
 
Καζεμενηκή δςή 

Βνείηε ηα αγγεία ηεξ έθζεζεξ θαη ζομπιενώζηε ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

Ακηηθείμεκμ 
Από ηη οιηθό 

είκαη; 

Σε ηη 

πνεζίμεοε; 

Τη δηαθόζμεζε 

έπεη; 

Σήμενα ημ 

πνεζημμπμημύμε; 
Ακ καη, πςξ; 

Ακ όπη, από ηη 

ακηηθαηαζηάζεθε; 

Ακ θάκαηε ακαζθαθή, ζε πμημ 

ζεμείμ ηεξ πόιεξ- θάζηνμο 

ζα ημ βνίζθαηε; 

πιμάκιο πειό 
ζενβίνηζμα 

θαγεημύ 
 καη    όπη □ Ωξ πηάημ  ζε ζπίηηα: θμοδίκα, ηναπεδανία 

ηζούκκα πειό μαγείνεμα  καη□     όπη   θαηζανόια ζε ζπίηηα: θμοδίκα 

πιθάρι πειό 

απμζήθεοζε 

ζηενεώκ 

πνμσόκηςκ 

 καη□     όπη   

Γοάιηκα θαη 

πιαζηηθά δμπεία 

(ηάπεν, βάδα) 

ζε ζπίηηα: θμοδίκα, απμζήθε 

ζηεκ αγμνά (μαγαδηά) 

λαγήμι πειό 

μεηαθμνά & 

απμζήθεοζε 

ογνώκ 

 καη□     όπη   

Γοάιηκα θαη 

πιαζηηθά 

μπμοθάιηα 

ζε ζπίηηα: θμοδίκα, αοιή, 

απμζήθε 

ζηεκ αγμνά (μαγαδηά) 

 



 
 

Γπαγγέιμαηα - Γνγαζηήνηα 
Βνείηε ηα ενγαιεία θαη ηα είδε ναπηηθήξ ηεξ έθζεζεξ θαη ζομπιενώζηε ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

Ακηηθείμεκμ 
Από ηη οιηθό 

είκαη; 

Σε ηη 

πνεζίμεοε; 

Πμημξ 

επαγγειμαηίαξ 

ημ έθηηαλε; 

Πμημξ ημ 

πνεζημμπμημύζε; 

Σήμενα ημ 

πνεζημμπμημύμε; 
Ακ καη, πςξ; 

Ακ θάκαηε ακαζθαθή, ζε πμημ 

ζεμείμ ηεξ πόιεξ- θάζηνμο 

ζα ημ βνίζθαηε; 

υαλίδι ζίδενμ γηα θόρημμ Σηδενμονγόξ 
Νμηθμθονέξ, 

νάθηεξ 
καη      όπη □ 

Με ημκ ίδημ 

ηνόπμ 
ζε ζπίηηα, ναθεία, μαγαδηά 

δακησλήθρα ζίδενμ 

γηα κα μεκ 

ηζημπηέηαη ημ 

δάπηοιμ 

Σηδενμονγόξ 
Νμηθμθονέξ, 

νάθηεξ 
καη      όπη □ 

Με ημκ ίδημ 

ηνόπμ 
ζε ζπίηηα, ναθεία 

πέηαλο δώοσ ζίδενμ 
γηα ηηξ μπιέξ 

ηςκ αιόγςκ 
Σηδενμονγόξ 

Πεηαιςηέξ γηα 

ηα άιμγα 
καη      όπη □ 

Με ημκ ίδημ 

ηνόπμ 
ζε ζηάβιμοξ, δνόμμοξ 

ηζεκούρι ζίδενμ γηα θόρημμ Σηδενμονγόξ 
Ξοιμθόπμη, 

λοιμονγμί 
καη     όπη □ 

Με ημκ ίδημ 

ηνόπμ 
ζε ζπίηηα, μαγαδηά, λοιμονγεία 

 



 
 

Άμοκα - Πμιεμηθόξ ελμπιηζμόξ 
Βνείηε ημκ πμιεμηθό ελμπιηζμό πμο οπάνπεη ζηεκ έθζεζε θαη ζομπιενώζηε ημκ παναθάης πίκαθα. 

 

Ακηηθείμεκμ 
Από ηη 

οιηθό είκαη; 

Σε ηη 

πνεζίμεοε; 

Πμημξ ημ 

πνεζημμπμημύζε; 

Σήμενα ημ 

πνεζημμπμημύμε; 
Ακ καη, πςξ; 

Ακ όπη, από ηη 

ακηηθαηαζηάζεθε; 

Ακ θάκαηε ακαζθαθή, ζε 

πμημ ζεμείμ ηεξ πόιεξ- 

θάζηνμο ζα ημ βνίζθαηε; 

ζπιρούμι ζίδενμ γηα ημ άιμγμ Ιππέαξ καη □     όπη   μαζηίγημ 
ζε ζηάβιμοξ θαη ζε ζπίηηα 

(απμζήθεοζε ελμπιηζμμύ) 

αιτμή βέλοσς ζίδενμ γηα ημ βέιμξ Πμιεμηζηέξ καη □     όπη   πηζηόιη θαη ζθαίνεξ γύνς από ηα ηείπε 

εγτειρίδιο 

(ματαίρι) 
ζίδενμ ζημκ πόιεμμ Πμιεμηζηέξ καη      όπη □ μαπαίνη  

ζε ζπίηηα (απμζήθεοζε 

ελμπιηζμμύ)  
πέλεκσς ζίδενμ ζημκ πόιεμμ Πμιεμηζηέξ καη □     όπη   δηάθμνα όπια 

 


