλο, το

ώµος, ο

µαλλιά, τα
µασχάλη, η

οι αισθήσεις

µάτι, το

ακοή, η

µέλος, το

αφή, η

µέση, η

γεύση, η

µέτωπο, το

όραση, η

µηρός, ο

όσφρηση, η
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
οι λειτουργίες του ανθρώπινου, οργανισµού

εξέταση, η

αναπνοή, η

επίδεσµος, ο

αναπαραγωγή, η

επίσκεψη, η

κυκλοφορία του αίµατος, η

ηπατίτιδα, η

πέψη, η

θεραπεία, η
θερµόµετρο, το

ασθένειες - περίθαλψη

ιατρείο, το

αγωγή, η

ιατρική, η

αδιαθεσία, η

ιλαρά, η

αιµοδοσία, η

ιός, ο

αιµοδότης, ο

καρδιακή κρίση, η

αιµοδότρια, η

καρδιογράφηµα, το

ακτινογραφία, η

καρκίνος, ο

αλοιφή, η

κάταγµα, το

αµυγδαλές, οι

κλινική, η

ανάλυση αίµατος, η

κοιλόπονος, ο

ανάρρωση, η

κολλύριο, το

αναρρωτική άδεια, η

λιποθυµία, η

άνεµοβλογιά, η

µαγνητική, η

ανοσιοποιητικό σύστηµα, το

µαγουλάδες, οι

αντιβιοτικό, το

µεταµόσχευση, η

αντίδοτο, το

µικρόβιο, το

αξονική, η

µόλυνση, η

αρρώστια, η

µύωπας, ο, η

άρρωστη, η

µυωπία, η

άρρωστος, ο

νοσοκοµείο, το

ασθενής, ο, η

νοσοκόµα, η

ασθενοφόρο, το

νοσοκόµος, ο

ασπιρίνη, η

ορός, ο

αστιγµατισµός, ο

παραµαγούλες, οι

βελόνα, η

παυσίπονο, το

γρίππη, η

περιστατικό, το

διαβήτη ς, ο

πληγή, η

διαβητικός, ο

πλύση στοµάχου, η

εγχείρηση, η

πονόδοντος, ο

έιτζ, το

πονοκέφαλος, ο

εµβολιασµός, ο

πρεσβυωπία, η

εµβόλιο, το

πρόληψη, η

έµετος, ο

πυρετός, ο

έµφραγµα, το

ράµµα, το

ένεση, η

ρευµατισµοί, οι
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
√˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
σηµάδι, το

Ειδικότητες

σιρόπι, το

ακτινιλόγος, ο, η

σκωληκοειδίτιδα, η

αθλητίατρος, ο, η

σταγόνα, η

αναισθησιολόγος, ο, η

στηθοσκόπιο, το

γιατρός, ο, η

στοµατίτιδα, η

γυναικολόγος, ο, η

στοµαχόπονος, ο

δερµατολόγος, ο, η

στραµπούληγµα, το

καρδιολόγος, ρ, η

σύµπτωµα, το

λογοθεραπευτής, ο

συνταγή, η

λογοθεραπέύτρια, η

σύριγγα, η

µαία, η

τραύµα, το

µαιευτήρας, ο, η

τραυµατιοφορέας, ο

µικροβιολόγος, ο, η

τροφική δηλητηρίαση, η

νοσηλευτής, ο

υπέρηχος, ο

νοσηλεύτρια, η

υπόθετο, το

οδοντίατρος, ο, η

φαρµακείο, το

οδοντογιατρός, ο, η

φάρµακο, το

ορθοπεδικός, ο, η

φαρυγγίτιδα , η

οστεοπαθολόγος, ο, η

φλεγµονή, η

ουρολόγος, ο, η

φορείο, το

οφθαλµίατρος, ο, η

χάπι, το

παθολόγος, ο, η

χειρουργείο, το

παιδίατρος, ο, η

ωτίτιδα, η

πλαστικός χειρούργος, ο, η
ρευµατολόγος, ο, η

οι παιδικές αρρώστιες

σχολίατρος, ο, η

αµυγδαλές, οι

φυσικοθεραπευτής, ο

ανεµοβλογιά, η

φυσικοθεραπεύτρια, η

ερυθρά, η

χειροπράκτης, ο, η

ιλαρά, η

χειρουργός, ο, η

παραµαγούλες, οι

ψυχίατρος, ο, η
ψυχολόγος, ο, η
ωτορινολαρυγγολόγος, ο, η
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
∂›ıÂÙ·
αδιάθετος-η-ο

µεταδοτικός-ή-ό

αδύναµος-η-ο

µικροκαµωµένος-η -ο

αναλγητικός-ή -ό

νοσοκοµειακός-ή-ό

αναρρωτικός-ή-ό

ξανθός-ή-ό

άσχηµος-η-ο

ξυπόλητος-η-ο

γερός-ή-ό

όµορφος-η-ο

γυµνός-ή-ό

προληπτικός-ή-ό

εξωσωµατικός-ή-ό

σγουροµάλλης-α-ικο

επείγων-ουσα-ον

σωµατικός-ή-ό

επικίνδυνος-η-ο

φαλακρός-ή-ό

εύσωµος-η-ο

φιλάσθενος-η-ο

θεραπευτικός-ή-ό

χειρουργικός-ή-ό

καστανός-ή-ό

χλοµός-ή-ό

κοντός-ή-ό

χοντρός-ή-ό

λεπτός-ή-ό

ψηλός-ή-ό

µελαχρινός-ή-ό
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
ƒ‹Ì·Ù·
αισθάνοµαι

λιποθυµώ

αναπνέω

µασάω

αναρρώνω

νιώθω

ανεβάζω πυρετό

νοσηλεύοµαι

αρρωσταίνω

νοσηλεύω

βάζω ένεση

περιθάλπτω

βάζω σε γύψο

πληγώνοµαι

βγάζω δόντια

πληγώνω

βήχω

πονάω-ώ

εµβολιάζοµαι

σπάνω-σπάω (το πόδι µου, το χέρι µου)

εµβολιάζω

σφραγίζω δόντι

εξετάζοµαι

τραυµατίζοµαι

εξετάζω

τραυµατίζω

επιδένω(τραύµα)

υποφέρω

θεραπεύοµαι

φτερνίζοµαι

θεραπεύω

χάνω (ξαναβρίσκω) τις αισθήσεις µου

κάνω ένεση

χειρουργώ

καταπίνω

χτυπάω

λαχανιάζω

χωνεύω
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11. ∆Ô ·ÓıÚÒÈÓÔ ÛÒÌ· – ∏ ˘ÁÂ›·
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Άντε και γρήγορα στο πόδι!
Βγάζω γλώσσα
Βγάζω δόντια
Γελάνε µέχρι και τα αφτιά του (τα µουστάκια του)!
Γλώσσα φαρµάκι-µέλι
Είµαι όλος αυτιά.
Κάνω τα γλυκά µάτια.
Κουφάθηκα!
Μέση δαχτυλίδι!
Μου ανέβηκε το αίµα στο κεφάλι!
Μούδιασε το σώµα του από το φόβο!
Μου κόπηκαν τα ήπατα
Μας κούφανε µ’ αυτά που µας είπε
Πονάει το δοντάκι του!
Τα λέω έξω από τα δόντια.
Τα µάτια σου δεκατέσσερα!
Την άρπαξα! Είµαι «του θανατά»! Περαστικά! Σιδερένιος!
Του κόπηκαν τα γόνατα!
Του ’πεσαν τα µαλλιά από αυτά που άκουσε!
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
·) ¶·Ó›‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αγέλη, η

γαϊδουράκι, το

αµφίβιο, το

γαλοπούλα, η

άνθρωπος, ο

γάτα, η

βιότοπος, ο

γουρούνι, το

βοσκή, η

κατσίκα, η

βοσκός, ο

κλώσσα, η

βοσκότοπος, ο

κόκκορας, ο

έντοµο, το

κότα, η

ερπετό, το

κουνέλι, το

εταιρία προστασίας ζώων, η

κύκνος, ο

ζώο, το

µουλάρι, το

ζωολογικός κηπος, ο

παγόνι, το

θαλασσινά, τα

πάπια, η

θηλαστικό, το

πετεινός, ο

θηρίο, το

πρόβατο, το

κλουβί, το

σκυλί, το

κοπάδι, το

σκύλος, ο

κοτέτσι, το

τράγος, ο

κτηνιατρείο, το

φραγκόκοτα, η

κτηνίατρος, ο, η
µαντρί, το

τα ζώα δάσους

µαστός, ο

αγριογούρουνο, το

πουλερικό, το

αλεπού, η

πουλί, το

αρκούδα, η

πτηνό, το

ασβός, ο

σµήνος, το

ελάφι, το

στάβλος, ο

ζαρκάδι, το

στάνη, η

λαγός, ο

τσοµπάνος, ο

λύκος, ο

υγροβιότοπος, ο

σκατζόχοιρος, ο

φωλιά, η

σκίουρος, ο

ψάρι, το

τσακάλι, το
τυφλοπόντικας, ο

τα κατοικίδια ζώα

χελώνα, η

αγελάδα, η
άλογο, το

τα πολικά ζώα

αρνί, το

λευκή αρκούδα, η

βόδι, το

πιγκουίνος , ο

βουβάλι, το

τάρανδος, ο

γάϊδαρος, ο

φώκια, η

γαϊδούρι, το
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
·) ¶·Ó›‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
τα ζώα της σαβάνας

νυχτοπούλι, το

αντιλόπη, η

ορτύκι, το

γορίλας, ο

πέρδικα, η

ελέφαντας, ο

περιστέρι, το

ζέβρα, η

σπουργίτι, το

ιπποπόταµος, ο

στρουθοκάµηλος, η

καγκουρό, η(το)

τσαλαπετεινός, ο

καµηλοπάρδαλη, η

φασιανός, ο

κροκόδειλος, ο

χελιδόνι, το

µαϊµού, η
λεοντάρι, το

τα θαλάσσια είδη

λεοπάρδαλη, η

αστακός, ο

λιοντάρι, το

γαλέος, ο

πάνθηρας, ο

γαρίδα, η

πίθηκος, ο

γαύρος, ο

ρινόκερος, ο

γλώσσα, η

τίγρη, η

δελφίνι, το

ύαινα, η

ιππόκαµπος, ο

χιµπατζής, ο

θαλάσσια, χελώνα (καρέτα-καρέτα), η
καλαµάρι, το

τα ερπετά

καραβίδα, η

βόας, ο

καρχαρίας, ο

κόµπρα, η

κολιός, ο

κροταλίας, ο

λαβράκι, το

οχιά, η

λιθρίνι, το

σαύρα, η

µπακαλιάρο ς, ο

φίδι, το

µύδι, το

χαµαιλέοντας, ο

ξιφίας, ο
πέστροφα, η

τα πτηνά (πουλιά)

σαρδέλα, η

αετός, ο

σολοµός, ο

αηδόνι, το

σουπιά, η

γεράκι, το

στρείδι, το

γλάρος, ο

τόνος, ο

θαλασσοπούλι, το

τσιπούρα, η

καναρίνι, το

φάλαινα, η

καρακάξα, η

φώκια, η

κόρακας, ο

χέλι, το

κουκουβάγια, η

χταπόδι, το

νυχτερίδα, η

ψάρια του γλυκού νερού, τα
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
·) ¶·Ó›‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
τα έντοµα

κελάηδηµα, το

ακρίδα, η

κερασφόρο ζώο, το

αράχνη, η

κέρατο, το

βάτραχος, ο

κονικλοτροφείο, το

κάµπια, η

κράξιµο, το

κουνούπι, το

κτηνοτροφία, η

µέλισσα, η

κτηνοτρόφος, ο, η

µύγα, η

λέπι, το

µυρµήγκι, το

µαργαριτάρι, το

πεταλούδα, η

µουγκρητό, το·

σκνίπα, η

µούγκρισµα, το

σφήκα, η

µουσούδι, το

τζίτζικας, ο

µυρηκαστικό ζώο, το
νιαούρισµα, το

τρωκτικά

ορνιθοτροφείο, το

αρουραίος, ο

όστρακο, το

ποντίκι, το

οστρακοκαλλιέργεια, η

ποντικός, ο

ουρά, η
ουρλιαχτό, το

µαλάκια

πατηµασιά, η

κοχλίας, ο

πέταλο, το

σάλιαγκος, ο

πτερύγιο, το

σαλιγκάρι, το

πτηνοτροφείο, το
πτηνοτρόφος, ο, η

άλλες λέξεις

πούπουλο, το

αλιεία, η

ράµφος, το

αποδηµητικό πουλί, το

σαµάρι, το

αρπακτικό πουλί, το

σέλα, η

αυγό, το

σφουγγαράς, ο

γάβγισµα, το

σφουγγάρι, το

γούνα, η

τρίχωµα, το

δάγκωµα, το

τσίµπηµα, το

εκτροφείο, το

φτερό, το

θηλαστικό, το

χειµερία νάρκη , η

κακάρισµα, το

χλιµίντρισµα, το
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
·) ¶·Ó›‰· Â›ıÂÙ·
άγριος-α-ο

ήµερος-η-ο

δηλητηριώδης-ης-ες

κατοικίδιος-α-ο

εκπαιδευµένος-η-ο

λυσσασµένος-η-ο

εξωτικός-ή-ό

ορνιθολογικός-ή-ό

ζωολογικός-ή-ό

προστατευόµενος-η-ο
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
·) ¶·Ó›‰· Ú‹Ì·Ù·
αρµέγω

κολυµπώ

βελάζω

κυνηγώ

γαβγίζω

µηρυκάζω

γεννώ

νιαουρίζω

γκαρίζω

ορµώ

γρυλίζω

πηδώ

δαγκώνω

προστατεύω-οµαι

δαµάζω

σέρνοµαι

εκπαιδεύω

σκαρφαλώνω

εκτρέφω

σκοτώνω-οµαι

ζέβω

ταΐζω

ιππεύω

τρέχω

κακαρίζω

τσιµπώ (το κουνούπι τσιµπάει, το ψάρι τσιµπάει

κελαηδώ

στο αγκίστρι)

κλωσσώ

χλιµιντρίζω

κοάζω

ψαρεύω
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
‚) ÃÏˆÚ›‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
αγκάθι, το

φυτοφάρµακο, το

αγριολούλουδο, το

φωτοσύνθεση, η

αγριόχορτο, το

χωράφι, το

αµπέλι, το
αµπελώνας, ο

ονοµασίες δέντρων, θάµνων, φυτών,

ανθοέκθεση, η

α) αρωµατικά φυτά

άνθος, το

άνηθος, ο

βλαστός, ο

βασίλικός, ο

βοτανικός κήπος, ο

δάφνη, το

βότανο, το

δεντρολίβανο, το

γκαζόν, το

δυόσµος, ο

γλάστρα, η

θυµάρι, το

γρασίδι, το

κανέλλα, η

δάσος, το

λεβάντα, η

δέντρο, το

µαϊντανός, ο

εθνικός δρυµός, ο

µαντζουράνα, η

ελαιώνας, ο

µέντα, η

ευωδιά, η

µυρτιά, η

θάµνος, ο

ρίγανη, η

καρπός, ο

τίλιο, το

κήπος, ο

τσουκνίδα, η

κηπουρός, ο, η

χαµοµήλι, το

κλαδί, το
κορµός, ο

β) δηµητριακά

κουκουνάρι, το

βρόµη, η

λιβάδι, το

καλαµπόκι, το

λίπασµα, το

κριθάρι, το

λουλούδι, το

ρύζι, το

µανιτάρι, το

σίκαλη , η

µποστάνι, το

σιτάρι, το

µπουµπούκι, το

στάχυ, το

περιβόλι, το
πέταλο, το

γ) δέντρα-καρποί

ρίζα, η

ακακία, η

σοδειά, η

αµπέλι, το

τσαµπί, το

αµυγδαλιά, η

φύλλο, το

αµύγδαλο, το

φυλλόχωµα, το

αχλάδι, το

φυλλωσιά, το

αχλαδιά, η

φυτό εσωτερικού χώρου, το

βελανιδιά, η

φυτό, το

βελανίδι, το
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
‚) ÃÏˆÚ›‰· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎ¿
βερικοκιά, η

δ) λουλούδια-φυτά, άνθη

βερίκοκο, το

αγιόκληµα, το

δαµασκηνιά, η

ανεµώνη, η

δαµάσκηνο, το

βιολέτα, η

έλατο, το

γαϊδουράγκαθο, το

ελιά, η

γαριφαλιά, η

ιτιά, η

γαρίφαλο, το

καρύδι, το

γεράνι, το

καρυδιά, η

γιασεµί, το

καστανιά, η

γλαδιόλα, η

κάστανο, το

γλαδίολος, ο

κέδρος, ο

ζουµπούλι, το

κλήµα, το

ιβίσκος, ο

κυπαρίσσι, το

κάκτος, ο

κυπαρισσόµηλο, το

καµέλια, η

λεµόνι, το

κισσός, ο

λεµονιά, η

κρίνος, ο

µηλιά, η

κυκλάµινο, το

µήλο, το

µαργαρίτα, η

οξιά, η

µενεξές, ο

πεύκο, το

µπουκαµβίλια, η

πλατάνι, το

νάρκισσος, ο

πορτοκαλιά, η

νούφαρο, το

πορτοκάλι, το

ντάλια, η

µανταρινιά, η

πανσές, ο

µανταρίνι, το

παπαρούνα, η

µαστιχιά, η

πασχαλιά, η

ρόδι, το

πετούνια, η

ροδιά, η

πουρνάρι, το

σταφύλι, το

τουλίπα, η

συκιά, η

τριανταφυλλιά, η

σύκο, το

τριαντάφυλλο, το

φοίνικας, ο

υάκινθος, ο

φουντούκι, το

φίκος, ο

φουντουκιά, η

χρυσάνθεµο, το

χουρµαδιά, η
χουρµάς, ο
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
‚) ÃÏˆÚ›‰· Â›ıÂÙ·
αγκαθωτός-ή-ό

µεταλλαγµένος-η-ο

αναρριχώµενο ς-η -ο

µυρωδάτος-η-ο

ανθισµένος-η-ο

µυρωδικός-ή-ό

αποξηραµένος-η-ο

οπωροφόρος-α-ο

αρωµατικός-ή-ό

πράσινος-η-ο

βιολογικός-ή-ό

σάπιος-α-ο

ευωδιαστός-ή-ό

τριανταφυλλής-ιά-ί

καλλωπιστικός-ή -ό

φυλλοβόλος-α-ο

καρποφόρο ς-α-ο

ώριµος-η-ο

µενεξεδένιος-α-ο
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
‚) ÃÏˆÚ›‰· Ú‹Ì·Ù·
ανθίζω

ποτίζω

ευωδιάζω

πρασινίζω

θερίζω

ριζώνω

θροΐζω

σαπίζω

κιτρινίζω

σκαλίζω

κλαδεύω

σπέρνω

κόβω

φυτεύω

κοκκινίζω

φυτρώνω

µαζεύω

ωριµάζω

µπουµπουκιάζω
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12. ¶·Ó›‰·-ÃÏˆÚ›‰·
∂ÎÊÚ¿ÛÂÈ˜
Αετίσιο µάτι
Γαϊδάρου αυτιά...
Είναι σαν τη µύγα µες το γάλα
Έκανε φτερά...
«Κάθε πράγµα στον καιρό του κι ο κολιός τον Αύγουστο»
Κατά φωνή και ο γάιδαρος.
Κολοκύθια µε τη ρίγανη!
Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα ποντίκια.
Πάει σαν χελώνα
Πεινώ σαν λύκος.
Πονηρός σαν αλεπού
... σαν το σκύλο µε τη γάτα
Σέρνεται σαν το φίδι
Το µήλο κάτω απ’ τη µηλιά θα πέσει.
Του πουλιού το γάλα!
Τρέχει σαν λαγός
Φυτρώνει εκεί που δεν τον σπέρνουν.
Χτυπιέται σαν χταπόδι
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