
Αγαπεηό ηεηνάπμδμ ηηξ γάηεξ 

θοκεγάεη, 

με ιύθμοξ έπεη πόιεμμ θαη ηα 

μακηνηά θοιάεη. 

Τη είκαη: 

_____________________ 

 

 

Είκαη απ’ ηα πμοιηά πνώημ ζηε 

ιαιηά, 

μεζ’ ημ δάζμξ μέκεη,  

ζημ θιμοβί δεκ μπαίκεη. 

Τη είκαη: 

_____________________ 

 

 

Ήιημξ δεκ είκαη, αθηίκεξ έπεη,  

πόδηα δεκ έπεη θαη όμωξ 

ηνέπεη. 

Τη είκαη: 

_____________________ 

 

 

Απ’ έλω είκαη θόθθηκε με  

πνάζηκα μαιιάθηα, 

είκαη θμκημύια, παπμοιή  

θαη έπεη ζηε θμηιηά ζπμνάθηα.  

Τη είκαη: 

____________________ 

 

 

Όμμνθε Καη πιμομηζηή  

ζηα ιμοιμύδηα θαημηθεί. 

Τη είκαη; 

_____________________ 

Έπω έκα βανειάθη με δομ 

ιμγηώκ θναζάθη.  

Τη είκαη; 

_____________________ 

 

 

 

 

Είκαη παπάξ θαη είκαη θαη 

γάιιμξ  

μα δε λένεη γαιιηθά. 

Είκαη πμιύπνωμα κηομέκμξ 

Κη ακηί νάζα έπεη θηενά. 

Τη είκαη; 

________________ 

 

 

 

 

Έπεη θμοκηωηή μονά θαη δύμ 

μάηηα πμκενά 

θαη μμοζμύδη θαη μμοζηάθη,  

ζηέθεηαη θαμανωηά. 

Τη είκαη;  

_____________________ 

 

 

 

Είκαη μεγάιε ζηνμομπμοιή, 

Σημ ιηβάδη θαημηθεί,  

ηα μάηηα έπεη μεγάια 

θαη θάζε μένα δίκεη γάια. 

Τη είκαη; 

 

 



 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 



Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

Γηα πνμζπαζήζηε ηώνα με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό 

ζαξ αίκηγμα γηα: 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________    

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________   

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 



Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Πνμζπαζήζηε με ημ δεογανάθη ζαξ κα θηηάλεηε έκα δηθό ζαξ 

αίκηγμα. Πνώηα όμωξ ζθεθηείηε  

 πώξ είκαη ημ ακηηθείμεκμ ζαξ; 

 ηη θάκεη; 

 πμύ δεη; 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 


