
 
 

   
 

Each of the 30 printable bingo cards below contains 24 words randomly drawn from the set 

of words in the award-winning Linguacious® Around the Home vocabulary flashcard game 

in Greek. Suggestions of how to use this bingo game to help kids practice vocabulary in 

Greek can be found on our website: 

 

www.linguacious.net  
 

 
 

https://www.linguacious.net/shop/home-flashcards-greek
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τα γυαλιά το μπολ το μπουκάλι ο ανεμιστήρας η καρέκλα 

το σακίδιο η οδοντόβουρτσα το παπούτσι η κάλτσα το κινητό 

το φωτιστικό το κλειδί 

 

ο κουβάς το πλυντήριο 

η κούπα το μαξιλάρι η τουαλέτα το βιβλίο το πιρούνι 

ο καναπές η συρταριέρα 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το πορτοφόλι το δώρο 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το μπολ το ψυγείο η ηλεκτρική κουζίνα η μπάλα η πόρτα 

ο καναπές 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το ρολόι το παπούτσι το πορτοφόλι 

η κάλτσα η σκάλα 

 

το κλειδί το πιρούνι 

η κατσαρόλα η βούρτσα μαλλιών ο κουβάς το κρεβάτι το μπλουζακι 

το βιβλίο η οδοντόβουρτσα η τηλεόραση ο ανεμιστήρας το φόρεμα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website.  

http://www.linguacious.net/


 
 

ο φούρνος 
μικροκυμάτων 

το πορτοφόλι η κάλτσα η κούπα το παντελόνι 

το μαχαίρι η συρταριέρα το ψυγείο το μαξιλάρι η ηλεκτρική σκούπα 

η χτένα το φωτιστικό 

 

η πετσέτα το μπουκάλι 

το κουτί το μπολ το κινητό το βιβλίο το πιρούνι 

το στυλό το ψαλίδι ο καναπές το μπλουζακι το δώρο 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website.  

http://www.linguacious.net/


 
 

η πόρτα το πλυντήριο ο κάδος σκουπιδιών η ηλεκτρική σκούπα το παντελόνι 

τα παιχνίδια η χτένα το πιάτο το βιβλίο το κινητό 

το μπολ η βούρτσα μαλλιών 

 

η κάλτσα το λουλούδι 

το παλτό το φόρεμα το μπουκάλι ο ανεμιστήρας η κατσαρόλα 

το δώρο η τουαλέτα η ηλεκτρική κουζίνα το παπούτσι η καρέκλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το πλυντήριο η ηλεκτρική σκούπα η μπάλα η οδοντόβουρτσα η πόρτα 

το βιβλίο το κλειδί το μπολ το ποτήρι η κάλτσα 

η κατσαρόλα 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 

 

η βούρτσα μαλλιών η κούπα 

το φωτιστικό το ψυγείο τα γυαλιά το μαχαίρι η χτένα 

η τηλεόραση ο κάδος σκουπιδιών το παλτό το πιάτο το ρολόι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η πόρτα η πετσέτα το κινητό ο ανεμιστήρας η βούρτσα μαλλιών 

ο καναπές 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το φόρεμα το κουτί ο κουβάς 

τα γυαλιά η συρταριέρα 

 

η κάλτσα το παπούτσι 

η καρέκλα η ηλεκτρική κουζίνα το λουλούδι το πιάτο η σκάλα 

το στυλό η κατσαρόλα τα παιχνίδια το βιβλίο το φωτιστικό 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το μπλουζακι το φόρεμα η βούρτσα μαλλιών το πουκάμισο το βιβλίο 

τα παιχνίδια η κατσαρόλα το μπολ η τουαλέτα το ρολόι 

το παπούτσι η καρέκλα 

 

η πετσέτα η τηλεόραση 

το μπουκάλι το λουλούδι το κουτάλι το κουτί το μαξιλάρι 

το δώρο ο ανεμιστήρας η κούπα ο κουβάς το κρεβάτι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το βιβλίο η τουαλέτα 
η φωτογραφική 

μηχανή 
τα γυαλιά το στυλό 

η καρέκλα ο κάδος σκουπιδιών το κουτάλι το παντελόνι το παπούτσι 

το κλειδί η συρταριέρα 

 

το τραπέζι η κατσαρόλα 

η χτένα ο καναπές το σακίδιο το παλτό το κουτί 

ο ανεμιστήρας το δώρο το κρεβάτι το μπολ η πετσέτα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η τηλεόραση το φωτιστικό το ποτήρι το πορτοφόλι η τουαλέτα 

η καρέκλα ο καναπές το σακίδιο 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το κρεβάτι 

η βούρτσα μαλλιών το ψαλίδι 

 

τα παιχνίδια το κινητό 

η μπάλα το ψυγείο το κουτάλι το βιβλίο 
η φωτογραφική 

μηχανή 

η χτένα το παπούτσι η σκάλα το λουλούδι η πετσέτα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η οδοντόβουρτσα η τηλεόραση η καρέκλα το παλτό το κουτάλι 

το μπουκάλι το σακίδιο το κινητό ο καναπές ο κάδος σκουπιδιών 

η πετσέτα τα γυαλιά 

 

η κατσαρόλα το μαχαίρι 

το τραπέζι η κούπα η σκάλα το βιβλίο το ποτήρι 

το μαξιλάρι η ηλεκτρική σκούπα το μπλουζακι η χτένα το λουλούδι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η τηλεόραση ο καναπές το πιάτο το πλυντήριο το σακίδιο 

το παπούτσι το στυλό το κλειδί το κρεβάτι η βούρτσα μαλλιών 

το ψυγείο το μαχαίρι 

 

το φόρεμα τα παιχνίδια 

η φωτογραφική 
μηχανή 

το κινητό το φωτιστικό το ποτήρι το λουλούδι 

το τραπέζι το μπολ το μπουκάλι η πόρτα ο κάδος σκουπιδιών 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η οδοντόβουρτσα το μαξιλάρι το φόρεμα η μπάλα ο ανεμιστήρας 

το πορτοφόλι η τουαλέτα το ρολόι το φωτιστικό το κουτάλι 

η χτένα η τηλεόραση 

 

η κάλτσα το στυλό 

η πετσέτα το βιβλίο το κλειδί το παπούτσι το κινητό 

το σακίδιο η πόρτα η συρταριέρα το μπλουζακι το ποτήρι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η φωτογραφική 
μηχανή 

η τηλεόραση η πετσέτα το μαξιλάρι το κρεβάτι 

η κάλτσα η μπάλα το τραπέζι το κλειδί η χτένα 

η πόρτα το ψυγείο 

 

το ρολόι το πορτοφόλι 

το κουτάλι το φόρεμα η κατσαρόλα το ποτήρι η σκάλα 

το πουκάμισο η καρέκλα ο κάδος σκουπιδιών η οδοντόβουρτσα το παπούτσι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η οδοντόβουρτσα το τραπέζι το μπλουζακι τα γυαλιά το ψαλίδι 

η πόρτα η συρταριέρα το ρολόι ο κάδος σκουπιδιών το κουτάλι 

η βούρτσα μαλλιών το πιάτο 

 

η ηλεκτρική σκούπα η καρέκλα 

το ψυγείο το σακίδιο το δώρο 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το μαχαίρι 

το κρεβάτι το παπούτσι το κλειδί η κατσαρόλα το ποτήρι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το ποτήρι το φωτιστικό η καρέκλα η κούπα το πιρούνι 

το κλειδί 
η φωτογραφική 

μηχανή 
το τραπέζι το μπλουζακι η τηλεόραση 

ο φούρνος 
μικροκυμάτων 

το μπουκάλι 

 

η βούρτσα μαλλιών η ηλεκτρική σκούπα 

τα γυαλιά η τουαλέτα το σακίδιο ο καναπές το κινητό 

το μαχαίρι ο ανεμιστήρας το κουτί η πόρτα το ρολόι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

τα γυαλιά το στυλό το κλειδί η ηλεκτρική κουζίνα το φωτιστικό 

το βιβλίο το πορτοφόλι το τραπέζι η τουαλέτα η κατσαρόλα 

η κούπα το ρολόι 

 

η πόρτα το παλτό 

το λουλούδι το πιρούνι η συρταριέρα ο κουβάς ο κάδος σκουπιδιών 

η πετσέτα το παπούτσι η μπάλα το παντελόνι το μπολ 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το μαχαίρι το παπούτσι ο κουβάς 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
το κινητό 

το κουτάλι το παλτό το ποτήρι το λουλούδι η μπάλα 

το κρεβάτι το πιρούνι 

 

η κατσαρόλα η σκάλα 

τα παιχνίδια το φωτιστικό η ηλεκτρική κουζίνα το πουκάμισο το ψυγείο 

το βιβλίο το τραπέζι το ψαλίδι η κάλτσα το πιάτο 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το στυλό το πουκάμισο τα παιχνίδια η οδοντόβουρτσα η βούρτσα μαλλιών 

το φόρεμα το κουτάλι η τηλεόραση η πετσέτα ο ανεμιστήρας 

ο καναπές ο κάδος σκουπιδιών 

 

το παντελόνι το κουτί 

το ψυγείο το κλειδί ο κουβάς το κινητό το μαχαίρι 

το μπλουζακι το φωτιστικό το ψαλίδι το μπολ το ποτήρι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το βιβλίο το κουτί ο κάδος σκουπιδιών το κουτάλι το πιάτο 

το μπουκάλι η κατσαρόλα το πιρούνι η βούρτσα μαλλιών η καρέκλα 

τα γυαλιά τα παιχνίδια 

 

το παπούτσι η τηλεόραση 

η κάλτσα η τουαλέτα το ψαλίδι το παλτό το πουκάμισο 

ο καναπές το σακίδιο το πορτοφόλι το κινητό η συρταριέρα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το ποτήρι η κούπα η πόρτα το φωτιστικό το ψυγείο 

τα γυαλιά η ηλεκτρική σκούπα το πουκάμισο το μαξιλάρι το κρεβάτι 

το πορτοφόλι το μαχαίρι 

 

η χτένα ο κουβάς 

το στυλό το λουλούδι το μπολ η καρέκλα το πιάτο 

το πιρούνι η μπάλα το ρολόι τα παιχνίδια η κατσαρόλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η καρέκλα ο ανεμιστήρας η χτένα το πλυντήριο το παντελόνι 

η κάλτσα η βούρτσα μαλλιών η ηλεκτρική σκούπα το σακίδιο το πορτοφόλι 

η τουαλέτα το μαξιλάρι 

 

το κουτί το μπολ 

η μπάλα το ψυγείο η κούπα το φόρεμα το ποτήρι 

η πόρτα η ηλεκτρική κουζίνα ο καναπές το κλειδί η κατσαρόλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η οδοντόβουρτσα το κουτί η χτένα ο ανεμιστήρας ο κάδος σκουπιδιών 

η βούρτσα μαλλιών η κούπα το δώρο η μπάλα το ψυγείο 

η τηλεόραση η ηλεκτρική κουζίνα 

 

τα γυαλιά το ρολόι 

το παπούτσι η καρέκλα το φωτιστικό το ψαλίδι η συρταριέρα 

το τραπέζι το παλτό το μπουκάλι το παντελόνι τα παιχνίδια 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το κινητό τα γυαλιά το ψαλίδι το μπουκάλι το κουτί 

το σακίδιο ο κουβάς το τραπέζι η τουαλέτα το μπολ 

το μαξιλάρι η ηλεκτρική σκούπα 

 

το λουλούδι το κουτάλι 

το μπλουζακι η κούπα το ρολόι η πετσέτα η βούρτσα μαλλιών 

η κάλτσα ο καναπές η πόρτα το μαχαίρι ο ανεμιστήρας 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η σκάλα ο κουβάς η τηλεόραση το τραπέζι η πόρτα 

η πετσέτα η μπάλα το παπούτσι η τουαλέτα τα γυαλιά 

το μπουκάλι το ποτήρι 

 

το κλειδί η συρταριέρα 

η βούρτσα μαλλιών η χτένα το μπλουζακι το πιάτο η κατσαρόλα 

το λουλούδι 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
η φωτογραφική 

μηχανή 
τα παιχνίδια το παλτό 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η κούπα το παπούτσι το λουλούδι 
η φωτογραφική 

μηχανή 
το ψαλίδι 

η κάλτσα η τηλεόραση η συρταριέρα το μαχαίρι η σκάλα 

η ηλεκτρική κουζίνα η πετσέτα 

 

η κατσαρόλα τα παιχνίδια 

η μπάλα το ποτήρι το πλυντήριο ο καναπές η χτένα 

ο κουβάς το τραπέζι η ηλεκτρική σκούπα το ρολόι η καρέκλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το βιβλίο το ψαλίδι η ηλεκτρική κουζίνα η κούπα η βούρτσα μαλλιών 

η φωτογραφική 
μηχανή 

το παπούτσι η συρταριέρα το μαχαίρι το κινητό 

ο κουβάς η κατσαρόλα 

 

ο κάδος σκουπιδιών το κρεβάτι 

το λουλούδι το στυλό το πιρούνι το πλυντήριο το φόρεμα 

το παντελόνι το σακίδιο το κλειδί η πόρτα το πορτοφόλι 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το πιάτο το μπλουζακι η πετσέτα η σκάλα το δώρο 

το πουκάμισο το ποτήρι η μπάλα το ρολόι ο ανεμιστήρας 

το παλτό το πορτοφόλι 

 

η οδοντόβουρτσα το κλειδί 

η συρταριέρα η κατσαρόλα η τηλεόραση η καρέκλα το μπουκάλι 

το στυλό ο καναπές το μαχαίρι 
ο φούρνος 

μικροκυμάτων 
ο κάδος σκουπιδιών 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

η οδοντόβουρτσα το μαξιλάρι το κουτάλι το μπολ το πουκάμισο 

ο καναπές η μπάλα η χτένα η πόρτα το μαχαίρι 

τα παιχνίδια ο κουβάς 

 

το φόρεμα 
η φωτογραφική 

μηχανή 

το μπουκάλι το τραπέζι το κινητό το πιάτο το παντελόνι 

το φωτιστικό η συρταριέρα το παλτό το κουτί η κατσαρόλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

το κρεβάτι η οδοντόβουρτσα το φωτιστικό το μπολ η πετσέτα 

ο κάδος σκουπιδιών το μαξιλάρι το πλυντήριο το λουλούδι η κάλτσα 

το πουκάμισο το ψυγείο 

 

ο φούρνος 
μικροκυμάτων 

η φωτογραφική 
μηχανή 

η τηλεόραση η πόρτα η καρέκλα το κλειδί το βιβλίο 

το στυλό η βούρτσα μαλλιών το κουτάλι το κινητό η κατσαρόλα 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/


 
 

ο φούρνος 
μικροκυμάτων 

το πιρούνι τα παιχνίδια το σακίδιο το κρεβάτι 

το πιάτο η πόρτα το ρολόι η μπάλα η ηλεκτρική σκούπα 

το κλειδί η βούρτσα μαλλιών 

 

η χτένα το κουτάλι 

η κατσαρόλα η τουαλέτα η οδοντόβουρτσα το μπλουζακι το φόρεμα 

το μπουκάλι το παπούτσι το βιβλίο τα γυαλιά το πουκάμισο 

 
To access the English translation of each of these words and hear their pronunciation by a native speaker of Greek, visit www.linguacious.net or use the award-
winning Linguacious® vocabulary flashcards or posters, also available on our website. 

http://www.linguacious.net/

