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Βιογραφικό Σημείωμα 
 
Όνομα: Ντετέκτιβ Μπλουζ 
Επάγγελμα: Μυστικός Πράκτορας  
Χώρα Καταγωγής: Χώρα των Μυστηρίων 
Τηλέφωνο: 007-007-007  
 

Αγγελία 
 
Ο διάσημος Ντετέκτιβ Μπλουζ αναζητά έξυπνους 
και δραστήριους συνεργάτες για Μυστικές 
Αποστολές στη Χώρα των Παραμυθιών. Η θέση 
απαιτεί παρατηρητικότητα και όρεξη για δουλειά. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλέσουν στο τηλέφωνο: 
007-007-007.  
 



Αποστολή Νο1:  
 
Για να μπεις στην ομάδα 
του φανταστικού, του 
παντοδύναμου, του 
παντογνώστη, του 
τρομερού Ντετέκτιβ 
Μπλουζ, θα πρέπει, 
πρώτα, να ετοιμάσεις την 
προσωπική σου 
ντετεκτιβο – ταυτότητα 
και το προσωπικό 
ντετεκτιβο - σήμα σου. 
Έπειτα θα  περιμένεις 
τις επόμενες μυστικές 
οδηγίες. 
 
Προσοχή:  
Το όνομα που θα 
χρησιμοποιήσεις θα 
πρέπει να είναι μυστικό 
και όχι το πραγματικό 
σου όνομα!  

Ντετέκτιβ Μπλουζ 



Υπόθεση 1  

Το πολυπόθητο λυχνάρι του Αλαντίν 
εξαφανίστηκε το απόγευμα της 
Παρασκευής, από το παλάτι.  
Ποιος το πήρε; 
 
Ο Ντετέκτιβ Μπλουζ άρχισε την 
έρευνα για να βρει τον ένοχο.  
 
Ρώτησε όσους βρίσκονταν στο παλάτι 
για να μάθει τι έκανε ο καθένας 
εκείνο το απόγευμα.   

Ο ύποπτος έχει αφήσει κάποια στοιχεία πίσω του.  
Λύσε τους γρίφους και βρες τη λύση του μυστηρίου.  



Ύποπτοι  

Η Τίνκερμπελ 
έραβε το φόρεμά 
της στην 
κρεβατοκάμαρα. 

Η Σταχτοπούτα 
μύριζε τα λουλούδια 
στον κήπο. 

Ο Μικρός Πρίγκιπας 
μαγείρευε στην 

κουζίνα.  

Ο Τζαφάρ ετοίμαζε 
νέα μαγικά φίλτρα 
στο υπόγειο.  

Η Χιονάτη έπλεκε 
κάλτσες για τους 

νάνους, στο σαλόνι. 

Ο Πήτερ Παν 
έσκαβε στον 
κήπο.  



#1 

Βοήθεια:  Γ1 = Λ, Γ2 = Μ    κ.τ.λ.  

Β5 Β2 Δ1 Γ5 Δ3 

Βρες τους συνδυασμούς και θα μάθεις πού βρίσκεται το 

λυχνάρι:    



#2 

Λύσε την παρακάτω πράξη!  

Βρες το σωστό κουτάκι στο φιδάκι και θα 

μάθεις τι χρώμα ρούχα φορούσε ο 

ένοχος!  

 

 

20 – 5 – 5 – 2 = ; 
 



Ποιος πήρε το λυχνάρι;  
 
Πώς το κατάλαβες; 
 
Γιατί πιστεύεις ότι το πήρε; 
 
Ζωγράφισε τον ήρωα ή την ηρωίδα που 
πιστεύεις ότι πήρε το λυχνάρι.  


