
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ    ΜΕ   ΦΥΤΑ 

 Δέντρο ωραίο φουντωτό μας θυμίζει το Χριστό. 

                                                                Τι είναι;(το έλατο) 

 

 Τα νιάτα μου είναι πράσινα , μαύρα τα γηρατειά μου, τροφή 

είναι τα δάκρυά μου.                                Τι είναι;(η ελιά) 

 

 

 Ποιο φρούτο αναστενάζει για λάδι;          Τι είναι;(το αχλάδι) 

 

 Αν  και θρόνος μου ταιριάζει, θέση μου είναι το περβάζι. 

                                                                     Τι είναι;(ο βασιλικός) 

 

 Πάντα πρώτη ανθίζω και την άνοιξη  καλωσορίζω. 

                                                               Τι είναι;(η αμυγδαλιά) 

 

 Ολόγλυκα  και νόστιμα τα τρών’ και τα πουλάκια και τα 

παιδιά στ’ αυτάκια τους τα ΄χουν  σκουλαρικάκια. 

                                                                  Τι είναι;(τα κεράσια) 

 

 Από μέσα κούκλα κι από έξω πανούκλα. 

                                                             Τι είναι;(το καλαμπόκι) 

 



 Από έξω γυαλί, από μέσα μαλλί κι από μέσα απ’ το μαλλί μια 

μπουκιά καλή.                                       Τι είναι;(το κάστανο) 

 

 Πράσινο σπιτάκι, κόκκινα παραθυράκια, μέσα κατοικούνε 

μαύρα ανθρωπάκια.                               Τι είναι;(το καρπούζι) 

 

 Τέσσερα  αδερφάκια  αγκαλιασμένα, σε ένα σεντούκι είναι 

κλεισμένα.                                               Τι είναι;(το καρύδι) 

 

 Δεν  μπορεί να περπατήσει, δε μιλάει, ψιθυρίζει, τη δροσιά 

του μας χαρίζει.                                      Τι είναι;(το δέντρο) 

 

 Δυο αδερφάκια αγκαλιασμένα, σε σεντούκι είναι κλεισμένα… 

 

                                                            Τι είναι;(το κουκί) 

 Είμαι κίτρινο , χνουδάτο και στυφό μα μυρωδάτο  

Γίνομαι και πιο καλό αν με κάνουνε γλυκό. 

                                                            Τι είναι;(το κυδώνι) 

 

 Ψηλός ψηλός καλόγερος, κουδούνια φορτωμένος. 

                                                          Τι είναι;(το κυπαρίσσι) 

 

 Ο μπάρμπας μου  ο Θοδωρής δεκαεφτά  βρακιά  φορεί. 

Κόβω τα γενάκια του , πέφτουν τα βρακάκια του. 

                                                       Τι είναι;(το κρεμμύδι) 



 Από πάνω πετσί, από κάτω πετσί, μέσα μέλι και κεχρί. 

                                                   Τι είναι;(το σύκο) 

 

 Τριάντα φούστες φόρεσε και στο χορό πηγαίνει και τη 

λαμπρή της ομορφιά κανείς δε παραβγαίνει. 

                                                     Τι είναι;(το τριαντάφυλλο) 

 

 Στο δρόμο  που περπάταγα  μια πέρδικα  εμάδαγα  τα φτερά 

της έτρωγα το κορμί της πέταγα. 

                                                    Τι είναι;(το σταφύλι) 

 

 Εκκλησούλα θολωτή, ένας στύλος την κρατεί. 

                                                  Τι είναι;(το μανιτάρι) 

 

 Μια κοντούλα παχουλή όλο κόκκινα φορεί. Έχει πράσινα 

μαλλιά και φλουράκια στην ποδιά. 

                                                Τι είναι;(η ντομάτα) 

 

 Χίλιοι μύριοι  καλογέροι ,σε ένα πράσο  τυλιγμένοι. 

                                                Τι είναι;(το ρόδι) 

 

 Άσχημος πατέρας, όμορφη η κόρη, τρελός ο εγγονός. 

                                               Τι είναι;(το σταφύλι) 
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