Conception graphique de la couverture : Spyros Renesis
Conception graphique et mise en pages : Spyros Renesis
Adaptation : Anthi Giannopoulou
Illustrations : Florence Langlois (p.4 à 36)
ISBN 9782014015119
Imprimé en Grèce par Christodoulou V. & K. O.E.

© Hachette Livre 2014

Ce lexique appartient à :

Unité 1 Ενότητα 1
Bonjour ! Καλημέρα !

1

ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 4-5

LEÇON 1 p. 4-5
Moi c’est Léo. Et toi ?

Εγώ είμαι ο Λεό. Κι εσύ;

Joue avec tes autocollants.

Παίξε με τα αυτοκόλλητά σου.

1. Cherche les personnages page A.
2. Dessine-toi.
3. Écris ton prénom.
4. Cherche les bulles page A.
5. Écris avec le code.

1. Ψάξε τα πρόσωπα στη σελίδα Α.
2. Σχεδίασε τον εαυτό σου.
3. Γράψε το όνομά σου.
4. Ψάξε τι λένε τα πλαίσια στη σελίδα Α.
5. Γράψε σύμφωνα με τον κώδικα.
ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ. 6-7

LEÇON 2 p. 6-7
Il y a combien de doigts ?

Πόσα δάχτυλα υπάρχουν;

1. Écoute et relie.
2. Compte, complète et relie.
3. Dessine les cerises dans les paniers.
4. Compte et écris.

1. Άκουσε και ένωσε.
2. Μέτρησε, συμπλήρωσε και ένωσε.
3. Σχεδίασε τα κεράσια μέσα στα καλάθια.
4. Μέτρησε και γράψε.

▶

▶

un

ένα

deux

δύο

trois

τρία

quatre

τέσσερα

cinq

πέντε

six

έξι

sept

επτά

huit

οκτώ

neuf

εννέα

dix

δέκα

LEÇON 3 p. 8-9

ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 8-9

Comment tu t’appelles ? Tu as quel âge ?

Πώς σε λένε; Πόσο χρονών είσαι;

1. Écoute et écris.

1. Άκουσε και γράψε.

J’ai 7 ans.

Είμαι 7 χρονών.

2. Cherche les gâteaux page A.

2. Ψάξε τα γλυκά στη σελίδα A.
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Unité 1 Ενότητα 1
Bonjour ! Καλημέρα !
3a. Dessine ton gâteau et tes bougies.
3b. Complète.

3α. Σχεδίασε την τούρτα σου και τα κεράκια σου.
3β. Συμπλήρωσε.

LEÇON 4 p.10-11

ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ. 10-11

De quelles couleurs est la toupie ?

Τι χρώματα είναι η σβούρα;

1. Écoute et colorie les formes.
2. Complète avec les formes et les nombres.

1. Άκουσε και χρωμάτισε τα σχήματα.
2. Συμπλήρωσε με τα σχήματα και τους
αριθμούς.

▶

▶
Les couleurs

Τα χρώματα

orange

πορτοκαλί

violet

βιολετί

bleu

μπλε

noir

μαύρο

rouge

κόκκινο

blanc

άσπρο

3. Regarde et complète.

3. Κοίτα και συμπλήρωσε.

▶

▶

Une toupie

Μία σβούρα

LEÇON 5 p.12-13

ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 12-13

Qu’est-ce qu’il fait ?

Τι κάνει (εκείνος);

Qu’est-ce qu’elle fait ?

Τι κάνει (εκείνη);

1. Écoute et cherche les personnages pages A 1. Άκουσε και ψάξε τα πρόσωπα στις
et B.

σελίδες Α και Β.

2. Relie les dessins aux phrases.

2. Ένωσε τις ζωγραφιές με τις προτάσεις.

▶

▶

Elle peint.

(Εκείνη) Ζωγραφίζει.

Il court.

(Εκείνος) Τρέχει.

Il chante.

(Εκείνος) Τραγουδάει.

Il saute.

(Εκείνος) Πηδάει.

Elle apprend le français.

(Εκείνη) Μαθαίνει γαλλικά.

Elle téléphone.

(Εκείνη) Τηλεφωνεί.
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Unité 1 Ενότητα 1
Bonjour ! Καλημέρα !
3. Et toi, qu’est-ce que tu fais ? Choisis et

3. Κι εσύ, τι κάνεις; Επίλεξε και συμπλήρωσε.

complète.

Je révise p. 14-15

Κάνω επανάληψη σελ. 14-15

1. Regarde et relie.
2. Coupe les mots et écris.
3. Écris dans l’ordre.
4a. Mets les différentes étapes du projet dans

1. Κοίτα και ένωσε.
2. Κόψε τις λέξεις και γράψε.
3. Γράψε με τη σωστή σειρά.
4α. Βάλε τα διάφορα στάδια της εργασίας

l’ordre.

στη σειρά.

4b. Écris ton numéro de téléphone.
5. Complète la suite de nombres.

4β. Γράψε τον αριθμό του τηλεφώνου σου.
5. Συμπλήρωσε τη συνέχεια των αριθμών.

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλό σου του πρωταθλητή.

7

Unité 2 Ενότητα 2
Vive l’école ! Ζήτω το σχολείο !

2

ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 16-17

LEÇON 1 p. 16-17
Qu’est-ce que c’est ?

Τι είναι αυτό;

1. Écoute et colorie.
2. Lis et colorie. Qui est-ce ? Qu’est-ce que

1. Άκουσε και χρωμάτισε.
2. Διάβασε και χρωμάτισε. Ποιος είναι;
Τι είναι;

c’est ?

3. Écoute et complète.
4a. Colorie le dessin.
4b. Maintenant, complète le texte.

3. Άκουσε και συμπλήρωσε.
4α. Χρωμάτισε το σχέδιο.
4β. Τώρα συμπλήρωσε το κείμενο.

▶

▶

la trousse

η κασετίνα

le crayon

το μολύβι

la gomme

η γόμα

les ciseaux

το ψαλίδι

la règle

ο χάρακας

la colle

η κόλλα

le stylo

το στυλό

▶

▶
jaune

κίτρινος, κίτρινη

marron

καφέ

rose

ροζ

violet

βιολετί (αρσενικό)

violette

βιολετί (θηλυκό)

bleu

μπλε (αρσενικό)

bleue

μπλε (θηλυκό)

orange

πορτοκαλί

noir

μαύρος

noire

μαύρη

vert

πράσινος

verte

πράσινη

verts

πράσινοι

rouge

κόκκινος, κόκκινη
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Unité 2 Ενότητα 2
Vive l’école ! Ζήτω το σχολείο !
ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ. 18-19

LEÇON 2 p. 18-19
Qui fait quoi ?

Ποιος κάνει τι;

1. Écoute et écris le numéro.
2. Lis et complète.

Άκουσε και γράψε τον αριθμό.

▶

▶

Διάβασε και συμπλήρωσε.

ranger

τακτοποιώ

poser

τοποθετώ

prendre

παίρνω

prêter

δανείζω

téléphoner

τηλεφωνώ

demander

ζητάει

▶

▶
la gomme

η γόμα

la trousse

η κασετίνα

les crayons de couleurs

οι ξυλομπογιές

le cartable

η σχολική τσάντα

la règle

ο χάρακας

le téléphone

το τηλέφωνο

le taille-crayon

η ξύστρα

3. Regarde et écris.
4. Écoute la poésie “S’il te plaît”. Lis et com-

3. Κοίταξε και γράψε.
4. Άκουσε το ποίημα “Σε παρακαλώ”.

plète.

Διάβασε και συμπλήρωσε.

LEÇON 3 p. 20-21

ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 20-21

Nous sommes quel jour aujourd’hui ?

Τι μέρα είναι σήμερα;

1. Écoute et écris le numéro.
2. Écoute et colorie les nombres.
3. Retrouve les jours de la semaine.
4. Relie les nombres aux mots et écris.

1. Άκουσε και γράψε τον αριθμό.
2. Άκουσε και χρωμάτισε τους αριθμούς.
3. Βρες τις μέρες της εβδομάδας.
4. Ένωσε τους αριθμούς με τις λέξεις και γράψε.
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Unité 2 Ενότητα 2
Vive l’école ! Ζήτω το σχολείο !
▶

▶

treize

δεκατρία

quatorze

δεκατέσσερα

quinze

δεκαπέντε

seize

δεκαέξι

dix-sept

δεκαεπτά

dix-huit

δεκαοκτώ

dix-neuf

δεκαεννιά

vingt

είκοσι

LEÇON 4 p. 22-23

ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ. 22-23

Tu aimes aller à l’école ?

Σου αρέσει να πηγαίνεις στο σχολείο;

1. Écoute et coche.
2. Écris “J’aime” ou “je n’aime pas”.
3. Cherche les autocollants page C et com-

1. Άκουσε και σημείωσε με ένα x.
2. Γράψε “μου αρέσει” ή “δε μου αρέσει”.
3. Ψάξε τα αυτοκόλλητα στη σελίδα C και

plète les dessins.

συμπλήρωσε τα σχέδια.

4. Complète les bulles.

4. Συμπλήρωσε τα πλαίσια.

▶

▶

faire du sport

αθλούμαι

compter

μετράω

lire

διαβάζω

écrire

γράφω

réciter une poésie

απαγγέλω ένα ποίημα

dessiner

σχεδιάζω

LEÇON 5 p. 24-25

ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 24-25

Qu’est-ce que tu aimes faire pendant la récréation ? Τι σου αρέσει να κάνεις στο διάλειμμα;

1. Écoute et relie.
2. Trouve les mots et écris.

1. Άκουσε και ένωσε.
2. Βρες τις λέξεις και γράψε.
ε.

▶

▶

les billes

οι βόλοι

le ballon

η μπάλα

la corde

το σκοινάκι

le livre

το βιβλίο

la marelle

το κουτσό
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Unité 2 Ενότητα 2
Vive l’école ! Ζήτω το σχολείο !
Je révise p. 26-27

1. Observe, lis et écris le bon numéro.

Κάνω επανάληψη σελ. 26-27

1. Παρατήρησε, διάβασε και γράψε το σωστό
νούμερο.

▶

▶
compter

μετράω

lire

διαβάζω

chanter

τραγουδάω

jouer

παίζω

sauter

πηδάω

2. Complète le mot-croisé.

2. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο.
λεξο.
ξ

▶

▶

!

lundi

Δευτέρα

mardi

Τρίτη

mercredi

Τετάρτη

jeudi

Πέμπτη

vendredi

Παρασκευή

samedi

Σάββατο

dimanche

Κυριακή

Στα γαλλικά οι ημέρες γράφονται με μικρό ενώ στα ελληνικά με κεφαλαίο

3. Lis et réponds vrai ou faux. Trouve son

3. Διάβασε και απάντησε σωστό ή λάθος.

prénom.

Βρες το όνομά του.

▶

▶
à l’école

στο σχολείο

pendant la récréation

στο διάλειμμα

Il aime lire.

Tου αρέσει να διαβάζει.

Il aime compter.

Του αρέσει να μετράει.

Il n’aime pas sauter à la corde.

Δεν του αρέσει να κάνει σκοινάκι.

Il aime jouer au ballon.

Του αρέσει να παίζει μπάλα.

Il aime jouer à la marelle.

Του αρέσει να κάνει κουτσό.

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλό σου του πρωταθλητή.
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Unité 3 Ενότητα 3
La famille Legrand Η οικογένεια Legrand
ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 28-29

LEÇON 1 p. 28-29
Tu habites où ?

Πού μένεις;

1. Écoute, relie et dessine.

1. Άκουσε, ένωσε και σχεδίασε.

▶

▶

à la mer

στη θάλασσα

à la campagne

στην εξοχή

en ville

στην πόλη

à la montagne

στο βουνό

2. Complète et dessine.

2. Συμπλήρωσε και σχεδίασε.

▶

▶

un appartement

3. Άκουσε και συμπλήρωσε με τις λέξεις και
τα αυτοκόλλητα της σελίδας C.

autocollants page C.

▶

▶

la salle à manger

ένα διαμέρισμα
ένα σπίτι (μονοκατοικία)

une maison

3. Écoute et complète avec les mots et les

η τραπεζαρία

le salon

το σαλόνι

la cuisine

η κουζίνα

la chambre

το (υπνο)δωμάτιο

le jardin

ο κήπος

la salle de bains

το μπάνιο

LEÇON 2 p. 30-31

ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ. 30-31

Qu’est-ce qu’il y a dans ta chambre ?

Τι υπάρχει στο (υπνο)δωμάτιό σου;

1. Écoute et dessine.

1. Άκουσε και σχεδίασε.

▶

▶

Il y a

3

υπάρχει

une voiture

ένα αυτοκίνητο

un ballon

μία μπάλα, ένα μπαλόνι
νι

un dessin

ένα σχέδιο

un mur

ένας τοίχος
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Unité 3 Ενότητα 3
La famille Legrand Η οικογένεια Legrand
2. Complète.

2. Συμπλήρωσε.

▶

▶

sur

πάνω

sous

κάτω

dans

μέσα

▶

▶

un coffre

ένα μπαούλο

un lit

ένα κρεββάτι

une chaise

μία καρέκλα

un bureau

ένα γραφείο

un coussin

ένα μαξιλάρι

un nounours

ένα αρκουδάκι

une lampe de bureau

μία λάμπα γραφείου

un cartable

μία σχολική τσάντα

une affiche

μία αφίσα

une trousse

μία κασετίνα

des crayons de couleur

ξυλομπογιές

des chaussettes

κάλτσες

un livre

ένα βιβλίο

un cahier

ένα τετράδιο

un canard en plastique

ένα πλαστικό παπάκι

une écharpe

ένα φουλάρι

3. Entoure et dis les 5 différences.
3. Κύκλωσε και πες τις πέντε διαφορές.
4a. Complète le sudoku avec les autocollants 4α. Συμπλήρωσε το sudoku με τα
page C.

4b. Écris les mots.

αυτοκόλλητα της σελίδας C.

4β. Γράψε τις λέξεις.
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Unité 3 Ενότητα 3
La famille Legrand Η οικογένεια Legrand
ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 32-33

LEÇON 3 p. 32-33
Tu as des frères et des sœurs ?

Έχεις αδέρφια;

1. Écoute, coche et colorie.
2. Lis et dessine les frères et les sœurs

1. Άκουσε, βάλε x και χρωμάτισε.
2. Διάβασε και σχεδίασε τα αδέρφια
της Lili και της Léa.

de Lili et Léa.

▶

▶
J’ai.

Έχω.

Je n’ai pas.

Δεν έχω.

3. Complète ta lettre avec ou sans les

3. Συμπλήρωσε το γράμμα σου με ή χωρίς

autocollants page C.

τα αυτοκόλλητα της σελίδας C.

LEÇON 4 p. 34-35

ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ. 34-35

Tu habites avec qui ?

Με ποιον μένεις;

1. Écoute et écris le bon numéro.

1. Άκουσε και γράψε τον σωστό αριθμό.

▶

▶
η οικογένεια

la famille

2. Complète l’arbre généalogique de la

2. Συμπλήρωσε το γενεολογικό δέντρο
της οικογένειας Legrand.

famillle Legrand.

▶

▶
mon frère

ο αδερφός μου

ma grand-mère

η γιαγιά μου

ma mère

η μητέρα μου

mon père

ο πατέρας μου

mon grand-père

ο παππούς μου

ma sœur

η αδερφή μου

ma famille

η οικογένειά μου
ου

moi

εγώ
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Unité 3 Ενότητα 3
La famille Legrand Η οικογένεια Legrand
ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 36-37

LEÇON 5 p. 36-37
Tu as des animaux ?

Έχεις ζώα;

1. Écoute et barre.
2. Écris.

1. Άκουσε και διάγραψε.
2. Γράψε.

▶

▶

une tortue

μία χελώνα

un chat

μία γάτα

un oiseau

ένα πουλί

une souris

ένα ποντίκι

un poisson

ένα ψάρι

un chien

ένας σκύλος

3. Nomme ces drôles d’animaux.
4. A toi maintenant ! Dessine un drôle

3. Ονόμασε αυτά τα περίεργα ζώα.
4. Η σειρά σου τώρα! Σχεδίασε ένα

d’animal. Donne-lui un nom.

περίεργο ζώο. Ονόμασέ το.

Je révise p. 38-39

Κάνω επανάληψη σελ. 38-39

1. Observe, relie et écris.

1. Παρατήρησε, ένωσε και γράψε.

▶

▶

le chien

ο σκύλος

le chat

η γάτα

le poisson

το ψάρι

la souris

το ποντίκι

la tortue

η χελώνα

l’oiseau

το πουλί

▶

▶

sous

κάτω

derrière

πίσω

sur

πάνω

devant

μπροστά

dans

μέσα
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Unité 3 Ενότητα 3
La famille Legrand Η οικογένεια Legrand
▶

▶
le lit

το κρεβάτι

la toupie

η σβούρα

la chaise

η καρέκλα

le bureau

το γραφείο

la voiture

το αυτοκίνητο

le cartable

η σχολική τσάντα

▶

▶
le jardin

ο κήπος

la chambre

το (υπνο)δωμάτιο

le salon

το σαλόνι

la salle à manger

η τραπεζαρία

2. Complète.
3. Complète le projet de Noémie.

2. Συμπλήρωσε.
3. Συμπλήρωσε την εργασία της Noémie.

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλό σου του πρωταθλητή.
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Unité 4 Ενότητα 4
En forme ? Σε φόρμα ;
ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 40-41

LEÇON 1 p. 40-41
Comment est ton visage ?

Πώς είναι το πρόσωπό σου;

1. Écoute, relie et colorie.

1. Άκουσε, ένωσε και χρωμάτισε.

▶

▶

un œil

ένα μάτι

un nez

μία μύτη

des cheveux

μαλλιά

des yeux

μάτια

des oreilles

αυτιά

une bouche

ένα στόμα

2. Lis et entoure l’intrus.

4

2. Διάβασε και κύκλωσε αυτό που δεν
ταιριάζει.

3a. Lis et complète le visage de Bastienne la

3α. Διάβασε και συμπλήρωσε το πρόσωπο
της Bastienne της Αριανής με τα

Martienne avec les autocollants page D.

αυτοκόλλητα της σελίδας D.

3b. Écris les mots au bon endroit.

3β. Γράψε τις λέξεις στο σωστό σημείο.
ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ. 42-43

LEÇON 2 p. 42-43
Tu peux te décrire ?

Μπορείς να περιγράψεις τον εαυτό σου;

1. Écoute et coche.
2. Lis et complète les dessins.

1. Άκουσε και σημείωσε με ένα x.
2. Διάβασε και συμπλήρωσε τα σχέδια.

▶

▶

une boucle d’oreille

ένα σκουλαρίκι

des lunettes

γυαλιά

un chapeau

ένα καπέλο

un nez rouge

μία κόκκινη μύτη

les cheveux blonds

τα ξανθά μαλλιά

les cheveux roux

τα κόκκινα μαλλιά

3a. Lis et trouve la bonne personne.
3b. Complète la présentation de Manon.

3α. Διάβασε και βρες το σωστό άτομο.
3β. Συμπλήρωσε την παρουσίαση της Manon.
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Unité 4 Ενότητα 4
En forme ? Σε φόρμα ;
ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 44-45

LEÇON 3 p. 44-45
Tu te sens comment aujourd’hui ?

Πώς νιώθεις σήμερα;

1. Écoute et écris le numéro.
2a. Lis le texte et trouve le bon autocollant

1. Άκουσε και γράψε τον αριθμό.
2α. Διάβασε το κείμενο και βρες το σωστό
αυτοκόλλητο στη σελίδα D.

page D.

▶

▶
triste / être triste

θλιμμένος / είμαι θλιμμένος

malade / être malade

άρρωστος / είμαι άρρωστος

content / être content

χαρούμενος / είμαι χαρούμενος

fatigué / être fatigué

κουρασμένος/ είμαι κουρασμένος

fâché / être fâché

θυμωμένος / είμαι θυμωμένος

avoir peur

φοβάμαι

faire peur à quelq’un

τρομάζω κάποιον

2b. Regarde le labyrinthe et complète : ils se

2β. Κοίταξε το λαβύρινθο και συμπλήρωσε:
πώς νιώθουν σήμερα;

sentent comment aujourd’hui ?

2c. Choisis un chemin du labyrinthe et com-

2γ. Επίλεξε μία διαδρομή του λαβυρίνθου και
συμπλήρωσε: πώς νιώθεις σήμερα;

plète : tu te sens comment aujourd’hui ?

ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ.46-47

LEÇON 4 p. 46-47
Tu bouges ?

Κινείσαι;

1. Άκουσε και γράψε τον αριθμό.
1. Écoute et écris le numéro.
2. Άκουσε και συμπλήρωσε τα σχέδια.
2. Écoute et complète les dessins.
3a. Regarde le mot-croisé et numérote le dessin. 3α. Κοίταξε το σταυρόλεξο και αρίθμησε το σχέδιο.
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Unité 4 Ενότητα 4
En forme ? Σε φόρμα ;
3b. Présente Marcel le Martien.

3β. Παρουσίασε τον Marcel τονν Αρ
Αριανό.

▶

▶

une tête

ένα κεφάλι

une épaule

ένας ώμος

un ventre

μία κοιλιά

un genou

ένα γόνατο

un pied

ένα πόδι

une jambe

μία γάμπα

un doigt

ένα δάχτυλο

un bras

ένα χέρι (όλο το χέρι από τον ώμο)

une main

ένα χέρι (από τον καρπό)

LEÇON 5 p. 48-49

ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 48-49

Tu as mal où ?

Πού πονάς;

1. Écoute et entoure la partie du corps.

1. Άκουσε και κύκλωσε το σημείο του
σώματος.

2. Lis et colle les pansemants autocollants

2. Διάβασε και κόλλησε τα αυτοκόλλητα

page D au bon endroit.

λευκοπλάστ της σελίδας D στο σωστό
σημείο.

▶

▶

avoir mal à l’oreille

πονάει το αυτί μου

avoir mal au ventre

πονάει η κοιλιά μου

avoir mal à la tête

πονάει το κεφάλι μου

avoir mal au doigt

πονάει το δάχτυλό μου

3. Complète les bulles de la bande dessinée.

3. Συμπλήρωσε τα πλαίσια στο κόμικ.

▶

▶

partout

παντού

quand

όταν

toucher

πιάνω, ακουμπάω

le pansement

το λευκοπλάστ

la barbe

το μούσι

piquer

τσιμπάω
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Unité 4 Ενότητα 4
En forme ? Σε φόρμα ;
Je révise p. 50-51

Κάνω επανάληψη σελ. 50-51

1. Observe et complète.

1. Παρατήρησε και συμπλήρωσε.

▶

▶

mon nez

η μύτη μου

mes yeux

τα μάτια μου

mes oreilles

τα αυτιά μου

mes mains

τα χέρια μου

ma bouche

το στόμα μου

▶

▶
voir

βλέπω

sentir

μυρίζω (νιώθω)

toucher

πιάνω, ακουμπάω

manger

τρώω

écouter

ακούω

▶

▶
avec

2. Complète les dominos avec des dessins et

με, μαζί

2. Συμπλήρωσε τα ντόμινο με σχέδια και με
λέξεις.

des mots.

▶

▶
la tête

το κεφάλι

les lunettes

τα γυαλιά

la bouche

το στόμα

l’épaule

ο ώμος

l’œil

το μάτι
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Unité 4 Ενότητα 4
En forme ? Σε φόρμα ;
3. Présente les pantins de Sofian et de Mona.

3. Παρουσίασε τις μαριονέτες της Sofian και
της Mona.

▶

▶
content

χαρούμενος

triste

θλιμμένος

fatigué

κουρασμένος

malade

άρρωστος

bruns

καστανά

noirs

μαύρα

blonds

ξανθά

roux

κόκκινα (μόνο για μαλλιά)

les lunettes

τα γυαλιά

la moustache

το μουστάκι

la boucle d’oreille

το σκουλαρίκι

▶

▶

contente

χαρούμενη

triste

θλιμμένος - θλιμμένη

fatiguée

κουρασμένη

malade

άρρωστος-άρρωστη

le pied

το πόδι

la tête

το κεφάλι

le genou

το γόνατο

un œil

ένα μάτι

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλό σου του πρωταθλητή.
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !

5

ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 53-54

LEÇON 1 p. 53-54
Tu as tout pour pique-niquer ?

Τα έχεις όλα για να κάνεις πικ νικ;

1. Écoute et dessine.
2. Relie. Attention, il y a un intrus !

1. Άκουσε και σχεδίασε.
2. Ένωσε. Προσοχή, υπάρχει κάτι που δεν
ταιριάζει!

▶

▶
avoir

έχω

donner

δίνω

mettre

βάζω

couper

κόβω

▶

▶
la salade

η σαλάτα

les tomates

οι ντομάτες

le pain

το ψωμί

les assiettes

τα πιάτα

les fourchettes

τα πιρούνια

les verres

τα ποτήρια

3. Compte et complète : dessine et écris.

3. Μέτρησε και συμπλήρωσε: σχεδίασε και
γράψε.

▶

▶
les couteaux

τα μαχαίρια

les cuillères

τα κουτάλια

les œufs

τα αυγά

le poulet

το κοτόπουλο

4. Complète le sandwich de grand-mère

4. Συμπλήρωσε το σάντουιτς της γιαγιάς

Colette avec les autocollants page E et

Colette με τα αυτοκόλλητα της σελίδας Ε

présente le sandwich.

και παρουσίασε το σάντουιτς.
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !
ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ. 54-55

LEÇON 2 p. 54-55
Tu aimes les fruits ?

Σου αρέσουν τα φρούτα:

1a. Écoute et barre le fruit qui est en trop.

1α. Άκουσε και διάγραψε το φρούτο που
είναι παραπανίσιο.

1b. Écoute et entoure la ligne qui correspond

1β. Άκουσε και κύκλωσε τη γραμμή που
αντιστοιχεί στο τραγούδι.

à la chanson.

2. Écoute et joue au loto des fruits.

2. Άκουσε και παίξε το Λόττο των φρούτων.

▶

▶

Mode d’emploi

Οδηγίες χρήσης

le but

ο σκοπός

cacher

κρύβω

la grille

το πλαίσιο

la préparation

η προετοιμασία

découper

κόβω

les morceaux

τα κομμάτια

le jeu

το παιχνίδι

entendre

ακούω

j’ai gagné

κέρδισα

▶

▶
la banane

η μπανάνα

la pêche

το ροδάκινο

l’abricot

το βερύκοκο

le kiwi

το ακτινίδιο

la pomme

το μήλο

la poire

το αχλάδι

l’orange

το πορτοκάλι

le raisin

το σταφύλι

la cerise

το κεράσι

la fraise

η φράουλα
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !
3. Écris les noms des fruits et relie les fruits à

3. Γράψε τα ονόματα των φρούτων και

leur couleur.

▶

▶

verts

ένωσε τα φρούτα με το χρώμα τους.
πράσινα

jaunes

κίτρινα

rouges

κόκκινα

orange

πορτοκαλί

4. Complète le mot-croisé.

4. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο.

LEÇON 3 p. 56-57

ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 56-57

Tu as soif ? Qu’est-ce que tu veux boire ?

Διψάς; Τι θέλεις να πιεις;

1. Écoute et complète avec les autocollants

1. Άκουσε και συμπλήρωσε με τα

page E.

αυτοκόλλητα της σελίδας Ε.

2. Lis et relie.

2. Διάβασε και ένωσε.

▶

▶

une tasse de café

ένα φλυτζάνι καφέ

une bouteille d’eau

ένα μπουκάλι νερό

une tasse de thé

ένα φλυτζάνι τσάι

un verre de lait chaud

ένα ποτήρι ζεστό γάλα

un bol de chocolat chaud

ένα μπολ ζεστή σοκολάτα

une bouteille de jus de pomme

ένα μπουκάλι χυμό μήλο

3a. Regarde le dessin, lis et coche le bon

3α. Κοίταξε το σχέδιο, διάβασε και βάλε x

carnet.

στο σωστό σημειωματάριο.

3b. Lis et dessine ce qu’il y a sur le plateau du 3β. Διάβασε και σχεδίασε αυτό που υπάρχει
garçon.

στο δίσκο του αγοριού.
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !
ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ. 58-59

LEÇON 4 p. 58-59
Tu as faim ? Qu’est-ce que tu veux manger ?

Πεινάς; Τι θέλεις να φας;

1. Écoute et complète avec les autocollants

1. Άκουσε και συμπλήρωσε με τα
αυτοκόλλητα της σελίδας Ε.

page E.

2. Regarde le tableau et complète les phrases. 2. Κοίταξε τον πίνακα και συμπλήρωσε τις
προτάσεις.

▶

▶
du poisson

ψάρι

des pâtes

μακαρόνια

de la viande

κρέας

de la salade

σαλάτα

des carottes

καρότα

des frites

πατάτες τηγανιτές

du riz

ρύζι

▶

▶
J’aime manger.

Μου αρέσει να τρώω.

Je n’aime pas manger.

Δε μου αρέσει να τρώω.

Je préfère manger.

Προτιμώ να τρώω.

3. Σχεδίασε και γράψε αυτό που θες να φας.

3. Dessine et écris ce que tu veux manger.

ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 60-61

LEÇON 5 p. 60-61
Tu préfères le salé ou le sucré ?

Προτιμάς τα αλμυρά ή τα γλυκά;

1. Écoute, dessine ou barre.
2. Complète les ensembles avec des aliments

1. Άκουσε, σχεδίασε ή διάγραψε.
2. Συμπλήρωσε τα σύνολα με τρόφιμα από
τη χώρα σου.

de ton pays.

3. Lis et complète : sel ou sucre ?
4. Et pour toi ? C’est bon comment ?

3. Διάβασε και συμπλήρωσε: αλάτι ή ζάχαρη;
4. Και για σένα; Πώς είναι ωραία;

▶

▶

sans

χωρίς

avec un peu de

με λίγο/λίγη

avec beaucoup de

με πολύ/πολλή
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !
a. Complète le tableau.
b. Écris.

α. Συμπλήρωσε τον πίνακα.
β. Γράψε.

▶

▶

des œufs

αυγά

un yaourt

ένα γιαούρτι

des tomates

ντομάτες

du poisson

ψάρι

des pop-corn

ποπ κορν

les frites

οι τηγανιτές πατάτες

les fraises

οι φράουλες

les tomates

οι ντομάτες

▶

▶
pour moi

για μένα

Je révise p. 62-63

Κάνω επανάληψη σελ. 62-63

1. Écris les mots dans le bon panier.

1. Γράψε τις λέξεις στο σωστό καλάθι.

▶

▶

le fromage

το τυρί

les tomates

οι ντομάτες

l’eau

το νερό

l’œuf

το αυγό

le poulet

το κοτόπουλο

les fraises

οι φράουλες

les pâtes

τα μακαρόνια

la viande

το κρέας

le raisin

το σταφύλι

le lait

το γάλα

la salade

η σαλάτα

2a. Supprime les “pr” et entoure le sandwich

2α. Σβήσε τα “pr” και κύκλωσε
ύ λ
το σάντουιτς
ά

de Maggie.

2b. Supprime les “pin” et entoure la boisson

της Maggie.

2β. Σβήσε τα “pin” και κύκλωσε το ποτό του

de Léo.

Léo.
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Unité 5 Ενότητα 5
Bon appétit ! Καλή όρεξη !
3. Barre l’intrus.
4. Dessine cette drôle de recette.

3. Σβήσε αυτό που δεν ταιριάζει.
4. Σχεδίασε αυτήν την περίεργη συνταγή.

▶

▶

Le gâteau au fromage et aux frites !

Το γλυκό με το τυρί και τις τηγανιτές πατάτες!

couper (en dés)

κόβω (σε κύβους)

mélanger

ανακατεύω

tremper

μουσκεύω

mettre

βάζω

verser

ρίχνω

ajouter

προσθέτω

mettre au lit

“ξεκουράζεται” (π.χ. αφήνουμε τη ζύμη να
ξεκουραστεί”

▶

▶
le fromage blanc

το λευκό τυρί

un grand saladier

μία μεγάλη σαλατιέρα

les bonbons

οι καραμέλες

le sirop

το σιρόπι

le plat

η πιατέλα

le mélange

το μείγμα

les pommes

τα μήλα

le lit

το κρεβάτι

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλό σου του πρωταθλητή.
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Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
ΜΑΘΗΜΑ 1 σελ. 64-65

LEÇON 1 p. 64-65
Qu’est-ce qu’il fait ?

6

Τι κάνει; (εκείνος)

1. Cherche les vêtements, compte et entoure. 1. Ψάξε τα ρούχα, μέτρησε και κύκλωσε.
2. Άκουσε και απάντησε.
2. Écoute et réponds.
3. Διάβασε και ένωσε.
3. Lis et relie.
▶

▶

un tee-shirt

μία μπλούζα

une veste

ένα παλτό

un pantalon

ένα παντελόνι

une casquette

ένα καπέλο

des baskets

αθλητικά παπούτσια

des chaussettes

κάλτσες

4. Complète.

4. Συμπλήρωσε.

▶

▶

marron

καφέ

jaune

κίτρινο

blanches

άσπρες

bleues

μπλε (πληθυντικός θηλυκού)

orange

πορτοκαλί

rouge

κόκκινο

LEÇON 2 p. 66-67

ΜΑΘΗΜΑ 2 σελ.66-67

Que temps fait-il ?

Τι καιρό κάνει;

1. Écoute et réponds vrai ou faux.

1. Άκουσε και απάντησε σωστό ή λάθος.

▶

▶

lundi

Δευτέρα

mardi

Τρίτη

mercredi

Τετάρτη

jeudi

Πέμπτη

vendredi

Παρασκευή

samedi

Σάββατο

dimanche

Κυριακή
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Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
2. Lis et complète les dessins.

2. Διάβασε και συμπλήρωσε τα σχέδια.

▶

▶

à la campagne

στην εξοχή

dans le jardin

στον κήπο

à la montagne

στο βουνό

à Paris

στο Παρίσι

dans le bois

στο δάσος

à la mer

στη θάλασσα

▶

▶
Il y a du vent.

Έχει αέρα.

Il y a des nuages.

Έχει σύννεφα.

Il y a de l’orage.

Έχει καταιγίδα.

Il y a du soleil.

Έχει ήλιο.

Il neige.

Χιονίζει.

Il pleut.

Βρέχει.

3. Écris la poésie avec ou sans les autocollants 3. Γράψε το ποίημα με ή χωρίς τα
page F.

▶

▶

marcher

αυτοκόλλητα της σελίδας F.

le parapluie

περπατάω
η ομπρέλα (για τη βροχή)

4. Réponds et dessine.

4. Απάντησε και σχεδίασε.

▶

▶

Ιl fait quel temps aujourd’hui ?

Τι καιρό κάνει σήμερα;

LEÇON 3 p. 68-69

ΜΑΘΗΜΑ 3 σελ. 68-69

Qu’est-ce qu’elle fait ?

Τι κάνει; (εκείνη)

1. Écoute et colorie.
2. Trouve les mots et colorie les étiquettes.
3. Recopie les mots.

1. Άκουσε και χρωμάτισε.
2. Βρες τις λέξεις και χρωμάτισε τις ετικέτες.
3. Αντίγραψε τις λέξεις.
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Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
4. Complète les bulles de la bande dessinée.

4. Συμπλήρωσε τι λένε στο κόμικ.

▶

▶

mon pull

το πουλόβερ μου

ma jupe

η φούστα μου

ma chemise

το πουκάμισό μου

ma robe

το φόρεμά μου

mes chaussures

τα παπούτσια μου

mon pyjama

η πυτζάμα μου

▶

▶
Tu m’entends ?

Μ’ακούς;

Tu es où ?

Πού είσαι;

Qu’est-ce que tu fais ?

Τι κάνεις;

enlever

βγάζω

mettre

βάζω

Comme tu es belle !

Τι όμορφη που είσαι!

Mon bébé dort.

Το μωρό μου κοιμάται.

LEÇON 4 p. 70-71

ΜΑΘΗΜΑ 4 σελ. 70-72

Tu voyages comment ?

Πώς ταξιδεύεις;

1. Écoute et relie.

1. Άκουσε και ένωσε.

▶

▶

Je voyage en train.

Ταξιδεύω με το τρένο.

Je voyage à pied.

Ταξιδεύω με τα πόδια.

Je voyage en bateau.

Ταξιδεύω με το πλοίο.

Je voyage à vélo.

Ταξιδεύω με το ποδήλατο.

Je voyage en voiture.

Ταξιδεύω με το αυτοκίνητο.

Je voyage en avion.

Ταξιδεύω με το αεροπλάνο.

▶

▶
la maman, la mère

η μαμά, η μητέρα

le papa, le père

ο μπαμπάς, ο πατέρας

le grand-père

ο παππούς

la grand-mère

η γιαγιά
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Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
2. Trouve et recopie le mots.
3. Mets les mots dans l’ordre pour faire les

2. Βρες και αντίγραψε τις λέξεις.
3. Βάλε τις λέξεις στη σειρά για να κάνεις

phrases.

▶

▶

aller

προτάσεις.
πηγαίνω

je vais

πηγαίνω

tu vas

πηγαίνεις

il/elle va

πηγαίνει

nous allons

πηγαίνουμε

vous allez

πηγαίνετε

ils/elles vont

πηγαίνουν

4. Réponds et dessine.

4. Απάντησε και σχεδίασε.

Tu préfères voyager comment ?

Πώς προτιμάς να ταξιδεύεις;

LEÇON 5 p. 72-73

ΜΑΘΗΜΑ 5 σελ. 72-73

Tu aimes les fêtes foraines ?

Σου αρέσουν τα λούνα παρκ;

1. Écoute et colorie.

1. Άκουσε και χρωμάτισε.

▶

▶

le bus

το λεωφορείο

le vélo

το ποδήλατο

la fusée

ο πύραυλος

le ballon

το αερόστατο

la moto

η μηχανή

2. Écoute et relie. Qu’est-ce que c’est ?

2. Άκουσε και ένωσε. Τι είναι;
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Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
3a. Lis et complète avec les autocollants

3α. Διάβασε και συμπλήρωσε με τα

page F.

αυτοκόλλητα της σελίδας F.

▶

▶
la voiture

το αυτοκίνητο

le vélo

το ποδήλατο

la moto

η μηχανή

le bateau

το πλοίο

le train

το τρένο

l’avion

το αεροπλάνο

le camion

το φορτηγό

le bus

το λεωφορείο

le ballon

το αερόστατο

3b. Recopie les mots.

3β. Αντίγραψε τις λέξεις.

Je révise p. 74-75

Κάνω επανάληψη σελ. 74-75

1. Écoute Léo et entoure les mots que tu

1. Άκουσε το Léo και κύκλωσε τις λέξεις που

reconnais.

αναγνωρίζεις.

▶

▶

le soleil

ο ήλιος

τα παπούτσια

la robe

το φόρεμα

les baskets

τα αθλητικά παππούτσια

le tee-shirt

η μπλούζα

la veste

το παλτό

l’avion

το αεροπλάνο

le bus

το λεωφορείο

la grand-mère

η γιαγιά

la mer

η θάλασσα

la neige

το χιόνι

l’orage

η καταιγίδα

le pantalon

το παντελόνι

les chaussettes

οι κάλτσες

le train

το τρένο

les pyjamas

οι πιτζάμες

la fusée

ο πύραυλος

la voiture

το αυτοκίνητο

le grand-père

ο παππούς

la montagne

το βουνό

le vent

ο αέρας

la pluie

η βροχή

la chemise

το πουκάμισο

la jupe

η φούστα

le bateau

το πλοίο

la casquette

το καπέλο

le carrousel

το καρουζέλ

le vélo

το ποδήλατο

la maman

η μαμά

la ville

η πόλη

le nuage

το σύννεφο

les chaussures

35

Unité 6 Ενότητα 6
Bientôt les vacances ! Σύντομα οι διακοπές !
2. Lis les questions et colorie les réponses de

2. Διάβασε τις ερωτήσεις και χρωμάτισε τις

la même couleur.

απαντήσεις του ίδιου χρώματος.

▶

▶
Quel temps fait-il ?

Τι καιρό κάνει;

Qu’est-ce que tu mets ?

Τι φοράς;

Tu voyages comment ?

Πώς ταξιδεύεις;

3. Pour décrire le carrousel d’… réponds aux

3. Για να περιγράψεις το καρουζέλ

questions.

του/της … απάντησε στις ερωτήσεις.

▶

▶
Quel temps fait-il ?

Τι καιρό κάνει;

Qu’est-ce qu’il y a sur le carrousel d’… ?

Τι υπάρχει στο καρουζέλ του/της …

Qui est devant le caroussel ?

Τι είναι μπροστά από το καρουζέλ;

Quels sont ses vêtements ?

Ποια είναι τα ρούχα του/της;

Colle ta coupe de champion.

Κόλλησε το κύπελλο του πρωταθλητή.
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