
Juniorix – Grammar Notes
The 60 Verbs for Junior B’

1. be (am, is, are) = είμαι           

2. brush my teeth = βουρτσίζω τα δόντια μου

3. buy a computer = αγοράζω έναν υπολογιστή

4. can = μπορώ                               

5. clean my room = καθαρίζω το δωμάτιό μου

6. climb a tree = σκαρφαλώνω ένα δέντρο 

7. close the door = κλείνω την πόρτα            

8. come back = έλα πίσω                         

9. cook food = μαγειρεύω φαγητό          

10.dance well = χορεύω καλά                 

11.do my homework = κάνω τα μαθήματά μου

12.draw a cat = ζωγραφίζω μια γάτα     

13.drink water = πίνω νερό                      

14.eat a banana = τρώω μια μπανάνα       

15.feed the dog = ταΐζω το σκύλο            

16.fly high = πετώ ψηλά                   

17.get dressed = ντύνομαι                     

18.get ready = ετοιμάζομαι                 

19.go to school = πάω στο σχολείο         

20.have got a tablet = έχω ένα τάμπλετ        
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21.have lunch = έχω (τρώω) μεσημεριανό    

22.he has (got) a book = αυτός έχει ένα βιβλίο           

23.hear a noise = ακούω ένα θόρυβο              

24.help my mum = βοηθώ τη μαμά                    

25.laugh out loud = γελώ δυνατά                       

26.like ice-cream = μου αρέσει το παγωτό        

27.listen to music = ακούω μουσική                  

28.love tennis = αγαπώ το τένις                   

29.make my bed = φτιάχνω το κρεβάτι μου     

30.make a cake = φτιάχνω ένα κέικ                

31.must = πρέπει                                

32.open your book = άνοιξε το βιβλίο σου          

33.paint my room = βάφω το δωμάτιό μου        

34.pick some flowers = μαζεύω λουλούδια             

35.plant a tree = φυτεύω ένα δέντρο           

36.play tennis = παίζω τένις                        

37.put on your clothes = βάλε τα ρούχα σου           

38.read a book = διαβάζω ένα βιβλίο          

39.ride a bike = καβαλώ (κάνω) ποδήλατο

40.run fast = τρέχω γρήγορα                
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41.see a cat = βλέπω μια γάτα                      

42.sing a song = τραγουδώ ένα τραγούδι         

43.sit down = κάτσε κάτω                            

44.sit on a chair = κάθομαι σε μια καρέκλα        

45.sleep well = κοιμάμαι καλά                       

46.spell your name = συλλαβίζω το ό-ν-ο-μ-ά μου 

47.stand up = σήκω πάνω                           

48.stop now = σταμάτα τώρα                      

49.study hard = μελετώ σκληρά (study  read)

50.swim fast = κολυμπώ γρήγορα                

51.turn right = στρίβω δεξιά                          

52.turn left           = στρίβω αριστερά                            

53.visit my grandma             = επισκέπτομαι τη γιαγιά μου             

54.walk to school = περπατώ προς το σχολείο   

55.wash my hands = πλένω τα χέρια μου            

56.watch TV = παρακολουθώ τηλεόραση 

57.water the flowers = ποτίζω τα λουλούδια        

58.wear jeans = φοράω τζιν                      

59.work hard = δουλεύω σκληρά           

60.write a story = γράφω μια ιστορία        


