
Topic: Holidays – The World 

Year 3 

η Αγγλία ee Aggleéa England 

η ήπειρος ee eépeeros the continent  

οι ήπειροι ee eépeeree the cintinents 

η χώρα ee hóra the country 

οι χώρες ee hóres the countries 

το αυτοκίνητο to aftokeéneeto the car 

το τρένο to tréno the train 

το καράβι to karávee the ship 

το λεωφορείο to leoforeéo the bus 

το αεροπλάνο to aeropláno the aeroplane 

το ελικόπτερο to eleekóptero the helicopter 

τα πόδια ta pótheea 

(th as in ‘the’) 

the feet 

το διαβατήριο to theeavateéreeo 

(th as in ‘the’) 

the passport 

η βαλίτσα ee valeétsa the suitcase 



τα ρούχα ta roóha the clothes 

το καπέλο to kapélo the hat 

τα γυαλιά ηλίου ta yeealeeá  the sun glasses 

το μαγιό to mayeeó the swimming suit 

τα σανδάλια ta santháleea 

(th as in ‘the’) 

the sandals 

η  πετσέτα ee petséta the towel 

το αντηλιακό to anteeleeakó the sun cream 

Key questions and answers for practise: 

Πού είναι η ... ; Poó eéne ee … ? - Where is …. ? 

Νάτη! Nátee! – Here it is! 

Σε ποια χώρα θέλεις να πας διακοπές; Se peea hóra thélees 

na pas theeakopés? (th as in ‘the’) – At which country do you 

want to go on holidays? 

Στην ..... Steen ….. – At …. 

Πηγαίνω ταξίδι. Peeyéno taxeéthee. (th as in ‘the’) – I go on 

a trip.  

Πηγαίνω διακοπές. Peeyéno theeakopés. (th as in ‘the’) – I go 

on holidays.  



Τι είναι αυτό; Tee eéne aftó? - What is it? 

Είναι το τρένο. Eéne to tréno. – It is the train. 

Με τι πηγαίνεις διακοπές; Me tee peeyénees theeakopés? (th 

as in ‘the’)  – How do you go on holidays? 

Με το τρένο. Me to tréno. – By train. 

Με τι πηγαίνεις στην .... (χώρα); Me tee peeyénees steen …. 

(hóra)? – How do you go to …. (country)? 

Με το τρένο. Me to tréno. – By train. 

Τι είναι αυτό; Tee eéne aftó? - What is it? 

Το μαγιό. To mayeeó. - The swimming suit.  

Η βαλίτσα έχει μαγιό; Ee valeétsa éhee mayeeó?- Does the 

suitcase have swimming suit? 

Ναι./ Όχι. Ne./ Όhee. – Yes./ No. 

Τι έχεις στη βαλίτσα σου; Tee éhees stee valeétsa soo?             

– What do you have in your suitcase? 

Μαγιό, καπέλο κ.λ.π. Mayeeó, kapélo etc. – Swimming suit, 

hat etc. 

 

 


