
Target Vocabulary
Study Lists

Full Blast 4

Unit 6b. pg 82: Video games

§ a,b,c (Groove on, Puzzle mania, Racing driver)

a complete dance experience = μια πλήρης εμπειρία χορού

to learn amazing dance routines = το να μάθεις υπέροχες ρουτίνες (τρόπους) χορού

a variety of dance styles = μια ποικιλία από είδη χορού

to create your own style = το να δημιουργήσεις το δικό σου ύφος

to impress your friends = το να εντυπωσιάσεις τους φίλους

to get fit = το να βρεθείς σε αθλητική κατάσταση

to enjoy yourself = το διασκεδάσεις

…..

it features 1200 new puzzles = προσφέρει 1200 νεα παζλ

perfect for all occasions = τέλειο για όλες τις περιστάσεις

to test your intelligence = το να ελέγξεις την ευφυΐα σου

to boost your memory = το να ενισχύσεις τη μνήμη σου

available for all ages = διαθέσιμο για όλες τις ηλικίες

give your brain a good workout = το να δώσεις στο μυαλό σου μια καλή εξάσκηση

…..

thrilling game = συναρπαστικό παιχνίδι

live the excitement = ζήσε τον ενθουσιασμό

it features a great soundtrack = προσφέρει ένα υπέροχο μουσικό υπόβαθρο

be ready for action = το να είσαι έτοιμος για δράση

a game for the courageous = ένα παιχνίδι για τολμηρούς

§ d,e,f (Kings, Farm, Checkmate)

it takes you back in time = σε πάει πίσω στο χρόνο

in ancient times = σε αρχαίους χρόνους

to take part in a battle = το να πάρεις μέρος σε μια μάχη

a bloody battle = μια αιματοβαμμένη μάχη

to conquer a city = το να κατακτήσεις μια πόλη

to build up an army = το να χτίσεις ένα στρατό

it requires excellent planning skills = απαιτεί άψογες σχεδιαστικές ικανότητες
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to concentrate on = το να συγκεντρώνεσαι σε

think ahead of time = το να σκέφτεσαι μπροστά από την εποχή σου

a journey into another era = ένα ταξίδι σε άλλη εποχή

a thrilling journey = ένα συναρπαστικό ταξίδι

…..

to manage a farm = το να διευθύνω ένα αγρόκτημα

to take control of a farm = το να αναλάβω τον έλεγχο ενός αγροκτήματος

to grow crops = το να καλλιεργώ καρπούς

to feed animals = το να ταΐζω ζώα

to collect eggs = το να συλλέγω αυγά

to take your produce to the market = το να παίρνεις τα προϊόντα σου στην αγορά

to earn money = το να βγάζεις χρήματα

do you have what it takes? = διαθέτεις αυτό που απαιτείται;

§ 1-5 (James, Kate, Hellen, Phil, Kelly)

his favourite pastime = η αγαπημένη του απασχόληση ελεύθερου χρόνου

he’s looking for adventure = αναζητά περιπέτεια

he can’t stand strategy = δεν αντέχει (βαριέται) τη στρατηγική 

a sociable girl = ένα κοινωνικό κορίτσι

passion for music = πάθος για μουσική

music talent = μουσικό ταλέντο

to try out new steps = το να προσπαθήσεις νέα βήματα

to perform in front of others = το να δίνεις παράσταση μπροστά σε άλλους

the captain of the team = ο αρχηγός της ομάδας

the school environmental society = η περιβαλλοντολογική λέσχη του σχολείου

to organise a project = το να οργανώσεις ένα πρότζεκτ

to be fond of an activity = το να σου αρέσει μια δραστηριότητα

to gain knowledge = το να αποκτάς γνώση

this game will push you mentally = αυτό το παιχνίδι θα σε πιέσει νοητικά

she adores sports = λατρεύει τα αθλήματα

this game involves speed = αυτό το  παιχνίδι εμπλέκει ταχύτητα
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6b Summary and Oral Presentation

WRITE a summary (~60 words)  of the text and prepare an oral presentation following questions 

below. Use as many of the collocations as possible!

a. Choose two (2) of the video games and explain what you have to do and why you like them.

Video Break 6b: Pros & Cons of video games
YT - Pros and Cons of Video Games: https://www.youtube.com/watch?v=kEi3gosBeP8

Pros Cons

1 1

2 2

3 3

Unit 6b pg 84 – Expressions with ‘take’ 

take part in a game                                            = παίρνω μέρος

take control of a farm                                       = παίρνω τον έλεγχο

the game takes place in the future                   = λαμβάνει χώρα // συμβαίνει

do you have what it takes?                              = αυτό που απαιτείται

don’t take it wrong                                = το παίρνω στραβά

don’t take it the wrong way                  = το παίρνω στραβά

it takes a lot of time                            = παίρνει πολύ χρόνο

take some time off                              = πάρε λίγο άδεια // διακοπές

Don’t hurry. Take your time.                          = πάρε το χρόνο σου // μη βιάζεσαι

Don’t worry. Take it easy.                                = κάντο χαλαρά

Take your mind off  all your worries             = βγάλε από το μυαλό σου τις σκοτούρες  

Take it seriously                                  = πάρτο σοβαρά

Don’t take it for granted                        = θεωρώ δεδομένο

***

END of Unit 6b
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https://www.youtube.com/watch?v=kEi3gosBeP8

