Vocabulary:
1. το σπίτι = the house
2. το διαμέρισμα = the flat
3. μένω – μένεις = I live – you live
(do you live?)
4. αγαπώ – αγαπάς = I love – you love
(do you love?)
5. μου αρέσει – σου αρέσει = I like – you like (do you like?)
6. είναι – δεν είναι = (it) is – (it) isn’t
(is it? – isn’t it?)
7. μεγάλο = big
8. μέτριο = medium
9. μικρό = small
10. όμορφο = lovely, beautiful
10. μου = my (mine)
σου = your (yours)
11. σε ένα = in one…/in a… στο = in/at ή = or πού? = where?

1. Το σπίτι μου είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.
(Ρουθ)
2. Το σαλόνι είναι το αγαπημένο μου στο σπίτι μου.
(Ράζια)
3. - Πού μένεις; - Μένω στο Κρύσταλ Πάλας.
(Ντάμιαν)
4. – Πού είναι το σπίτι σου;-Το σπίτι μου είναι στο Κρόιντον. (Νία)
5. – Μένεις σε ένα σπίτι ή σε ένα διαμέρισμα;
(Τζόσια)
6. - Σου αρέσει το σπίτι σου; - Ναι, αγαπώ το σπίτι μου πολύ! (Ράζια)
7. – Ο κήπος έχει όμορφα λουλούδια.
(Ράζια)

1. Is this a house or a flat?
- Είναι σπίτι ή διαμέρισμα; - Είναι διαμέρισμα!
2. Do you live in a house?
- Μένεις σε ένα σπίτι; - Ναι, μένω σε ένα σπίτι.
3. Do you live in a flat?
- Μένεις σε ένα διαμέρισμα; - Ναι, μένω σε ένα διαμέρισμα.
4. Where is your house?
- Πού είναι το σπίτι σου; - Το σπίτι μου είναι στο Κρόιντον.

5. Is your house big? (Your house is big?)
- Το σπίτι σου είναι μεγάλο; - Όχι, είναι μέτριο.
6. Is your house medium? (Your house is medium?)
- Το σπίτι σου είναι μέτριο; - Ναι, το σπίτι μου είναι μέτριο.
7. Do you live in a small flat?
- Μένεις σε ένα μικρό διαμέρισμα; - Όχι, μένω σε ένα μέτριο σπίτι.
8. Do you live in a big, medium or small flat?
- Μένεις σε ένα μεγάλο, μέτριο ή μικρό διαμέρισμα;
- Μένω σε ένα μέτριο σπίτι.

9. Do you like a big house?
10. Do you love a small flat?
11. Do you like a beautiful house?
12. Do you like a beautiful flat?

H/W: Answer on the blog.

