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EL TIEMPO: ο καιρός

El clima: το κλίμα 
La atmósfera: η ατμόσφαιρα 
La temperatura: η θερμοκρασία
La temperatura alta: η υψηλή θερμοκρασία
La temperatura baja: η χαμηλή θερμοκρασία
La temperatura templada: η μέτρια θερμοκρασία

LAS ESTACIONES: οι εποχές 

La primavera: η άνοιξη
El verano: το καλοκαίρι
El otoño: το φθινόπωρο
El invierno: ο χειμώνας

LA METEOROLOGÍA: η μετεωρολογία

La lluvia: η βροχή
El chaparrón: η μπόρα
El temporal: η θύελλα 
La tempestad: η θύελλα
La nieve: το χιόνι
La ventisca: η χιονοθύελλα
El granizo: το χαλάζι
El hielo: ο πάγος
La nevada: η χιονόπτωση
La helada: ο παγετός
La niebla: η ομίχλη
La tormenta: η καταιγίδα
El trueno: η βροντή 

El rayo: ο κεραυνός, η αστραπή 
El relámpago: η αστραπή
La nube: το σύννεφο
La borrasca: η θύελλα, το μπουρίνι
El anticiclón: ο αντικυκλώνας
El aire: ο αέρας
El viento: ο άνεμος
La humedad: η υγρασία 
La sequía: η ξηρασία
La inundación: η πλημμύρα
El fresco: η δροσιά
El bochorno: ο καύσωνας
Las turbuencias: oι αναταράξεις

EL TIEMPO, LA NATURALEZA
Y EL MEDIOAMBIENTE

Ο καιρός, η φύση και το περιβάλλον
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LOS ADJETIVOS: τα επίθετα

Atmosférico/a: ατμοσφαιρικός-ή-ό
Climático/a: κλιματικός-ή-ό
Meteorológico/a: μετεωρολογικός -ή-ό
Nublado/a: συννεφιασμένος-η-ο 
Nevado/a: χιονισμένος-η-ο
Frío/a: κρύος-α-ο
Helado/a: παγωμένος-η-ο
Caluroso/a: ζεστός-ή-ό
Cálido/a: θερμός-ή-ό
Suave: μαλακός-ή-ό
Templado/a: ήπιος-α-ο, εύκρατος-η-ο
Fresco/a: δροσερός-ή-ό
Agradable: ευχάριστος-η-ο
Seco/a: ξηρός-ή-ό

Húmedo/a: υγρός-ή-ό
Cubierto/a: νεφελώδης-ης-ες (για καιρό)
Nublado/a: συννεφιασμένος-η-ο
Despejado/a: καθαρός-ή-ό
Lluvioso/a: βροχερός-ή-ό
Estable: σταθερός-ή-ό, αμετάβλητος-η-ο
Inestable: άστατος-η-ο
Variable: μεταβλητός-ή-ό
Primaveral: ανοιξιάτικος-η-ο
Veraniego/a: καλοκαιρινός-ή-ό
Otoñal: φθινοπωρινός-ή-ό
Invernal: χειμερινός-ή-ό
Templado/a: χλιαρός-ή-ό
Fresco/a: δροσερός-ή-ό

LOS VERBOS: τα ρήματα

Llueve: βρέχει
Caer granizo: ρίχνει χαλάζι
Dejar de caer: σταματά να ρίχνει
Nieva: χιονίζει
Helar: παγώνω
Hacer frío: κάνει κρύο
Nublarse: θολώνω 
Salir el sol: βγαίνει ο ήλιος
Soplar: φυσάω

Cambiar: αλλάζω 
Refrescar: δροσίζω
Mejorar: βελτιώνομαι, καλυτερεύω  
Empeorar: χειροτερεύω 
Salir el arcoíris: βγαίνει ουράνιο τόξο 
Estar mojado: είμαι βρεγμένος
Estar empapado: είμαι βρεγμένος
Estar calado hasta los huesos: είμαι /
γίνομαι μούσκεμα

LA TIERRA: η γη 

La tierra: η γη
La montaña: το βουνό
La colina: ο λόφος
El monte: το όρος
El claro (del bosque): το ξέφωτο
La sierra: η οροσειρά
La cordillera: η οροσειρά
La llanura: η πεδιάδα

La meseta: το οροπέδιο 
El prado: το λιβάδι 
La pradera: το βοσκοτόπι
La roca: ο βράχος
La peña: ο βράχος 
El valle: η κοιλάδα
El lugar: το μέρος, η θέση, ο τόπος
El sitio: το μέρος, η τοποθεσία
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EL AGUA DULCE: το γλυκό νερό

El arroyo: το ρυάκι
El río: το ποτάμι
El lago: η λίμνη
La laguna: η λίμνη
La balsa: η λιμνούλα, η δεξαμενή
El estanque: η λιμνούλα
La presa: η τεχνητή λίμνη

El embalse: το φράγμα
El pantano: η τεχνητή λίμνη
El pantano: το έλος, ο βάλτος
El humedal: ο υγρότοπος
El canal: το κανάλι
La charca: η λιμνούλα

EL AGUA SALADA: το αλμυρό νερό

El mar: η θάλασσα
La albufera: η λιμνοθάλασσα
La salina: οι αλυκές
El puerto: το λιμάνι

La bahía: ο κόλπος
El golfo: ο κόλπος
El océano: ο ωκεανός

LA FAUNA: η πανίδα

El animal: το ζώο
La bestia: το κτήνος, το θηρίο 
El cachorro: το κουτάβι
La especie: το είδος
El mamífero: το θηλαστικό

El veterinario: ο κτηνίατρος
La clínica veterinaria: η κτηνιατρική κλινική
La cría: το νεογνό, ο νεοσσός, το μικρό
La fiera: το θηρίο

LAS AVES: τα πτηνά

El ave: το πτηνό 
El nido: η φωλιά
El pájaro: το πουλί
La cigüeña: ο πελαργός 
La paloma: το περιστέρι 
El gorrión: το σπουργίτι 
El pato: η πάπια
La lechuza: η κουκουβάγια
El cuervo: το κοράκι

La graja: το κοράκι 
El búho: ο μπούφος
El buitre: το όρνιο
El águila: o αετός 
La gaviota: ο γλάρος
La golondrina: το χελιδόνι
El pinguïno: ο πιγκουίνος
El avestruz: η στρουθοκάμηλος

LAS MASCOTAS: τα κατοικίδια ζώα

Los animales de compañía: τα ζώα 
συντροφιάς

La mascota: το κατοικίδιο ζώο
El perro: ο σκύλος
El gato: η γάτα

El pájaro: το πουλί
El loro: ο παπαγάλος 
El papagayo: ο παπαγάλος
El canario: το καναρίνι
El pez: το ψάρι
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LOS INSECTOS: τα έντομα

El insecto: το έντομο
El bicho: το ζωύφιο
La mosca: η μύγα
El mosquito: το κουνούπι 
La araña: η αράχνη 
La hormiga: το μυρμήγκι 
El ciempiés: η σαρανταποδαρούσα 
La cucaracha: η κατσαρίδα
El escarabajo: ο σκαραβαίος, το σκαθάρι
La mariquita: η πασχαλίτσα
La abeja: η μέλισσα

La mariposa: η πεταλούδα
La avispa: η σφήκα
El abejorro: ο μπάμπουρας
El moscardón: η αλογόμυγα
El grillo: ο γρύλος
La cigarra, la chicharra: το τζιτζίκι
La babosa: ο γυμνοσάλιαγκας
El gusano: το σκουλίκι
La lombriz: το σκουλίκι
La sanguijuela: η βδέλλα
El caracol: το σαλιγκάρι, ο χοχλιός

LOS ANIMALES DE GRANJA: τα ζώα της φάρμας

La yegua: η φοράδα
El caballo: το άλογο
El potro: το πουλάρι
Los animales de la granja: τα ζώα του 
αγροκτήματος, τα αγροτικά ζώα 

El cerdo: το γουρούνι
El cochino, el lechón: το γουρουνόπουλο
El ternero: το μοσχάρι
El novillo, el becerro, la vaquilla: το δαμάλι
La vaca: η αγελάδα
Εl buey: το βόδι
El toro: ο ταύρος
El conejo: το κουνέλι
La liebre: o λαγός
El pollo: το κοτόπουλο
La gallina: η κότα

El gallo: ο κόκορας 
La oca, el ganso: η χήνα
El cisne: ο κύκνος
El pavo: η γαλοπούλα
El pato: η πάπια
El cordero: το αρνί
El borrego, ternasco: το ζυγούρι
El carnero: το κριάρι
La oveja: το πρόβατο
El cabrito: το κατσίκι
El choto: το βεργάδι
La cabra: η κατσίκα, η γίδα
El macho cabrío: ο τράγος
El burro: ο γάιδαρος
Εl pollino: το γαϊδουράκι
El mulo: το μουλάρι

LOS MARSUPIALES: τα μαρσιποφόρα

El ornitorrinco: ο ορνυθόρυγχος
El koala: το κοάλα

El canguro: το καγκουρό
La zarigüella: το πόσουμ

LOS ANIMALES INVERTEBRADOS: τα ασπόνδυλα ζώα

Los celentéreos: τα κοιλεντερωτά
Los anélidos: οι αννελίδες
Los platelmintos: οι πλαντελμίνθες
Los nematelmintos: οι νηματελμίνθες
Los moluscos: τα μαλάκια
Los equinodermos: τα εχινόδερμα

Los artrópodos: οι αρθρόποδα 
Los insectos: τα έντομα
Los arácnidos: τα αραχνοειδή
Los crustáceos: τα καρκινοειδή
Los miriápodos: τα μυριόποδα
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LOS ANIMALES VERTEBRADOS: τα σπονδυλωτά ζώα

Los peces: τα ψάρια
Los anfibios: τα αμφίβια
Los anfibios óseos: τα οστεώδη αμφίβια
Los anfibios cartilaginosos: τα χόνδρινα 
αμφίβια

Los reptiles: τα ερπετά
Las aves: τα πτηνά

Los mamíferos: τα θηλαστικά
Los carnívoros: τα σαρκοφάγα
Los herbíboros: τα χορτοφάγα
Los omnívoros: τα παμφάγα
Los voladores: τα πτηνά
Los acuáticos: τα θαλάσσια

LOS REPTILES: τα ερπετά

El reptil: το ερπετό
La lagartija: η σαύρα  
El lagarto*: η σαύρα, το καϊμάν 
El cocodrilo: ο κροκόδειλος 
La serpiente: το φίδι

La culebra: το φίδι
La tortuga: η χελώνα
La boa: ο βόας
La cobra: η κόμπρα

*Lagarto, lagarto: χτύπα ξύλο *La lagarta: η κατεργάρα γυναίκα

LOS ROEDORES: τα τρωκτικά ζώα

El erizo: ο σκαντζόχοιρος
El puercoespín: ο σκαντζόχοιρος
La rata: ο αρουραίος
El ratón: το ποντίκι
El castor: ο κάστορας
El hámster: το χάμστερ

La ardilla: ο σκίουρος 
El conejillo de indias*: το ινδικό χοιρίδιο 
El hurón, la mofeta: το κουνάβι
El tejón: ο ασβός
La comadreja: η νυφίτσα
La nutria: η ενυδρίδα

*El conejillo de indias: Eπισης σημαίνει «πειραματόζωο»

LOS ANIMALES MARINOS: τα θαλάσσια ζώα

La raya: το σαλάχι, η ράγια
El pez espada: ο ξιφίας
El pez sierra: ο πρίστης, το πριονόψαρο
El erizo de mar: ο αχινός
La tortuga boba: η καρέτα-καρέτα
El león marino: ο θαλάσσιος ελέφαντας

La foca: η φώκια
La ballena: η φάλαινα
El delfín: το δελφίνι
El tiburón: ο καρχαρίας
La medusa: η τσούχτρα
La esponja: το σφουγγάρι

LOS ANFIBIOS: τα αμφίβια

La rana: ο βάτραχος
El sapo: ο φρύνος

El renacuajo: ο γυρίνος


