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Το σύμβολο με τον κύκλο βρίσκεται στα κείμενα και στα τραγούδια του Coursebook, 
αλλά και στo λεξιλόγιο και στα κείμενα του Activity Book. Ακουμπώντας το σύμβολο 
με το Talking Pen, μπορείς να ακούσεις χωρίς διακοπή όλο το περιεχόμενο του 
συγκεκριμένου κομματιού. Μπορείς, όμως, στο ίδιο κομμάτι, να ακουμπήσεις το 
Talking Pen και σε κάθε στοιχείο ξεχωριστά (π.χ. λέξεις, προτάσεις κλπ.) αν θέλεις να 
τα ακούσεις μεμονωμένα.

Τώρα, η σειρά Super Junior είναι συμβατή και με το Talking Pen!

INSTRUCTIONS = Οδηγίες

  Exercise 1

• Read the story and match. = Διάβασε την ιστορία και αντιστοίχισε. 

• Read the story and tick. = Διάβασε την ιστορία και βάλε P. 

• Read the story and tick or cross. = Διάβασε την ιστορία και βάλε P ή O.

• Read the story, choose and write. = Διάβασε την ιστορία, διάλεξε και γράψε.

• Read the story and answer. = Διάβασε την ιστορία και απάντησε.

  Exercise 2

• Listen and tick. = Άκουσε και βάλε P.

• Listen and circle. = Άκουσε και κύκλωσε. 

• Listen and tick or cross. = Άκουσε και βάλε P ή O.

• Listen and write the numbers. = Άκουσε και γράψε τους αριθμούς. 

• Listen and match. = Άκουσε και αντιστοίχισε. 

  Exercise 3

• Let’s play! = Ας παίξουμε!  

• Let’s talk! = Ας μιλήσουμε!

• Let’s sing! = Ας τραγουδήσουμε!

TEACHER’S NOTES 
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Let’s sing!   

We like English!

Welcome, welcome!

We’re back today!

Welcome, welcome!

Dance and say:

English! English!

We like English!

English! English!

We like English!    

Welcome, welcome!

Summer is cool.

Welcome, welcome!

Now we’re back at school.

English! English!

We like English!

English! English!

We like English!

x2

x2

x2

Super Junior

Little Zooboo

Zooboo
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Let’s use our super map! 

Hmm...

Hmm...

Oh no!

Yippee!

Go straight on and turn right... 
Go straight on, turn left, go straight on... 
Turn right, go straight on and turn left...

6

LESSON 1 Let’s find our Let’s find our 
friends!  friends!  

We’re on Earth, Little Zooboo! 
Let’s find our friends! 



c. We‘re on Earth!

a. Let’s use our super map!

1. 2. 3. 4. 5.

1. Read the story and match.

3. Let’s play “The GPS”!  

Student A: You are at the park. 

Go straight on and 

turn right. Where 

are you now?

Student B: I am at the cinema!

Student A: Well done!

2. Listen and tick.

P

1. 2. 3. 4.

d. Go straight on and turn right…

b. Oh no!

c

A classroom game that could follow this activity is “the robot”. The teacher assigns one student the role of the GPS, which gives directions, 
and asks another student to play “the robot”, who will move around the classroom according to the GPS instructions.

Student A secretly chooses a destination and gives 
directions to student B so that they can guess what it is.

P

P

P

P

d
a b
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Have you got much bread in 
your basket, Super Junior?

Hey! We can make a cake!

Good idea, Super Junior! Let’s go home!

Look! Little Zooboo has got 
a lot of bags in his basket!

We don’t need sugar and flour for a sandwich, Little Zooboo!

Yes, I have. Let’s buy 
some biscuits, too! 

Ha ha ha! He’s 
got a lot of sugar 

and flour.

Yummy!

There aren’t many packets of biscuits 
here, but there are a lot of sweets!

56

LESSON 26 We can make a cake!  We can make a cake!  



Much, many, much, many,

much, much, many. (x2)

Much, many, much, many,

much, much, many.

Much milk, much water,

much bread and cheese. (x2)

Much, many, much, many,

much, much, many. (x2)

Much, many, much, many,

much, much, many.

Many biscuits, many apples,

many eggs and sweets. (x2)

Much, many, much, many,

much, much, many.

Much milk, much water,

much bread and cheese. 

Much, many, much, many,

much, much, many.

Many biscuits, many apples,

many eggs and sweets.

Much, many

1. Read the story and tick or cross.

1. Super Junior has got a lot of bread in his basket. 

2. There aren’t many packets of biscuits in the supermarket. 

3. Little Zooboo hasn’t got many bags in his basket. 

4. Little Zooboo hasn’t got much sugar and flour. 

5. The children can make a cake. 

P

2. Listen and tick.

Let’s buy some... 

1. rice 

2. sugar 

3. flour 

4. biscuits 

5. eggs 

6. cheese 

P

3. Let’s sing!

P
O
O
P

P

P

P
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1. Τοποθετήστε το DVD-ROM στον υπολογιστή σας και περιμένετε μέχρι να ανοίξει το πρόγραμμα του i-book. 
Σε αυτό το σημείο εμφανίζονται δύο επιλογές (INSTALL και RUN). Σας προτείνουμε να επιλέξετε INSTALL για 
να εγκατασταθεί το i-book στον υπολογιστή σας, ώστε να αποφύγετε τεχνικά προβλήματα. Εάν το επιθυμείτε 
ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε RUN για να λειτουργήσει το i-book απευθείας από το DVD-ROM.

5. Όταν ολοκληρώσετε το μάθημα, πατήστε το 
πλήκτρο score. Εκεί θα δείτε την αναφορά με την 
επίδοσή σας, την οποία πρέπει να δείξετε στον 
καθηγητή σας.

4. Όταν ολοκληρώσετε το μέρος του μαθήματος που 
επιλέξατε, για να επιστρέψετε πίσω στις επιλογές, 
πατήστε το πλήκτρο BACK πάνω αριστερά.

6. Για να αποθηκεύσετε την αναφορά, επιλέξτε 
το πλήκτρο  (Save). Η αναφορά σας 
αποθηκεύτηκε στην επιφάνεια εργασίας του 
υπολογιστή σας. 

7. Εφόσον έχετε Internet, μπορείτε να στείλετε 
την αναφορά με email, επιλέγοντας το πλήκτρο 

 (Email). Συμπληρώστε το όνομά σας και το 
email του καθηγητή σας και πατήστε το πλήκτρο 
SEND. Η αναφορά σας στάλθηκε στον καθηγητή 
σας.

2. Μόλις ανοίξει το μενού, επιλέξτε από τα δεξιά το 
μάθημα που θέλετε να μελετήσετε.

3. Όταν ανοίξει το μάθημα, επιλέξτε το μέρος του 
μαθήματος που θέλετε να δουλέψετε.
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Write your homework for the next lesson here.

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 

Date: 

 

Check: 
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TEACHER’S GUIDETEACHER’S GUIDE  
I LIKE JUNIOR BI LIKE JUNIOR B

MAIN COMPONENTS DESCRIPTION

1. COURSEBOOK (CB) Περιέχει: 36 LESSONS

2. ACTIVITY BOOK (AB) Συνδυάζει WORKBOOK, GRAMMAR BOOK, VOCABULARY BOOK και 
COMPANION σε ΕΝΑ βιβλίο

Περιέχει: - 4 REMEMBER LESSONS που υπενθυμίζουν την ύλη επιπέδου                        
                 A Junior.
   - 36 LESSONS
   - 6 REVISION LESSONS

3. SUMMER REVISION BOOK
 (προαιρετικό βιβλίο)

Περιέχει διασκεδαστικές επαναληπτικές ασκήσεις

4. i-book* (μαθητή)

5. i-book (καθηγητή) Περιέχει το i-book του μαθητή, τα Tests σε ηλεκτρονική και διαδραστική 
μορφή, Term Tests, ένα Final Test, Extra Tests ανά 3 Lessons, Revision Book 
Tests, Audio Section με το ακουστικό υλικό και χρήσιμα tutorial videos.

6. Interactive Whiteboard Software

7. Συμπληρωματικό υλικό Test Booklet, Sticker Booklet, Flashcards, Posters, Reward Stickers

8. Talking Pen  
(προαιρετικό)

Είναι συμβατό με το CB και το ΑΒ. Οι μαθητές ακούν το αλφάβητο,  
το vocabulary, τους διαλόγους και τα τραγούδια.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η I Like Junior B είναι μια πρωτότυπη σειρά που καλύπτει την ύλη επιπέδου Β Junior.

• Η προτεινόμενη ώρα διδασκαλίας για τη σειρά αυτή είναι 2 φορές την εβδομάδα, από 75 λεπτά (3 διδακτικές 
ώρες). Υπάρχει η δυνατότητα όμως να διδαχθεί και 3 φορές την εβδομάδα. Ωστόσο, ο χρόνος αυτός επιδέχεται 
αυξομειώσεις (5-15’ ανά μάθημα) ανάλογα με το επίπεδο και τον αριθμό των μαθητών. 

• Οι βασικοί στόχοι της σειράς είναι να αγαπήσουν οι μαθητές τα αγγλικά μέσα από μια ποικιλία ευχάριστων 
ασκήσεων και να αποκτήσουν γερές βάσεις για τη μετέπειτα πορεία τους στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.

*To i-book
Ένα βασικό component της σειράς I Like Junior B είναι το i-book (διαδραστικό βιβλίο), το οποίο συμπεριλαμβάνεται 
στο πακέτο του μαθητή. Το i-book είναι ένα DVD-ROM που περιέχει τα εξής:

   - παρουσίαση του λεξιλογίου (προφορά και μετάφραση)
   - 36 επεισόδια της ιστορίας σε μορφή κινουμένων σχεδίων
   - audio της ιστορίας
   - 11 video clips των τραγουδιών
   - ΕΠΙΠΛΕΟΝ ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου για ΚΑΘΕ LESSON σε μορφή video games
   - αυτόματο σύστημα αξιολόγησης

To i-book ΔΕΝ είναι η ηλεκτρονική εκδοχή των βιβλίων (E-book). Eίναι μια μεγάλη καινοτομία, καθώς περιέχει 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ασκήσεις γραμματικής και λεξιλογίου για ΚΑΘΕ LESSON. Οι ασκήσεις αυτές είναι πολύ ευχάριστες, σε 
μορφή video games, έτσι ώστε να προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών. Γίνονται από το μαθητή σε υπολογιστή 
στο φροντιστήριο ή στο σπίτι του, αυξάνοντας έτσι την ενασχόλησή του με τα αγγλικά πέρα από τη διδασκαλία 
στην τάξη. Επειδή το i-book έχει πλούσιο περιεχόμενο και είναι σημαντικό βοηθητικό εργαλείο για τον μαθητή, 
πρέπει να θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μελέτης του. 

Οι ασκήσεις στο i-book διορθώνονται αυτόματα, με ένα ειδικό σύστημα αυτοαξιολόγησης. Δηλαδή, κάθε φορά 
που χρησιμοποιείται, εμφανίζεται μια καρτέλα αναφοράς όπου αναγράφεται αναλυτικά η βαθμολογία του μαθητή 
(%). Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν το i-book όσες φορές χρειάζεται, ώστε να διορθώσουν μόνοι τα λάθη 
τους μέχρι να επιτύχουν βαθμολογία 100%. Μόλις τελειώσουν, παραδίδουν την αναφορά τους στον καθηγητή 
τους με έναν από τους εξής τρόπους: μεταφορά σε USB stick, αποστολή με email ή εκτύπωση. Αυτό σημαίνει 
ότι ο καθηγητής δε χρειάζεται να διορθώνει ο ίδιος τις ασκήσεις του μαθητή. Το μόνο που χρειάζεται είναι να 
συγκεντρώνει και να ελέγχει τις αναφορές των μαθητών του.
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TEACHER’S GUIDETEACHER’S GUIDE  
I LIKE JUNIOR BI LIKE JUNIOR B

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Προτείνεται μέσα στην πρώτη εβδομάδα να γίνει συνάντηση γονέων όπου τους παρουσιάζουμε τα βιβλία 

Coursebook και Activity Book, εξηγούμε τη χρήση και τη σημασία του διαδραστικού πίνακα, του διαδραστικού 

βιβλίου (i-book) ή των CD και ζητάμε τη συνεργασία τους. Συνιστούμε στους γονείς να ΜΗΝ βοηθούν τα παιδιά 

τους στις ασκήσεις. Το μόνο που θέλουμε από τους γονείς είναι να ελέγχουν ότι το παιδί λύνει όλες τις ασκήσεις 

και ασχολείται με το i-book/CD. Επίσης, πριν από κάθε TEST, να ελέγξουν ότι το παιδί τους έχει προετοιμαστεί 

επαρκώς.  

Σημαντικό είναι να τονίσουμε πως αν οι μαθητές ακούν το λεξιλόγιο και τα κείμενα στο σπίτι θα έχουν εξαιρετική 

προφορά και θα περάσουν ΣΙΓΟΥΡΑ το Listening στις εξετάσεις αργότερα, γιατί ακούγοντας τις λέξεις και τα 

κείμενα είναι σαν να έχουν έναν Άγγλο στο σπίτι. 

• ΑΡΧΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

• ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΟ 1ο ΜΑΘΗΜΑ:

Στο πρώτο μάθημα της σχολικής χρονιάς γνωριζόμαστε με τα παιδιά. Μπορούμε να παίξουμε ένα παιχνίδι γνωριμίας: 

Παιχνίδι Γνωριμίας: Με τη βοήθεια του καθηγητή συστηνόμαστε στα αγγλικά ο ένας μετά τον άλλον. Για να γίνει πιο διασκεδαστικό, 

στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τα ονόματά μας με διαφορετικούς τρόπους. Λέμε το όνομά μας θυμωμένα…  χαρούμενα… 

λυπημένα… σαν να πονάει η κοιλιά μας… σαν να μας έχει πιάσει φαγούρα… σαν να κλαίμε… σαν να γελάμε. 

Πρέπει επίσης να τονίσουμε πόσο χρήσιμα είναι τα αγγλικά στη ζωή μας και πόσο συχνά τα συναντάμε στην 

καθημερινότητά μας (στον υπολογιστή, στην τηλεόραση, στις διακοπές, κλπ.) ζητώντας από τους μαθητές να μας 

δώσουν μερικά παραδείγματα.

Έπειτα παρουσιάζουμε σύντομα τα βιβλία, τα i-book/DVD/CD, και γνωρίζουμε τους ήρωες της σειράς που 

εμφανίζονται στο εξώφυλλο. Είναι καλό ο καθηγητής να γνωρίζει τους ήρωες και την ιστορία αλλά δε χρειάζεται να 

την αναλύσει διεξοδικά.

Λίγα λόγια για τους ήρωες: Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας είναι η Amy, η Tina, o Bob και ο εξωγήινος φίλος τους, ο Super 

Junior. Δευτερεύοντες ήρωες είναι ο καλύτερος φίλος του Super Junior, ο Zooboo, και ένα εξωγήινο κατοικίδιο, ο Little Zooboo.

Λίγα λόγια για την ιστορία: Ο Super Junior είναι ένα εξωγήινο αγόρι με μαγικές δυνάμεις, από ένα φανταστικό πλανήτη, το 

Super Planet. Μια μέρα αποφάσισε να εξερευνήσει το σύμπαν με τον πύραυλό του και βρέθηκε στη Γη. Προσγειώθηκε σε 

μια φανταστική κωμόπολη της Αγγλίας, όπου γνώρισε την Amy, την Tina και τον Bob. (Η προσγείωση και η γνωριμία έγιναν στα 

προηγούμενα επίπεδα της σειράς.) Τα παιδιά φιλοξένησαν τον Super Junior και έζησαν μαζί πολλές περιπέτειες για έναν ολόκληρο 

χρόνο. Στο τέλος, όμως, έπρεπε να αποχωριστούν. Φέτος η παρέα θα ξανασμίξει και θα ζήσουν μαζί καινούριες συναρπαστικές 

περιπέτειες.

Η χρονιά ξεκινάει με τα 4 REMEMBER LESSONS από το Activity Book (AB). Μέχρι να ολοκληρωθούν τα REMEMBER 

LESSONS δε χρησιμοποιούμε καθόλου το Coursebook (CB), μόνο το Activity Book (AB). Προτείνεται στα 

REMEMBER LESSONS τα μισά παραδείγματα να γίνονται μέσα στην τάξη και τα υπόλοιπα στο σπίτι ως homework.
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I LIKE JUNIOR BI LIKE JUNIOR B  - LESSON PLAN- LESSON PLAN
59 ΜΑΘΗΜΑΤΑ  (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 75 ΛΕΠΤΑ/ΜΑΘΗΜΑ)

CB = COURSEBOOK        AB = ACTIVITY BOOK        L = LESSONS 

1 AB REMEMBER LESSON 1

2 AB REMEMBER LESSON 2

3 AB REMEMBER LESSON 3

4 AB REMEMBER LESSON 4

5
AB VOCABULARY LESSON 1
CB INTRODUCTION

6
AB LESSON 1
CB LESSON 1

7
AB LESSON 2
CB LESSON 2

8
AB LESSON 3
CB LESSON 3

9
AB LESSON 4
CB LESSON 4

10
AB LESSON 5
CB LESSON 5

11
AB LESSON 6
CB LESSON 6

12 AB REVISION 1 (L 1-6)

13 AB REVISION 1 (L 1-6)

14 TEST 1 (L 1-6)

15
AB LESSON 7
CB LESSON 7

16
AB LESSON 8
CB LESSON 8

17
AB LESSON 9
CB LESSON 9

18
AB LESSON 10
CB LESSON 10

19
AB LESSON 11
CB LESSON 11

20
AB LESSON 12
CB LESSON 12

21 AB REVISION 2 (L 7-12)

22 AB REVISION 2 (L 7-12)

23 TEST 2 (L 7-12)

24
AB LESSON 13
CB LESSON 13

25
AB LESSON 14
CB LESSON 14

26
AB LESSON 15
CB LESSON 15

27
AB LESSON 16
CB LESSON 16

28
AB LESSON 17
CB LESSON 17

SESSION LESSONS DATE SESSION LESSONS DATE
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 1. What’s your name?
 2. How are you?
 3. How old are you?
 4. Where are you from?
 5. Have you got any brothers?
 6. Have you got any sisters?
 7. Have you got any pets?
 8. What’s your favourite football team?
 9. What time do you get up every day?
10. Do you go out on Saturdays?
11. Do you like English?
12. When do you do your homework?
13. How many friends have you got?
14. Do you snowboard in winter?
15. Do you swim in summer?
16. Does your mother work at a bank?
17. Does your father work at a hospital?
18. When is your birthday?
19. Are you the tallest student in your class?
20. Are you the youngest in your family?
21. Were you at the cinema yesterday?
22. Did you watch TV yesterday?
23. Did you go on holiday last summer?
24. Did you visit a museum last week?
25. Did you call your grandparents yesterday?
26. What day is it today?
27. What’s the weather like today?
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