
Topic: Animals 

Year 6 

ο σκύλος o skeélos the dog 

η γάτα ee gáta the cat 

το πουλί to pooleé the bird 

το χάμστερ to hámster the hamster 

το ψάρι to psáree the fish 

η χελώνα ee helóna the turtle 

ο λαγός o lagós the hare 

ο λύκος o leékos the wolf 

η αλεπού ee alepoó the fox 

το γουρούνι to gooroónee the pig 

το κουνέλι to koonélee the rabbit 

το παπί to papeé the duck 

η αγελάδα ee ayelátha 

th as in ‘the’ 

the cow 

η κότα ee kóta the hen 

τα μουστάκια ta moostákeea the whiskers 

το τρίχωμα to treéhoma the fur 



Key question and answer for practise: 

Τι ζώο είναι;  Tee zóo eéne?   - What animal is it?   

Είναι γάτα, σκύλος ....  Eéne gáta, skeélos …. – It is cat, dog … 

Τι έχει; Tee éhee?  - What does it have? 

Έχει (ένα/μία, δύο, τρία, τέσσερα) πόδια, μάτια, μύτη, στόμα, αυτιά, 

ουρά, φτερά, μουστάκια, τρίχωμα.  Έhee (éna/meéa, theéo, treéa, 

téssera) pótheea, máteea, meétee, stóma, afteeá, oorá, fterá, 

moostákeea, treéhoma. (th as in ‘the’) – It has (one, two, three, four) 

legs, eyes, nose, mouth, ears, tail, wings, whiskers, fur. 

Τι χρώμα είναι; Tee hróma eéne? – What colour is it? 

Είναι μαύρο, άσπρο, καφέ .... Eéne mávro, áspro, kafé …. – It is black, 

white, brown …. 

Τι κάνει; Tee kánee? – What does it do? 

Περπατάει. Perpatáee. – Walk. 

Τρέχει. Tréhee. – Run. 

Πηδάει. Peetháee. (th as in ‘the’)  – Jump. 

Κολυμπάει. Koleempáee. – Swim. 

Πετάει. Petáee. – Fly. 

Είναι μεγάλο ή μικρό ζώο;  Eéne megálo eé meekró zóo?   - Is it big or 

small animal?  

Είναι μεγάλο/ μικρό ζώο. Eéne megálo/ meekró zóo. – It is big/ small 

animal. 

 

 



Πού ζει; Poó zee? – Where does it live? 

Ζει στο σπίτι/ στο δάσος/ στη φάρμα. Zee sto speétee/ sto thásos/ stee 

fárma. (th as in ‘the’) - It lives in the house/ woods/ farm. 

Ποιο ζώο σου αρέσει; Peeo zóo soo arésee? – Which animal do you like? 

Μου αρέσει ... Moo arésee … - Ι like …. 


