
Topic: House 

Year 2 

 

Key questions and answers for practice: 

1. Τι είναι;  Tee eéne? – What is it? 

Είναι ... Eéne … – It is … 

2. Το σπίτι σου είναι μεγάλο;  To speétee soo eéne megálo?  

- Is your house big? 

Ναι. Είναι μεγάλο. 

Ne. Eéne megálo.  – Yes. It is big. 

το σπίτι to speétee the house 

το δωμάτιο 
to thomáteeo 

(th as in “the”) 
the (bed)room 

η τουαλέτα ee tooaléta the toilet 

το μπάνιο to mpáneeo the bathroom 

η κουζίνα ee koozeéna the kitchen 

το καθιστικό 
to katheesteekó 

(th as in “theatre”) 
the sitting room 

μεγάλο megálo big 

μικρό meekró small 



Όχι. Είναι μικρό. 

Όhee. Eéne meekró.  – No. It is small. 

3. Το σπίτι σου είναι μικρό;  To speétee soo eéne meekró?  

- Is your house small? 

Ναι. Είναι μικρό. 

Ne. Eéne meekró.  – Yes. It is small. 

Όχι. Είναι μεγάλο. 

Όhee. Eéne megálo.  – No. It is big. 

4. Το σπίτι σου έχει …;  To speétee soo éhee …?  

– “Does your house have …?” 

Ναι, έχει.  

Ne, éhee.  – Yes, it has. 

Όχι, δεν έχει.  

Όhee, then (th as in “the”) éhee.  – No, it hasn’t. 

5. Τι έχει το σπίτι σου;  Tee éhee to speétee soo?  

– “What (rooms) does your house have?” 

Το σπίτι μου έχει … 

To speétee moo éhee …  – My house has … 



Daily routine 

Ξυπνάω. Xeepnáo. I wake up. 

Φοράω στολή. Foráo stoleé. I wear (my) uniform. 

Τρώω πρωινό. Tróo proeenó. I eat breakfast. 

Πηγαίνω σχολείο. Peegéno sholeéo. I go to school. 

Πηγαίνω σπίτι.  Peegéno speétee. I go home. 

Διαβάζω. Theeavázo. 

(th as in “the”) 

I read. 

Παίζω. Pézo. I play. 

Βλέπω τηλεόραση. Vlépo teeleórasee. I watch television. 

Τρώω φαγητό. Tróo fageetó. I eat food. 

Κάνω μπάνιο. Káno mpáneeo. I have a bath/shower. 

Κοιμάμαι. Keemáme. I sleep. 

 

Key question for practice: 

Τι κάνεις;  Tee kánees? – What are you doing? 

 


