
# Norwegian English Greek
the body - ?? some words are phonetical translations because there’s isn’t an equivalent for the word in Greek, I hope that’s ok!

1 kroppen body σοµα

2 hode head κεφαλι

3 hår hair µαλλια

4 fot foot ποδι

5 bein leg σκελος (I think…)

6 øye eye µατι

7 nese nose µυτι

8 øre ear αυτι

9 arm arm βραχιονας or µβρατσος 

10 hånd hand χερι

11 kne knee γονατο
12 skulder shoulder ωµος
13 finger finger δαχτυλο

14 fjes face προσοπο

15 tå toe δαχτυλο του ποδιου

16 munn mouth στοµα

17 lepper lips χειλια
18 tunge tongue γλοσσα

19 tenner teeth δοντια

20 hofte hips γοφος or ισχιο  

vegetables - ??
21 brokkoli broccoli µπροκολο
22 potet potato πατατες

23 tomat tomato vτoµατα
24 mais corn καλαµποκι
25 agurk cucumber αγγουρι
26 erter peas αρρακας
27 hodekål cabbage λαχανο
28 salat lettuce µαρουλι

29 gulrot carrot καροτο
30 løk onion κρρεµυδι
31 paprika pepper πιπερι
32 selleri celery σελινο
33 purreløk leek πρασο
34 gresskar pumpkin κολοκυθι
35 søtpotet sweet potato γλυκοπατατα
36 bønner beans φασολια
37 aubergine eggplant µελιτζανα
38 hvitløk garlic σκορδο

fruit and berries - ??
39 banan banana µπανανα
40 pære pear αχλαδι
41 druer grapes σταφυλια
42 jordbær strawberry φραουλα

43 eple apple µυλο

44 appelsin orange πορτοκαλι

45 plomme plum δαµασκηνο (maybe?)

46 fersken peach ροδακινο (maybe?)

47 appelsin orange πορτοκαλι

48 blåbær blueberries µυρτιλα (maybe?)

49 kirsebær cherries κασερια

50 bringebær raspberries σµεουρα
51 sitron lemon λεµονι
52 lime lime λαιµ
53 melon melon πεπονι
54 ananas pineapple ανανας
55 mango mango µανγκο
56 kiwi kiwi ακτινιδια or απτερυξ
57 avokado avocado αβοκαντο
58 granateple pomegranate ροδι

home - ??
59 seng bed κρεβατι

60 stol chair καρεκλα

61 datamaskin computer ηλεκτρονικός υπολογιστής
62 dør door πορτα

63 peis fireplace τζακι
64 kjøleskap fridge ψυγειο
65 stige ladder σκαλα
66 vask sink νεροχυτης
67 sofa sofa καναπες
68 bord table τραπεζι

69 toalett toilet τουαλετα
70 toalettpapir toilet paper χαρτι υγειας
71 tannbørste tooth brush οδοντoβουρτσα
72 tannkrem toothpaste οδοντoκρεµα
73 tv tv τελεοραση
74 vindu window παραθυρο

75 vaskemaskin washing machine πλυντηριο
76 såpe soap σαπουνι

kitchen + tools - ??
77 komfyr stove κουζινα
78 benk counter τράπεζα καταστήµατος
79 kaffe coffee καφε

80 visp whisk συρµα maybe?

81 stekepanne frying pan τυγανι
82 saks scissors ψαλιδι
83 kasserolle casserole κατσαρολα
84 kjøttøks cleaver µπαλτας
85 rivjern cheese grater τριφτης τυριου
86 kniv knife µαχερι

87 salt og pepper salt and pepper αλατι και πιππερι

88 krydder spices µπαχαρικα
89 kjele saucepan τιγανι
90 kjøkkenur kitchen timer χρονoµετρο κουζινας
91 lyspære lightbulb λαµπα
92 skrujern screwdriver κατσαβιδι
93 spiker nail νηλος
94 stige ladder σκαλα
95 sag saw

96 hammer hammer σφυρι
meals - ??

97 frokost breakfast πρωινο

98 lunsj lunch µεσηµεριανο
99 middag dinner βραδινο
100 kjøtt meat κρεας

101 brød bread ψυµι

102 smør butter βουτιρο

103 ost cheese τυρι

104 syltetøy jam µαρµελαδα
105 melk milk γαλα

106 juice juice χυµοι
107 salat salad σαλατα

108 gaffel, kniv, skje fork, knife, spoon πειρουνι, µαχερι, κουταλα

109 tallerken plate πιατο

110 glass glass ποτιρι

111 kopp cup ποτηρι
112 smørbrød sandwich σαντουιτς

clothes - ??
113 sko shoes παππουτσια

114 socks καλτσες
115 t-shirt πουκαµισο
116 pants παντελονια

117 jacket ζακετα
118 sweater σουετερ
119 dress φουστανελα

120 scarf κασκολ
121 underwear εσώρουχα
122 shirt πουκαµισο
123 skirt φουστα
124 shorts σορτς
125 mittens γαντια
126 suit στολη

calendar and weather - ??
127 spring ανοιξι
128 summer καλοκαιρι
129 fall φθινoπωρο
130 winter χειµωνα
131 Monday, Tuesday… Δευτερα, Τριτι, Τεταρτη, Πεµπτι, Παρασκεβι, Σαββατο, Κυριακι

132 January, February… Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέµβριος Οκτώβριος Νοέµβριος Δεκέµβριος
133 clouds συνεφφα
134 fog οµιχλη
135 rain βρoχι  

136 rainbow ουρανιο τoξο or ιριδα
137 snow χιονι

138 sun ηλιος

139 thunder βροντη
140 lightning αστραπη
141 umbrella οµπρελα
142 wind ανεµος
143 cold κρυο

144 hot ζεστι

at school - ??
145 teacher δασκαλα

146 student φοιτητης or σπουδαστης
147 classroom ταξη
148 book βιβλιο

149 desk γραφειο
150 pencil µολυβη
151 pencil sharpener ξυστρα
152 eraser γοµα
153 glue κολλα
154 scissors ψαλιδι
155 pen στυλο
156 ruler κυβερνητης
157 pencil case κασετινα
158 backpack τσαντα για σχολειο
159 blackboard µαυροπινακας

family - ??
160 parents γονεις
161 mother µητερα

162 father πατερα

163 husband συζυγος
164 wife γυναικα
165 grandparents παππου kai γιαγια

166 grandfather παππου

167 grandmother γιαγια

168 children παιδια
169 brother αδελφος

170 sister αδελφη
171 aunt θεια

172 uncle θειο

173 cousin εξαδελφος
174 young νεος
175 old παλιος

pets - ??
176 cat γατα

177 kitten γατακι

178 dog σκηλο

179 puppy σκηλακι

180 mouse ποντικι
181 hamster χαµστερ
182 rat αρουραιος
183 turtle χελωνα
184 parrot παπαγαλος maybe?

185 budgie  I don’t know this is even in English, lol

186 goldfish ψαρι
187 guinea pig ινδικό χοιρίδιο
188 cage κλουβι
189 aquarium ενυδρεiο or ενυδρείο ψαριών 

hobbies - ??
190 swimming κολυµπι
191 football ποδoσφαιρο
192 soccer ποδoσφαιρο
193 cycling ποδηλασία
194 singing τραγούδηµα
195 painting ζωγραφική
196 dancing χορευτικός
197 drama δραµα
198 board games επιτραπέζια παιχνίδια
199 knitting πλεκτο
200 video games βιντεοπαιχνίδια
201 collecting περισυλλογή
202 photography φωτογραφια

203 reading διαβασµα

transport + machines - ??
204 bicycle ποδηλατο
205 car αυτοκινιτο

206 bus λεοφοριο

207 train τραινο

208 plane αεροπλανο

209 boat βαπορι

210 ferry πορθµείο
211 garbage truck σκουπιδιάρικο
212 helicopter ελικόπτερο
213 motorcycle µοτοσυκλέτα
214 excavator εκσκαφέας maybe?

215 dump truck ανατρεπόµενο φορτηγό
216 cement truck φορτηγό τσιµέντου
217 bulldozer µπουλούκος

emotions - ??
218 angry θυµωµένος
219 bored βαριόµουνος
220 confused ταραγµένος
221 disappointed απογοητευµένος
222 embarrassed αµήχανος
223 excited ερεθισµένος
224 happy χαρουµενι

225 nervous νευρικός
226 proud περήφανος
227 sad λυπηµένος
228 shy συνεσταλµένος
229 surprised έκπληκτος
230 calm ηρεµία
231 frustrated απογοητευµένοι
232 scared φοβισµένος
233 silly ανόητος

occupations - ??
234 doctor γιατρο
235 nurse νοσοκόµα
236 dentist οδοντίατρος
237 teacher δασκαλα
238 engineer µηχανικός
239 baker ψωµάς
240 cleaner καθαριστής
241 construction worker

242 policeman αστυνοµικός
243 fireman πυροσβέστης
244 vet κτηνίατρος
245 chef σεφ
246 farmer αγρότης
247 office worker υπάλληλος γραφείου

city - ?? υπάλληλος γραφείου
248 house σπιτι
249 apartment διαµέρισµα or δωµάτιο
250 school σχολειο
251 grocery store σουπερµάρκετ
252 bus station λεωφορείο σταθµός
253 train station σιδηροδροµικό σταθµό
254 airport αεοδροµιο
255 police station αστυνοµικό τµήµα
256 fire station πυροσβεστική
257 hospital νοσοκοµιο
258 hotel ξενοδοχείο
259 bank τράπεζα
260 post office ταχυδροµείο
261 gas station βενζινάδικο
262 pharmacy φαρµακείο
263 cinema κινηµατογράφος technically term for movie theater

264 court house δικαστικό µέγαρο
265 factory εργοστάσιο
266 mall εµπορικό κέντρο
267 museum µουσείο
268 office γραφείο
269 restaurant εστιατόριο

landforms - ??
270 beach παραλια
271 butte

272 canal κανάλι
273 canyon φαράγγι
274 cave σπήλαιο
275 cliff γκρεµός
276 delta δέλτα
277 glacier παγετών
278 gulf χάσµα
279 hills λόφοι
280 island νησι
281 isthmus ισθµός
282 lake λίµνη
283 mesa

284 mountains βουνά
285 oasis όαση
286 ocean θαλασσα
287 peninsula χερσόνησος maybe?

288 plateau οροπέδιο
289 pond µικρή λίµνη
290 river ποταµι
291 sand dunes αµµόλοφοι maybe?

292 valley κοιλάδα
293 volcano ηφαίστειο
294 waterfall καταράχτης

forest animals - ??
295 ant µυρµήγκι
296 badger κουναβι
297 bat νυχτερίδα
298 bear αρκούδα
299 crow κοράκι
300 deer ελάφι
301 eagle αετός
302 fox αλεπού
303 hedgehog σκατζόχοιρος
304 moose αµερικάνικη έλαφος
305 owl κουκουβάγια
306 rabbit κουνελι
307 racoon ρακούν
308 skunk παλιάνθρωπος or είδος κουναβίου
309 squirrel σκίουρος
310 wolf λυκος

exotic animals - ??
311 panda αρκούδα πάντα
312 monkey µαιµου
313 tiger τίγρη
314 koala δενδρόβιο ζώο της αυστραλίαςthis pretty much is just “Australian animal that lives in trees”

315 kangaroo καγκουρώ
316 crocodile κροκόδειλος
317 gorilla γορίλλας
318 leopard λεοπάρδαλη
319 cheetah γατoπαρδος
320 giraffe καµηλοπαρδαλη
321 elephant ελεφαντος
322 hippo ιπποπoταµος
323 hyena υαινα
324 lion λιονταρι
325 meerkat my parents couldn’t even think of what this was in Greek

326 zebra ζεβρα
farm - ??

327 barn σιταποθηκη
328 cat γατα
329 chick κοτοπουλακι
330 cow αγελαδα
331 donkey γαιδαρος
332 duck παπια
333 farmer αγρoτης or γεωργoς
334 bucket καδος
335 feed ταιζω (like I feed animals)

336 goat κατσικι
337 goose χηνα
338 haybale µπαλα σανου
339 haystack σωρoς χoρτου
340 hen κοτα
341 henhouse κοτετσι
342 horse αλογο
343 milk γαλα
344 pig γουρουνι
345 rooster κοκκορας
346 scarecrow σκιχταρο or φoβητρο
347 sheep αρνι
348 sheepdog τσοπανoσκυλο
349 tractor τρακτερ


