
5. Ζυγίσου για να βρεις πόσα... είσαι
6. Τα συμβολα της σύγκρισης είναι, μικρότερο,

ίσο ή...
7. Λένε ότι τα μαθηματικά έχουν πολλά...
8. Η φράση κλειδί είναι το "όλα μαζί"

1. Οι πίνακες της...
2. Λιγότερα, μειώνω, κατεβαίνω, βγάζω
3. Τα ρολόγια μας δείχνουν την ...
4. Κάνω αυτήν την πράξη όταν μοιράζω
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αριθμοί 
και σύμβολα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



4. Το χρειάζεσαι για να σκάψεις
5. Τη δένεις ανάμεσα σε δυο δέντρα και 

αράζεις
7. Σε αυτήν ψήνεις μπριζόλες και ψάρια
8. Το κουρεύουμε με τη μηχανή

1. Σε αυτές φυτεύουμε τα λουλούδια
2. Το βάζεις στα φυτά για να βελτιώσεις την

ανάπτυξή τους
3. Αν δεν έχεις τέντα, τη χρειάζεσαι για τον ήλιο
6. Με αυτό ποτίζεις αλλά πλένεις και το αμάξι
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δουλειές στον κήπο

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



4. Χρειάζεσαι ειδικό... για τις εξορμήσεις
στη φύση
6.Όταν σκαρφαλώνεις σε βράχια και βουνά
7.Κάνεις κουπί
9.Χρειάζεσαι βέλη για το...
10.Οργανωμένο και ελεύθερο

1.Αν σου αρέσουν τα άλογα πρέπει να τη
δοκιμάσεις

2.Φέρνουν όσα είναι μακριά, κοντά
3.Υπάρχει στα γυμναστήρια αλλά και στο σπίτι σου
5. Περπάτημα στο βουνό, αλλά είναι πιο δύσκολο
από όσο ακούγεται
8. Σου δείχνει πάντα τον Βορρά
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εξορμήσεις στη φύση

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



3. Το πετάς και ξαναγυρίζει σε
εσένα
5. Θυμίζουν τα βατράχια
7.Χωρίς αυτό δεν βουτάς
8.Το όπλο σου, πετάει νερό

1.Φουσκωτά χεράκια που σε βοηθούν να
κολυμπάς

2.Την χρησιμοποιείς για να κάνεις αέρα
4. Χωρίς αυτήν δεν θα έβλεπες στο νερό
6. Σε δροσίζει και βγαίνει σε πολλές γεύσεις
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θάλασσα, θάλασσα
τι μου έχεις κάνει;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



3. Έχασε το γοβάκι της
5.Γκαφατζής σκύλος
6.Τρώει σπανάκι
8. Ένας σκύλος που λύνει μυστήρια
10.Έχει μαγικό χαλί
11.Ο καλύτερος φίλος του Κρίστοφερ

Ρόμπιν
12. 101 ή 102

1.Το πιο διάσημο ποντίκι
2.Είναι μπλε και μικροσκοπικά
4. Ήταν ο Πίκατσου
7. Νομίζω ότι είδα έναν γατούλη, λέει ο...
9. Ήταν ροζ
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κινούμενα σχέδια
για μικρούς
και μεγάλους

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



5. Από εκεί βλέπεις τη θέα
7. Συνήθως σερβίρεται το πρωί
9. Στην αυλή έχει πολλά για να ξεκουραστείς στη σκιά τους
10. Αν και είσαι διακοπές συνεχίζεις να βλέπεις εκεί τα 
πρωινά παιδικά

1. Για να μπεις σε αυτό χρειάζεσαι κλειδί
2. Τις χρειάζεσαι όταν βγάζεις τα παπούτσια σου
3. Κάνεις βουτιές αλλά όχι στη θάλασσα
4. Με τέτοια βαθμολογούμε τα ξενοδοχεία
6. Άλλη για το σώμα, άλλη για τα χέρια, άλλη για το
πρόσωπο
8. Εκεί σε υποδέχονται
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ξενοδοχείο αλλά όχι
για τέρατα
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4. Σπαθί
6. Τρίαινα
8.Κεραυνός
9.Σπίτι
10.Σανδάλια
12. Κουκουβάγια

1.Λύρα
2.Σφυρί
3.Ελάφι
5. Καθρέφτης
7. Στάχυα
11. Παγόνι
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οι θεοί του Ολύμπου
με μία λέξη

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



3. Πήρα ρέστα 2 ευρώ για τις μπανάνες, κόστισαν 3.
Πόσα έδωσα;
6. Το διπλάσιο του 5
7. Σκαρφάλωσε στο τέλος της προπαίδειας του 4
8. Πολλαπλασίασε το διπλάσιο του 2, με τον εαυτό του

1. Κατέβα 2 από το 2Χ10
2. Μοίρασε 12 καραμέλες σε 3 σακουλάκια
4. Ξεκίνα από το 9, ανέβα 2 και κατέβα 4
5. Συνέχισε: 3,6,9
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παιχνίδια με την προπαίδεια

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



3. Ποιος νίκησε τον λαγό
6.Ήταν μολυβένιος
7.Ήταν οι φίλοι της Χιονάτης
9.Χάθηκε στη χώρα των

θαυμάτων
10.Έκανε πολλά ταξίδια

1.Αχ αυτά τα ψέματα
2.Ο κακός των παραμυθιών
4.Δεν ήταν τρία, ούτε πέντε, αλλά εφτά
5.Τα φύτεψε ο Τζακ και έφτασαν μέχρι τον

ουρανό
8. Το παιδί που δεν μεγάλωσε ποτέ
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παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



2. Έχει πολλές στις οποίες μπορείς να δεις
ταινίες
6.Εκεί θα βρεις τον πιλότο
7.Τα χρειάζεται για να πετάει
8.Τα φουσκώνεις και συνήθως βρίσκονται κάτω
από τα καθίσματα
9.Είναι το πιο γρήγορο μεταφορικό μέσο
10.Έχει μάσκες...

1. Η διαδικασία όπου οι επιβάτες ανεβαίνουν στο
αεροπλάνο
3.Είναι δρόμοι αλλά όχι για τα αυτοκίνητα
4.Εκεί συναντάς όσους έρχονται
5.Το αντίθετο της επιβίβασης
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πετάει, πετάει το...αεροπλάνο!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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2. Είναι ύπουλος σαν...
4. Είναι ριγέ
6.Τον κηνυγούν για το κέρατο που

έχει
7.Η βασίλισσα της ζούγκλας
8.Μεγάλωσε στη ζούγκλα με τους

γορίλες

1. Τον μπερδεύουμε συχνά με τον
κροκόδειλο
3. Κάνει ό,τι κάνεις
5. Έχει την καλύτερη μνήμη

σαφάρι

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



4. Το αφήνεις να
εννοηθεί
6.Τελεία και ...
7.Τέλος, δεν πάει

παρακάτω

1.Τόσες απορίες
2.Φωνάζει και θαυμάζει
3.Τα λόγια κάποιου άλλου
5. Είναι διπλή και με καμπύλη
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σημεία στίξης
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1. Ψήνει φαγητά και γλυκά
6. Ανάλογα με αυτά ένα σπίτι είναι δυάρι,
τριάρι κ.ο.κ
8.Χρειάζεσαι ένα... για να ετοιμάζεις τα

μαθήματά σου
9.Δυο, δυο, στην ... δυο, δυο
10.Μονάδα μέτρησης των σπιτιών είναι τα ...

μέτρα

2.Κρατάει τα φρούτα δροσερά
3.Εκεί τρώμε όταν είμαστε πολλά άτομα
4.Είναι τριθέσιος και διθέσιος
5.Ένας παππούς κάθεται σε αυτήν και διαβάζει

εφημερίδα
7. Έχει τραπέζια και καρέκλες αλλά δεν είναι η
κουζίνα

σπίτι μου, σπιτάκι μου

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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1. Με αυτήν σερβίρουμε τη σούπα
5. Κάνει πολύ θόρυβο όταν ανακατεύει τα
υλικά
7. Αυτή γλυκαίνει τη ζωή μας
8. Έχουν ασπράδι και κρόκο

2. Φουσκώνει και μόνο του
3. Με αυτόν πορτοκάλια και λεμόνια γίνονται

χυμός
4. Είναι ταχύτητας
6. Θα σε χορέψω στο...

στην κουζίνα της μαμάς

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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4. Τα πινέλα είναι τα εργαλεία
του
6. Θα βρεις πολλούς στο
σχολείο
8.Τον καλείς αν ξεχάσεις τα
κλειδιά σου

9. , , , 

10.

1.
2.
3.
5.

7. ...

τι θα γίνεις
όταν μεγαλώσεις;

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ



3. Το χοντρο... χορεύει τσιφτελέλι
7.Μια ... χοντρούλα, άσπρη και 

νοστιμούλα
8.Σκα, σκα, είναι ένας...
9.Ο Μπαρπα Μπρίλιος είχε έναν...
10.Έχω ένα μικράκι...

1.Μάγειρας ... θα γίνω και ότι μαγειρεύω θα το
δίνω στα παιδιά
2.Ήταν ένας... με μεγάλα αυτιά
4.Όταν θα πάω κυρά μου στο...
5.Πάνω στη βελανιδιά κάθεται μία...
6.Ένας τεμπέλης...
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τραγούδια του χθες και του σήμερα

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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2. Το σπάμε την πρωτοχρονιά
6. Όταν είναι ζουμερά, τα κάνουμε χυμό
8.Είναι καλοκαιρινές και μοιάζουν με

καρδούλες
9.Κάποιοι το τρώνε με τυρί
10.Μοιάζουν με σκουλαρίκια

1. Έχει με χνούδι, έχει και χωρίς
3.Την καθαρίζεις πολύ εύκολα και είναι τέλεια

για σνακ
4.Ένα... την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα
5.Σε μια ρώγα από...
7. Είναι ζευγάρι με το καρπούζι

φρουτοπία

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ
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5. Το χρώμα του ηλιοβασιλέματος
7. Ο Γρηγόρης έχει... χρώμα
8. Γαλάζιο, ηλεκτρικ, θαλασσί, ρουά, όλα είναι
αποχρώσεις του...
9. Είναι το χρώμα του πένθους

1. Όχι ξανθός
2. Αλλιώς το πορφυρό
3. Συνήθως το χρώμα της Μπάρμπι
4. Όταν κάποιος δείχνει άρρωστος λέμε ότι

είναι...
6. Είναι χρώμα αλλά είναι και ρόφημα

χρώματα παντού

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ


	Αριθμοί_και_σύμβολα
	Across
	Down

	Δουλειές_στον_κήπο
	Across
	Down

	Εξορμήσεις_στη_φύση
	Across
	Down

	Θάλασσα,_θάλασσα_τι_μου_έχεις_κάνει;
	Across
	Down

	Κινούμενα_σχέδια_για_μικρούς_και_μεγάλους
	Across
	Down

	Ξενοδοχείο_αλλά_όχι_για_τέρατα
	Across
	Down

	Οι_θεοί_του_Ολύμπου_με_μια_λέξη
	Across
	Down

	Παιχνίδια_με_την_προπαίδεια
	Across
	Down

	Παραμύθι,_το_κουκί_και_το_ρεβύθι
	Across
	Down

	Πετάει,_πετάει_το_αεροπλάνο
	Across
	Down

	Σαφάρι
	Across
	Down

	Σημεία_στίξης
	Across
	Down

	Σπίτι_μου,_σπιτάκι_μου
	Across
	Down

	Στην_κουζίνα_της_μαμάς
	Across
	Down

	Τι_θα_γίνεις_όταν_μεγαλώσεις
	Across
	Down

	Τραγούδια_του_χθες_και_του_σήμερα
	Across
	Down

	Φρουτοπία
	Across
	Down

	Χρώματα_παντού
	Across
	Down


