
Topic: House 

Year 6 

το σπίτι to speétee the house 

το διαμέρισμα 
to theeaméreesma 

(th as in “the”) 
the flat 

το υπνοδωμάτιο 
to eepnothomáteeo 

(th as in “the”) 
the bedroom 

τα υπνοδωμάτια 
ta eepnothomáteea 

(th as in “the”) 
the bedrooms 

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 

η τραπεζαρία ee trapezareéa the dining room 

το γραφείο to grafeéo the study room 

ο κήπος o keépos the garden 

μεγάλο megálo big 

μέτριο métreeo medium 

μικρό meekró small 

όμορφο ómorfo beautiful 



Key questions and answers for practice: 

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

Είναι ... Eéne … – It is … 

2. Το σπίτι σου είναι μεγάλο, μέτριο ή μικρό; 

To speétee soo eéne megálo, métreeo ee meekró?  

- Is your house big, medium or small? 

Το σπίτι μου είναι μεγάλο / μέτριο / μικρό. 

To speétee moo eéne megálo / métreeo / meekró. 

- My house is big /medium / small.   

3. Το σπίτι σου είναι όμορφο; 

To speétee soo eéne ómorfo?  

- Is your house beautiful? 

Ναι. Είναι όμορφο. 

Ne. Eéne ómorfo. 

– Yes. It is beautiful. 

4. Μένεις σε σπίτι ή διαμέρισμα; 

Ménees se speétee ee theeaméreesma?  

- Do you live in a house or in a flat? 



Μένω σε σπίτι / διαμέρισμα.  

Méno se speétee / theeaméreesma. 

– I live in a house / flat.   

5. Πού είναι το σπίτι σου; 

Poo eéne to speétee soo?  

- Where is your house? 

Το σπίτι μου είναι στο ...  

To speétee moo eéne sto ... (the name of your area). 

6. Τι έχει το σπίτι σου; 

Tee éhee to speétee soo?  

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

Το σπίτι μου έχει … / δεν έχει ... 

To speétee moo éhee … / thén éhee … 

– My house has … / hasn’t got … 

(1. και = and  2. αλλά = but  3. Επίσης = Also  4. ούτε = 

neither) 

7. Πόσα υπνοδωμάτια έχει το σπίτι σου; 

Pósa eepnothomáteea éhee to speétee soo?  



– How many bedrooms does your house have? 

Έχει ...  

Έhee … 

– It has …  

8. Αγαπώ το σπίτι μου. 

Agapó to speétee moo. 

– I love my house. 

 

Daily routine 

Ξυπνάω το πρωί. Xeepnáo to proeé. I wake up in the 

morning. 

Φοράω την σχολική 

στολή μου. 

Foráo teen sholeekeé 

stoleé moo. 

I wear my school 

uniform. 

Τρώω πρωινό. Tróo proeenó. I eat breakfast. 

Πηγαίνω στο 

σχολείο. 

Peegéno sto sholeéo. I go to school. 

Τρώω μεσημεριανό 

στο σχολείο. 

Tróo meseemereeanó 

sto sholeéo. 

I eat lunch  

at school. 



Πηγαίνω στο 

σπίτι.  

Peegéno sto speétee. I go home. 

Διαβάζω το βιβλίο 

μου. 

Theeavázo to veevleéo 

moo. 

(th as in “the”) 

I read my book. 

Παίζω παιχνίδια 

στο κομπιούτερ. 

Pézo pehneétheea sto 

kompeeoóter. 

I play games on 

the computer. 

Βλέπω τηλεόραση. Vlépo teeleórasee. I watch 

television. 

Μιλάω με την 

οικογένειά μου. 

Miláo me teen 

eekogéneea moo. 

I talk with my 

family. 

Κάνω μπάνιο / 

ντους. 

Káno mpáneeo / 

ntoos. 

I have a bath / 

shower. 

Τρώω βραδινό. Tróo vratheenó. 

(th as in “the”) 

I eat dinner. 

Φοράω πυτζάμες. Foráo peetzámes. I wear pyjamas.  

Κοιμάμαι. Keemáme. I sleep. 

 

 



Key questions for practice: 

1. Τι κάνεις κάθε μέρα; 

Tee kánees káthe (th as in “theatre”) méra? 

– What do you do every day? 

2. Τι κάνεις το πρωί; 

Tee kánees to proeé? 

– What do you do in the morning? 

3. Τι κάνεις το απόγευμα; 

Tee kánees to apógevma? 

– What do you do in the afternoon? 

4. Τι κάνεις το βράδυ; 

Tee kánees to vráthee (th as in “the”)? 

– What do you do in the evening? 

 

 

 

 


