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ΗΤΡΖΑΗΕ ΥΑΣΔΕΚΖΗΟΘΑΟΤ   

ΔΕΙΕΣΡΕ ΠΑΚΑΓΖΩΣΖΔΕ  

 
 

Αγαπεημί μαξ ζομμαζεηέξ, 

Σμ Γ΄2 ζαξ πανμοζηάδεη ημ πνώημ ημο πενημδηθό, θαη είκαη πμιύ 

πενήθακμ!   Θα «θοθιμθμνεί» θάζε 2 μήκεξ. ε αοηό ζα βνείηε 

ακέθδμηα θαη παηπκίδηα, μηθνέξ  ηζημνίεξ,  θόμηθξ θαη πμιιέξ , 

πμιιέξ  πιενμθμνίεξ.  

Γιπίδμομε κα ζαξ ανέζεη θαη κα δηαζθεδάζεηε. Ε πανά ζαξ ζα 

είκαη θαη δηθή μαξ πανά. Θα μπμνμύζαηε κα μαξ ζηείιεηε δηάθμνεξ 

ηδέεξ ζαξ, γηα κα ηηξ αλημπμηήζμομε ζηα επόμεκα ηεύπε μαξ.  

Πενημέκμομε ιμηπόκ με ηδηαίηενε πανά ηηξ ζθέρεηξ θαη ηδέεξ ζαξ 

θαη πηζηεύμομε πςξ ζα είκαη θαηαπιεθηηθέξ. 

Θα ηα λακαπμύμε ζύκημμα. Ηαιή ακάγκςζε!!! 

 

 



«ΣΟ ΓΔΛΗΟ ΔΗΝΑΗ ΤΓΔΗΑ!!!» 

-Έπεηξ Facebook; 

-Όπη. 

-Έπεηξ Twitter; 

-Όπη. 

-Έπεηξ Instagram; 

-Όπη. 

-Ση έπεηξ; 

-Δςή! 

Αααα! Ωναία ηε πνεηάδμμαη ζημ 

CandyCrush. 

*** 

Τπάνπεη έκα hell ζημ hello. 

Τπάνπεη έκα good ζημ goodbye. 

Τπάνπεη έκα lie ζημ believe. 

Τπάνπεη έκα over ζημ lover. 

Τπάνπεη έκα end ζημ friend. 

Τπάνπεη έκα if ζημ life. 

Τπάνπεη έκα lucky ζημ ζμοβιάθη!!!!!! 

 

 

 

Γηαηί μη Πόκηημη πεγαίκμοκ ζημ ζηκεμά εθηά-εθηά; 

 

 

*** 

Γηαηί μη Θανηζαίμη όηακ ηνώκε ζμθμιάηα θμηηάκε 

θάης; 

 

 

*** 

Γηαηί μη Πόκηημη όηακ πάκε ημοαιέηα ακμίγμοκ ηεκ 

πόνηα; 

 

  

 

*** 

-Σμο Αγίμο Βαιεκηίκμο ζα πάνς ζηε γοκαίθα 

μμο έκα δηαμακηέκημ θμιηέ. 

-Γηαηί, έπεηξ ηόζα ιεθηά, νε; 

-Γηαηί, μήπςξ έπς γοκαίθα; 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ,   ΑΚΑΟΠΑΟΖΑ ΑΞΑΘΑΙΝΖΔΜΡ  

«ΠΟΗΖΖ» 
 
ΒΑΝΔΑ 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό, 

θάπμο μαθνηά από εδώ, 

δμύζε μία πνηγθηπέζζα 

πμο ηε ιέγακε Βακέζα. 

Σεξ ανέζεη ημ παγςηάθη 

Ηη μη βόιηεξ ζημ μηθνό μαξ ιημακάθη. 

Κα παίδεη με θίιμοξ, με γκςζημύξ, 

Ιε ζογγεκείξ θαη άγκςζημοξ. 

Όηακ όμςξ ζα κοπηώζεη,  

θζηκόπςνμ ζα λεμενώζεη. 

Θα ακμίλμοκ ηα ζπμιεία, 

Θα θαζίζεη ζε ζνακία… 

 

«Πώρα γράυε ηοσς δικούς ζοσ ζηίτοσς για μα ηελειώζεις ηο ποίημα!» 

ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ  ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ 

 

Γηα κα έπμοκ ηα μάηηα ημοξ δεθαηέζζενα 

Γηαηί ηνώκε kit-kat. 

Γηα κα μεκ ημοξ δμοκ από ηεκ 

θιεηδανόηνοπα. 

 



«ΠΩ, ΠΟΣΔ, ΠΟΤ;;;» 

Νώς πεηάει ηοτελιδομόυαρο; 

Σμ ΥΓΘΖΔΟΚΟΦΑΡΟ θμιομπάεη ζηεκ επηθάκεηα ημο κενμύ, θμοκώκηαξ 

ηεκ μονά ημο γηα κα ακαπηύλεη ηαπύηεηα. Ιεηά ακμίγεη ηα πηενύγηά ημο 

ζακ θηενά, ακορώκεηαη με ηαπύηεηα πμο θηάκεη ηα 60 πηιηόμεηνα ηεκ 

ώνα. Αηςνείηαη πάκς από ηα θύμαηα θαη πνεζημμπμηεί ηεκ μονά ημο γηα 

κα ακεβαίκεη.  

 

Νόηε εθεσρέθηκε η ζιδηροδρομική αημομηταμή; 

ηηξ 13 Φεβνμοανίμο 1804 ηέζεθε ζε θίκεζε ε πνώηε 

αημμμεπακή (ιμθμμμηίβα) πμο έζενκε έκα ηνέκμ 

θμνηςμέκμ με άκζναθα  ζε μηα δηαδνμμή 15 πηιηόμεηνα ζηε 

Κόηηα Οοαιία. Υάνε ζημκ εθεονέηε ηεξ , ημκ Βνεηακό 

Ρίηζανκη Σνεβίζηθ , ηα ηνέκα έπαρακ κα ζένκμκηαη από 

άιμγα. 

 

Νοσ ζοσμ οι Ηοζάκοι; 

Οη Ημδάθμη ήηακ ιαμί κμμάδεξ θαη εμηκμμάδεξ πμο εμθακίζηεθακ ζηα 

ηέιε ημο 15μο αηώκα  ζηε Κόηηα Ρςζία. Ανπηθά ήηακ έκα εηενόθιεημ 

ζώμα ιεζηώκ θαη μηζζμθόνςκ ζηναηηςηώκ , μη μπμημη ηειηθά έγηκακ 

αηνόμεημη πμιεμηζηέξ. ήμενα δηαηενμύκ πμιιά από ηα 

παναθηενηζηηθά ηςκ πνμγόκςκ ημοξ,  

 

NIKOΘΑΟ ΟΑΓΗΜΒΖΠΟ  

«ΒΗΒΛΗΑ ΠΟΤ ΞΔΥΩΡΗΕΟΤΝ» 

«ΣΟ ΓΔΝΣΡΟ ΠΟΤ ΔΓΗΝΔ» tου  ΔΛ ΗΛΒΔΡΣΑΗΝ 

Ιηα θμνά θη έκακ θαηνό, ήηακ μηα μειηά…θη αγαπμύζε έκα αγμνάθη. 

Ηάζε μένα ημ αγόνη πήγαηκε ζηε μειηά θαη έηνςγε ηα μήια ηεξ, έθακε 

θμύκηα ζηα θιαδηά ηεξ, ζθανθάιςκε ζημκ θμνμό ηεξ…θη ε μειηά ήηακ 

εοηοπηζμέκε. 

Ια όζμ ημ αγόνη μεγάιςκε, ηόζα πενηζζόηενα δεημύζε απ΄ημ δέκηνμ 

θαη ημ δέκηνμ έδηκε, έδηκε, έδηκε αδηάθμπα. Ώζπμο μηα μένα πεγαίκεη 

ζηε μειηά θαη ηεξ ιέεη: «Δε ζέις ηώνα πηα ηίπμηα απ΄πμ έζέκα πανά 

έκα ήζοπμ μένμξ κα λαπμζηάζς. Γίμαη πμιύ θμοναζμέκμξ» .  

«Σόηε…», είπε ε μειηά θη ίζηςζε όζμ μπμνμύζε ημκ θμνμό ηεξ «ηόηε, 

έκα γένηθμ θμύηζμονμ είκαη ό,ηη πνέπεη γηα κα θάηζεηξ θαη κα 

λαπμζηάζεηξ. Έια αγόνη, θάηζε. Ηάηζε θαη λεθμονάζμο». Ηαη  ημ αγόνη 

,πμο δεκ ήηακ πηα αγόνη αιιά έκαξ αζπνμμάιιεξ, έθαηζε θαη 

λεθμονάζηεθε. Ηη ε μειηά ήηακ εοηοπηζμέκε! 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ , ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   



«ΗΣΟΡΗΔ…  ΓΗΑ ΜΗΚΡOΤ!» 

Γεηa  ζαξ, 

Γίμαη έκα θζηκμπςνηκό                θαη πενημέκς κα ακμίλμοκ ηα ζπμιεία. Κηνννν… 

Ε ηζάκηα μμο είκαη γεμάηε         πηύπεζε ημ πνώημ.                           

Ιόιηξ μπήθα ζημ  ζπμιείμ     γκώνηζα πμιιμύξ κέμοξ θίιμοξ. Ιεηά  

μπήθαμε ζηεκ αίζμοζα θαη γκςνίζαμε ηε δαζθάια μαξ. Σε ιέκε ΗΤΡΖΑ ΟΤΘΑ, όπςξ 

έγναρε θαη ζημκ                      Ήηακ πμιύ θαιή.  

Ιεηά πήγα ζημ               μμο θαη ζθεθηόμμοκ πόζμ θαιά πέναζα.  

 

Έπεηηα με πήνε… ΔΔΔΔΔ!!! μ ύπκμξ. 

ΗΑΘΕ ΟΜΘΖΗΕ ΞΜΚΖΑ 

Ηαι καλώς ορίζαηε, ζηα πρφηάκια μας 
 

ΓΘΓΚΕ ΠΟΖΘΖΗΑ , ΑΚΚΑ ΠΔΑΚΕ   

«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» 
ΠΖΓΞΕ ΠΕΟ ΠΑΟΙΑΚΖΑΟ 

Γίκαη ημ μεγαιύηενμ γκςζηό μανζηπμθόνμ ηεξ ζύγπνμκεξ επμπήξ. Γίκαη γκςζηό ςξ Σίγνε 

ηεξ Σαζμακίαξ ελαηηίαξ ηςκ ιςνίδςκ ζημ πίζς μένμξ ηε πιάηεξ ημο ή θαη ςξ Θύθμξ Σεξ 

Σαζμακίαξ. Δμύζε ζηεκ Επεηνςηηθή Αοζηναιία, ζηε 

Σαζμακία θαη ζηε Κέα Γμοηκέα θαη ζεςνείηαη πςξ 

ελαθακίζηεθε γύνς ζημ 1936. Ήηακ έκα ζπεηηθά κηνμπαιό, 

κοθηόβημ πιάζμα, με μέγεζμξ πενίπμο όζμ εκόξ 

μεζαίμο/μεγάιμο ζθύιμο. Ε μονά ημο ήηακ δύζθαμπηε, 

δηέζεηε μάνζηπμ, ανθεηά πανόμμημο με ημο θαγθμονό -μ 

μπμίμξ όμςξ εμθακηδόηακ θαη ζηα ανζεκηθά πένα από ηα 

ζειοθά-, θαη είπε μηα ζεηνά από ζθμύνεξ ιςνίδεξ ζημ πίζς 

μένμξ ημο ζώμαηόξ ημο, πμο ζύμηδακ ηηξ ιςνίδεξ ηεξ 

ηίγνεξ!!!         ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

 



 
 Σμ μεγαλύηερο παζηέλι είπε μήθμξ 40 μέηνα θαη πιάημξ 20 εθαημζηά. Έγηκε από 

μηα μμάδα ζηηξ 18 επηεμβνίμο 2011 

 Σμ μεγαλύηερο «ζσρηάκι» πμνεύηεθε ζηε Ρόδμ ημκ επηέμβνημ ημο 2008 με ηε 

ζομμεημπή 1.672 αηόμςκ! 

 Ο γηραιόηερος άμθρφπος ζημκ θόζμμ είκαη έκαξ Ζκδόξ, μ ΙαπάζηαΙμονάζη πμο 

όπη μόκμκ οπμζηενίδεη αιιά  έπεη επίζεμα πανηηά πμο ακαγνάθμοκ ςξ εμενμμεκία 

γέκκεζήξ ημο ηεκ 6ε Ζακμοανίμο ημο 1835. Δεη ζηεκ πόιε Βανακάζη, από ημ 1903, 

ήηακ ηζαγθάνεξ ζημ επάγγειμα, θαη έπεη βγεη ζηε ζύκηαλε από 1957, ζε ειηθία 

122 εηώκ. Όια ηα δηζέγγμκά ημο έπμοκ πεζάκεη. 

 Ο Ακηώκεξ Ημζμαδάθεξ θένδηζε ζημ Πανίζη  ζηηξ 16 Φεβνμοανίμο ημο 2010 ημ  

βναβείμ Γθίκεξ γηα μηα θίκεζε πμο ιέγεηαη serpillere, ημ μπμίμ είκαη ζπαγγάημ ζημ 

πάηςμα. 

ΑΚΚΑ ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 

«ΓΟΚΗΜΑΗΔ ΓΗΑ ΣΟΤ ΜΗΚΡΟΤ ΜΑ ΦΗΛΟΤ» 
«Από ηηξ παναθάης ζθηέξ μόκμ μία είκαη 

ε ζςζηή. Πμηα;» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ο Ηςζηάθεξ δοζθμιεύεηαη κα ιύζεη ηηξ 

αζθήζεηξ ημο. Ιπμνείξ κα ημκ βμεζήζεηξ;» 

 

 

 

 

ΓΡΕ ΙΓΞΠΔΓΙΓΗΕ 

 

 

«ΡΔΚΟΡ ΓΚΗΝΔ 

Αυτό το ξέπατε;» 



«ΩΡΑ ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ» 
Αθμιμύζεζε ηε δηαδνμμή ημο θάζε γνάμμαημξ θαη ζα 

ζπεμαηηζηεί ζηα θμοηάθηα ημ όκμμα μηαξ ζομμαζήηνηάξ μαξ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βμήζεζε ημκ δνάθμ κα πάεη ζπίηη ημο! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΑΞΖΟΠΓΖΔΕΟ ΗΑΘΑΚΠΖΔΕΟ,  ΘΩΙΑΟ ΠΟΖΓΗΜΡΘΕΟ 

ΟΝΖΠΖ 



«ΜΗΑ ΒΟΛΣΑ ΣΑ ΑΣΔΡΗΑ…» 

«ΓΖΑΠΖ ΓΝΖΚΜΕΘΕΗΑΚ ΜΖ   ΑΟΠΓΞΖΟΙΜΖ;» 

Οη άκζνςπμη είπακ από πμιύ κςνίξ ηεκ ηδέα κα 

ζοκδέζμοκ μνηζμέκα αζηένηα μεηαλύ ημοξ θαη κα 

δώζμοκ μκόμαηα ζηα ζπήμαηα πμο αοηά δεμημονγμύζακ. 

Αοηό ήηακ ηδηαίηενα πναθηηθό γηα ημοξ καοηηθμύξ ζημοξ 

μπμίμοξ μη αζηενηζμμί πνεζίμεοακ ςξ ζεμάδηα γηα κα 

πνμζδημνίδμοκ ηε ζέζε ημοξ ζηε ζάιαζζα. 

 

«ΝΩΟ ΛΓΩΞΖΔΜΡΙΓ ΠΑ ΑΓΞΜΝΘΑΚΑ ΑΝΜ 

ΠΜΡΟ ΔΜΞΡΦΜΞΜΡΟ;» 

Ο μονακόξ είκαη γεμάημξ δμνοθόνμοξ πμο πενηζηέθμκηαη 

πάκς από ηα θεθάιηα μαξ, όπςξ θαη ηα αενμπιάκα. Σα 

αενμπιάκα ακαγκςνίδμκηαη εύθμια από ηα θςηάθηα 

ημοξ πμο ακαβμζβήκμοκ, έκα θόθθηκμ από ηε μηα μενηά 

θη έκα πνάζηκμ από ηεκ άιιε. Ακ δεκ μπμνμύμε κα 

δηαθνίκμομε ηα πνώμαηα, παναηενμύμε όηη δηαζπίδμοκ 

ζπεηηθά γνήγμνα ημκ μονακό. Οη δμνοθόνμη από ηεκ άιιε θηκμύκηαη ζε 

εοζεία γναμμή, εθπεμπμκηαξ έκα θςξ πμο δε δηαθόπηεηαη ή ακαβμζβήκεη ζοκεπώξ. 

Υνεηάδεηαη ιμηπόκ ιίγε ελάζθεζε γηα κα μπμνέζεη θάπμημξ κα ηα λεπςνίζεη. 

ΒΑΟΖΘΕΟ ΟΖΘΒΓΟΠΞΜΟ 

 

«ΚΓΞΜ ΟΠΜΚ ΑΞΕ, ΑΟΠΓΖΞΓΡΠΕ ΝΕΓΕ ΟΓΚΑΞΖΩΚ» 

Ε επηβεβαίςζε ηεξ ακαθάιορεξ κενμύ ζηεκ επηθάκεηα 

ημο Άρη δεμημονγεί αθόμε πενηζζόηενα ενςηήμαηα 

πμο δηπάδμοκ ημοξ εηδηθμύξ. Από πμύ πνμένπεηαη 

αοηό ημ κενό, ηη ζεμαίκεη γηα ηε δςή θαη πώξ μπμνεί 

κα μαξ είκαη πνήζημμ; 

Πνηκ από ιίγεξ μένεξ ε Αμενηθακηθή Δηαζηεμηθή 

Τπενεζία (NASA) ακαθμίκςζε όηη εκηόπηζε κενό ζε 

ογνή μμνθή ζηεκ επηθάκεηα ημο Άνε. Σμ κενό αοηό 

είκαη αιμονό θαη επμπηθό – νέεη ζηηξ πιαγηέξ θάπμηςκ βμοκώκ θαηά ηε δηάνθεηα ημο 

ανεηακμύ θαιμθαηνημύ, όηακ μη ζενμμθναζίεξ είκαη ορειόηενεξ θαη ημο επηηνέπμοκ κα 

δηαηενεί ηεκ ογνή μμνθή ημο. Παν’ όια αοηά ε ακαθάιορή ημο ηανάδεη ηα κενά ζηε γήηκε 

αζηνμκμμηθή θαη δηαζηεμηθή θμηκόηεηα δεμημονγώκηαξ απμνίεξ θαη πνμβιεμαηηζμμύξ: 

Ιπμνεί ηα ανεηακά αιμονά πμηάμηα ή μη εκδεπόμεκεξ πεγέξ ημοξ ζημ οπέδαθμξ κα 

θηιμλεκμύκ ηε δςή; Αιιάδεη ε ακαθάιορή ημοξ ημκ ζπεδηαζμό ηςκ μειιμκηηθώκ 

απμζημιώκ ζημκ Ηόθθηκμ Πιακήηε; Ηαη ακ θάπμηε άκζνςπμη θζάζμοκ εθεί ζα μπμνμύζακ 

κα πνεζημμπμηήζμοκ αοηό ημ κενό γηα ηεκ επηβίςζή ημοξ; 

ΔΕΙΕΠΞΕΟ ΝΑΚΑΓΖΩΠΖΔΕΟ 



«ΩΡΑ ΓΗΑ ΜΑΓΔΗΡΗΚΖ» 

KANELBULLAR ή αιιηώξ νμιάθηα 

θακέιαξ, μηα μμκαδηθή ζοσηδική ζοκηαγή 

Ρλικά: 

50 γν. μαγηά 

50 γν. βμύηονμ ή μανγανίκε 

3 θιηηδάκηα γάια 

½ θιηηδακημύ δάπανε 

1 θμοηαιάθη ημο γιοθμύ αιάηη 

8 θιηηδάκηα αιεύνη 

Γηα ηε γέμιζη ζα πνεηαζημύμε: 

50 γν. βμύηονμ ή μανγανίκε 

2 θμοηαιηέξ ηεξ ζμύπαξ θακέια 

½ θιηηδακημύ δάπανε 

Γηα ημ άλειμμα: 

1 αβγό 

Δάπανε ζε 

θόθθμοξ 

 

 

 

 

 

 

ΓΘΟΑ ΙΑΞΙΑΞΑ και Ηαλή επιηστία!!! 

Γκηέλεζη: 

Θηώκμομε ημ βμύηονμ με πνμζμπή, 

δεζηαίκμομε ημ γάια ζημοξ 37μC πενίπμο θαη 

δηαιύμομε ηε μαγηά μέζα ζημ γάια, 

πνμζζέημομε θαη ημ βμύηονμ μαδί με όια ηα 

άιια οιηθά θαη ανπίδμομε ημ δύμςμα 

πνμζζέημκηαξ ζηγά-ζηγά ημ αιεύνη. 

Δομώκμομε μέπνη κα έπμομε μηα αθνάηε δύμε. 

Ιεηά ηεκ αθήκμομε κα λεθμοναζηεί θαη κα 

θμοζθώζεη γηα 30 ιεπηά πενίπμο. 

ε έκα μπμι ακαθαηεύμομε ηα οιηθά γηα ηε 

γέμηζε, ημ βμύηονμ με ηεκ θακέια θαη ηε 

δάπανε, ώζπμο κα γίκμοκ έκαξ ιείμξ πμιηόξ. 

Ακμίγμομε ηε δύμε ζε έκα θύιιμ 30x40εθ. 

πενίπμο θαη απιώκμομε ηε γέμηζε από επάκς. 

Σοιίγμομε ζε νμιό ηε δύμε, λεθηκώκηαξ από 

ηε μεγαιύηενε πιεονά θαη θόβμομε ζε 

θμμμάηηα από ηεκ θμμμέκε πιεονά ζε έκα ηαρί 

με ιαδόθμιια. Ακαθαηεύμομε ημ αβγό θαη με 

έκα πηκέιμ αιείθμομε ηα νμιάθηα.  

Παζπαιίδμομε με ηα θμμμάηηα δάπανεξ, ηα 

ρήκμομε ζε δοκαηό θμύνκμ 250μC γηα 8 

ιεπηά. 

 

«ΓΗΑ ΑΓΓΛΟΜΑΘΔΗ ΜΟΝΟ….» 
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DOWN 

1. We learn about ancient years…... 

2. We draw…… 

3. We work with numbers…….. 

ACROSS 

4. We do projects in computer….. 

5. We learn about other 

countries….. 

 

 

ΑΚΚΑ-ΙΑΞΖΑ ΦΑΞΙΑΗΕ 



«ΣΑΞΗΓΗ ΣΟΝ ΚΟΜΟ» 

«ΞΩΙΕ, Ε ΑΖΩΚΖΑ ΝΜΘΕ» 

Ε Ρώμε είκαη μία από ηηξ ανπαηόηενεξ αιιά θαη 

μμμνθόηενεξ πόιεηξ ημο θόζμμο. Έπεη πηηζηεί δίπια 

ζημκ πμηαμό Σίβενε. Ιέπνη θαη ζήμενα μ επηζθέπηεξ 

έπεη ηε δοκαηόηεηα κα δεη από θμκηά ημκ ανπαίμ ηεξ 

πμιηηηζμό, με ηεκ ανπαία αγμνά, ηα όμμνθα θαη 

ηενάζηηα αγάιμαηα, ημοξ οπένμπμοξ θαη 

θαηαπνάζηκμοξ θήπμοξ. Σμ πημ επηβιεηηθό όμςξ από 

όια ηα μκεμεία είκαη ημ πενίθεμμ Ημιμζζαίμ, όπμο εθεί 

γηκόκημοζακ πάνα πμιιέξ μμκμμαπίεξ 

θαη γημνηέξ θαη μ θόζμμξ δηαζθέδαδε. ηε 

Ρώμε βνίζθεηαη ημ θέκηνμ ηεξ Ηαζμιηθήξ Γθθιεζίαξ, ε 

πόιε ημο Βαηηθακό. Από ηα ρειά ημο θηίνηα μπμνεί 

θακείξ κα δεη όιε ηε Ρώμε. ημ θέκηνμ ηεξ πόιεξ 

βνίζθεηαη έκα ηενάζηημ ζοκηνηβάκη ,πμο μκμμάδεηαη 

FontanadiTrevi. O μύζμξ ιέεη πςξ ακ νίλεηξ μέζα ημο 

έκα θένμα, ηόηε θάπμηε ζα λακαγονίζεηξ ζηε Ρώμε, γηαηί 

όπςξ όιμη λένμοκ: 

«TuttelestradeconduconoaRoma», δηλαδή 

«Όλοι οι δρόμοι οδηγούμ ζηη Ξώμη»!!! 

 
ΗΡΞΖΑΗΕ ΑΠΔΕΚΖΗΜΘΑΜΡ 

ΓΗΑ ΓΔΡΑ…ΚΔΦΑΛΗΑ…» 
 

1.Έτφ έμαμ αριθμό ζηο μσαλό μοσ, ποσ είμαι μεγαλύηερος από ηο 14 και μικρόηερος 

από ηο 17. Αμ προζθέζφ ηις μομάδες ηοσ αριθμού με ηο 2 θα μας κάμει 7. Νοιος 

είμαι ο αριθμός; 

 

2. Πο άθροιζμα δύο διυήθιφμ αριθμώμ είμαι  63. Ε διαθορά 

ηοσς είμαι 5. Νοιοι είμαι οι αριθμοί; 

 

3. Έτφ έμαμ αριθμό ζηο μσαλό μοσ. Αμ ηομ προζθέζφ με ηο 3 

θα μοσ κάμει 20. Μι δεκάδες ηοσ αριθμού είμαι ο προηγούμεμος 

αριθμός ηοσ 11. Νοιος είμαι ο αριθμός; 

 

 

ΓΘΓΚΕ ΑΠΔΕ 



«Ζ ΑΣΔΗΑ  ΗΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΜΖΝΑ» 

 

ΞΖΟΠΜΦΜΞΜΟ ΙΑΚΩΘΕΟ 


