
Τώρα με
το Talking Pen

η ανάγνωση
και η μάθηση

γίνονται παιχνίδι.

Περιέχει δείγματαΠεριέχει δείγματα
και από τα 4 βιβλίακαι από τα 4 βιβλία

του Level 1.του Level 1.

Με ένα πάτημα του Talking Pen, ο μαθητής ακούει 
την ιστορία, τις λέξεις και διάφορα ηχητικά εφέ. 

Έτσι, ανακαλύπτει καινούργιο λεξιλόγιο  
και επαναλαμβάνει αυτά που ακούει, 

 με αποτέλεσμα να βελτιώνει 
 τα αγγλικά του και 

 να διασκεδάζει 
ταυτόχρονα!



The ugly ducklingThe ugly ducklingThe ugly duckling

Suddenly, five white eggs crack 
and five little yellow ducklings 
come out. Then, the grey egg  
cracks and a big grey duckling 

comes out.

babyducklingcrack

Story
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The characters Οι χαρακτήρες

The ugly duckling  Το ασχημόπαπο

Mummy Duck  

and the ducklings

Mummy Hen  

and the chicks

Mummy Cat  

and the kittens 

The old woman  Η γιαγιάκα

The swans  
Οι κύκνοι 

pp. 2-3

beautiful  
ωραίος, όμορφος 

on  

σε 

look at  
κοιτάω 

egg  

αυγό 

in  

μέσα σε, σε 

her  

δικός της 

but  

αλλά 

wait  

περιμένω 

What’s that?  
Τι είναι εκείνο; 

big  

μεγάλος 

why  

γιατί 

have got  
έχω 

like  

σαν 

pp. 4-5

suddenly  
ξαφνικά 

little  

μικρός 

come out  
βγαίνω έξω 

then  
μετά, έπειτα 

you  

εσένα, σε / εσάς, σας  

small  
μικρός 

not at all  
καθόλου 

play (v.) 
παίζω

pp. 6-7

want  
θέλω 

with  

με, μαζί με 

his  

δικός του 

him  

αυτόν 

can  

μπορώ να  

today  
σήμερα 

different  
διαφορετικός 

Go away!  
Φύγε!

pp. 8-9

them  
αυτούς, τους

pp. 10-11

now  

τώρα

pp. 12-13

live  

ζω, μένω 

come  
έρχομαι 

stay  

μένω 

it’s cold  
κάνει κρύο 

very  

πολύ 

be cold  
κρυώνω 

be hungry  
πεινάω 

too  

επίσης 

no  

καθόλου 

friend  
φίλος 

so  

οπότε, άρα

pp. 14-15

me  

εμένα, με 

I can do it 
μπορώ να τα  

 

καταφέρω 

if  

αν 

try  

προσπαθώ 

have to 
πρέπει να 

say  

λέω

pp. 16-17

lake  

λίμνη 

who  

ποιος  

us  

εμάς, μας

pp. 18-19

again  
ξανά, πάλι 

sit  

κάθομαι 

those  
εκείνοι 

moral  
ηθικό δίδαγμα 

mean  
σημαίνω

Moral 

Different doesn’t mean ugly. 

Διαφορετικός δεν σημαίνει άσχημος.

The ugly duckling  Το ασχημόπαπο

Η μαμά Πάπια  

και τα παπάκια

Η μαμά Κότα 

και τα κοτοπουλάκια

Η μαμά Γάτα 

και τα γατάκια

ελκυστική παιδική 
εικονογράφηση

αγγλοελληνικό 
glossary

Look at you! 
You aren’t small. 
You aren’t yellow. 

Not at all!

You are big, 
big and grey. 

But you’re my baby. 
Go and play!
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Little Red Riding HoodLittle Red Riding HoodLittle Red Riding Hood

εικονολεξικό
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ανακύκλωση του 
λεξιλογίου
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The golden fishThe golden fishThe golden fish
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διάλογοι γραμμένοι 
σε στιχάκια
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The hare and the tortoiseThe hare and the tortoiseThe hare and the tortoise
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ένα ηθικό δίδαγμα 
στο τέλος κάθε 

ιστορίας
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Activities

The ugly ducklingThe ugly ducklingThe ugly duckling
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Little Red Riding HoodLittle Red Riding HoodLittle Red Riding Hood
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διασκεδαστικές 
ασκήσεις



The golden fishThe golden fishThe golden fish
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διασκεδαστικές 
ασκήσεις



The hare and the tortoiseThe hare and the tortoiseThe hare and the tortoise
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Act it out!

The hare and the tortoiseThe hare and the tortoiseThe hare and the tortoise
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15

μια εκδοχή της ιστορίας σε μορφή 
θεατρικού έργου με ρόλους

οδηγίες 
σκηνοθεσίας



Προσεχώς τα επόμενα επίπεδα!

Στο Level 1 οι διάλογοι 

είναι γραμμένοι σε στιχάκια.

Talking Pen
Το Level 1 της σειράς Super Readers είναι ειδικά σχεδιασμένο 
για να λειτουργεί και με Talking Pen που ζωντανεύει την κάθε 

ιστορία! Έτσι, η μάθηση γίνεται παιχνίδι στα χέρια των μαθητών!

Το Level 1 έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

• ελκυστική παιδική εικονογράφηση

• ανακύκλωση του λεξιλογίου

• εικονολεξικό 

• διασκεδαστικές ασκήσεις

• μια εκδοχή της ιστορίας σε μορφή 
	 θεατρικού	έργου με ρόλους και οδηγίες  
 σκηνοθεσίας

• ένα ηθικό δίδαγμα στο τέλος κάθε ιστορίας

• αγγλοελληνικό glossary


