
Σχολικι νοςθλεφτρια: Παραςκευι Μπουτςϊλθ 



Πώξ ζα λεθηκήζω ημ παηπκίδη; 

 Πθγι: ΕΤΖΗΝ -  

             Εκνικι δράςθ υγείασ για τθν ηωι των νζων. 

Διαβάηω 
προςεκτικά 
το αίνιγμα 

Σκζφτομαι 
ποιά μπορεί 

να είναι  
ςωςτι 

απάντθςθ 

Επιλζγω μία 
απο τισ δφο 
απαντιςεισ 

Ελζγχω τισ 
απαντιςεισ 
μου απο τισ 
λφςεισ, ςτθ 
τελευταία 

ςελίδα 



Ανικει ςτα ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

Α Β 

Τμ πίκεηξ βνάδο θαη πνωί, 
είκαη άζπνμ ζακ ημ πακί, 
ζμο θάκεη θόθαια γενά, 
επεηδή έπεη αζβέζηημ πμιύ! 
 
             Τη είκαη; 

γάλα τυρί 
ι 



Ανικει ςτα ΦΡΟΤΣΑ 

Α Β 

Φνμύημ θαιμθαηνηκό, 
Με βηηαμίκεξ θαη κενό, 
Έπεη όμωξ θαη πκμοδάθη 
Ιαη έκα μόκμ θμοθμοηζάθη 
 
             Τη είκαη; 
 

βερίκοκο πεπόνι 
ι 



Ανικει ςτα ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ 

Α Β 

Είκαη ιεπηά θαη μαθνηά, 
άζπνα ή θαζηακά, 
ηα ηνώξ με ζάιηζα ή με 

θημά! 
 
             Τη είκαη; 

ι 
μακαρόνια φαςόλια 



Ανικει ςτο ΚΡΕΑ και ΑΒΓΟ 

Α Β 

Ιμιομπάκε ζηα ακμηπηά 
ζε αιμονά ή γιοθά κενά, 
θαη ζμο δίκμοκ ιηπανά 
γηα ημ μοαιό θαιά! 
 
             Τη είκαη; 

ψάρι κρζασ 
ι 



Ανικει ςτα ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

Α Β 

Απμ ημ γάια γίκεηαη, 
με αζβέζηημ πμιύ, 
είκαη άζπνμ θαη πεπηό, 
θακμκηθό ή ζηναγγηζηό! 
 
             Τη είκαη; 

γιαοφρτι 
ι 

τυρί 



Ανικει ςτα ΟΠΡΙΑ 

Α Β 

Πμιύ μεγάια είκαη θαζόιηα, 
αιιά δεκ έπμοκε δμομί, 
θαη ηα ηνωξ ζοκήζωξ με 

ηονί! 
 
             Τη είκαη; 

γίγαντεσ 

ι 
ρεβφκια 



Ανικει ςτα ΛΙΠΗ και ΛΑΔΙΑ 

Α Β 

Είκαη πνάζηκμ, νεοζηό, 
με ιηπανά πμιύ θαιά, 
δίκεη γεύζε ζημ θαΐ ζμο, 
βηηαμίκεξ ζημ θμνμί ζμο! 
 
             Τη είκαη; 

ελαιόλαδο 

ι 
βοφτυρο 



Ανικει ςτα ΦΡΟΤΣΑ 

Α Β 

Ζμομενό θαη ζηνμγγοιό, 
γίκεηαη θαη ζε πομό, 
έπεη πνώμα πμνημθαιί 
θαη ζμο δίκεη βηηαμίκε C 

πμιύ! 
 
             Τη είκαη; 

πορτοκάλι 

ι 
βερίκοκο 



Ανικει ςτα ΓΛΤΚΑ και ΝΑΚ 

Α Β 

Είκαη ιεπηά θαη ηναγακά, 

με νίγακε ή με αιάηη, 

αιιά θαη ιηπανά πμιιά! 

 

             Τη είκαη; 

πατατάκια 

ι 
μπιςκότα 



Ανικει ςτα ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ 

Α Β 

Είκαη ιεοθό ή θίηνηκμ, 
ζθιενό ή μαιαθό, 
ημ ηνώκ θαη μη πμκηηθμί, 
έπεη όμωξ θαη ιίπμξ 
θαη γη’αοηό ζέιεη πνμζμπή! 
 
             Τη είκαη; 

τυρί 
ι 

γιαοφρτι 



Ανικει ςτα ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ 

Α Β 

Τεκ αγαπάξ ηεγακεηή, 
ηνώγεηαη όμωξ θαη βναζηή, 
έπεη πνώμα θαθεηί 
θαη ηεκ βγάδμοκ απ’ηε γε! 
 
             Τη είκαη; 

πατάτα 

ι 
κολοκφκα 



Ανικει ςτα ΦΡΟΤΣΑ 

Α Β 

Πνάζηκμ ζπηηάθη, 
Με πμιύ κενάθη, 
Ιόθθηκα παναζονάθηα 
Ιαη μαύνα ακζνωπάθηα! 
 
             Τη είκαη; 

καρποφηι 

ι 
φράουλα 



(Α)   γάλα 

(Α)   βερίκοκο 

(Β)   μακαρόνια 

(Α)   ψάρι 

(Β)   γιαοφρτι 

(Β)   γίγαντεσ 

ελαιόλαδο   (Α) 

πορτοκάλι   (Β) 

πατατάκια   (Α) 

τυρί   (Α) 

πατάτα   (Β) 

καρποφηι   (Α) 
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