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Mάθημα 19

E’και ΣΤ’Δημοτικού
Oι δώδεκα θεοί του Ολύμπου
(Page 4 and half of page 5 up to ‘… από
σίδερο.’)
In today’s lesson we will learn about the first
6 gods: Δίας, Ήρα, Ποσειδώνας, Άρτεμη,
Απόλωννας, Ήφαιστος.
Λεξιλόγιο
o βασιλιάς
η γη
ο ουρανός
η βασίλισσα
η γυναίκα
το κυνήγι
η μουσική
το φως
η λύρα
η φωτιά
το σίδερο
εγώ προσέχω
εγώ μένω
εγώ κυνηγώ
ο κουτσός/η κουτσή/το κουτσό
ο άσχημος/η άσχημη/το άσχημο
Write the words in English and Greek in your
Λεξιλόγιο book.

Γραμματική

Πολιτιστικές Σπουδές

Εργασία για το σπίτι
Homework

Ενεστώτας – Present Tense

Οι δώδεκα θεοί

1. Ανάγωνση: Read page 5 up to ‘…
από σίδερο.’ with your parents twice.

εγώ τρέχω
εσύ τρέχεις
αυτός τρέχει
εμείς τρέχουμε
εσείς τρέχετε
αυτοί τρέχουν

At home: Start thinking
about the god or goddess
you would like to research
more and create a faboulous
presentation about in
Greek. We would like you to
make a model, dress up and
create a beautiful poster (A3
or A2) about your favourite
ancient Greek god or
goddess. You will have until
the end of term to prepare
your presentation. On the
last day of term, we will
have an Ancient Gods
Exhibition for all your
parents, relatives and
friends to attend. You will
receive more information
about this next week.

Αόριστος – Past Tense
εγώ έτρεξα
εσύ έτρεξες
αυτός έτρεξε
εμείς τρέξαμε
εσείς τρέξατε
αυτοί έτρεξαν
In class: Copy the above in
your Γραμματική books.
Conjugate the verb εγώ
προσέχω.

2. Αντιγραφή: For Αντιγραφή write
out the description of three of the
following gods from page 5: Δίας,
Ήρα, Ποσειδώνας, Άρτεμη,
Απόλωννας, Ήφαιστος.
3. Ορθογραφία: Learn to say and
write the following.
Ο Δίας είναι ο βασιλιάς των θεών
και των ανθρώπων. Είναι ο θεός της
γης και του ουρανού.

Look at this image. See if you can label the first six gods and goddesses!

