
Ερωτήσεις:                                                                                       

Καθαρά Δευτέρα: 

- Πώς ονομάζουμε τη Δευτέρα που μας έρχεται; 

- Ποια μέρα πετάμε τον αετό; 

Χαρταετός: 

- Ποιο έθιμο συνηθίζεται την Καθαρά Δευτέρα; 

- Τι πετάει και έχει ουρά αλλά δεν είναι ούτε πουλί ούτε αεροπλάνο; 

Λαγάνα: 

- Πώς λέγεται το ψωμί που τρώμε την Καθαρά Δευτέρα; 

Ψωμί: 

- Τι είναι η λαγάνα; 

Απόκριες: 

- Πώς λέγονται οι μέρες που μασκαρευόμαστε; 

- Με αυτό το γράμμα αρχίζει η λέξη που περιγράφει τι γιορτάζουμε αυτές τις μέρες. 

Καρναβάλια: 

- Πώς αλλιώς λέμε τις απόκριες; 

- Μια άλλη λέξη για τις απόκριες: 

Πάσχα: 

- Ποια μεγάλη γιορτή ακολουθεί τις απόκριες; 

Ουρά: 

- Τι έχει ο χαρταετός που το έχει και ο αετός; 

- Τι κοινό έχουν ο χαρταετός και ο αετός; 

Χαλβάς: 

- Γλύκισμα που συνηθίζεται να τρώμε την Καθαρά Δευτέρα. 

Στολή: 

- Τη φοράμε στις απόκριες (προσοχή: Η λέξη δεν περιέχει ‘’α’’) 

Μασκαρευόμαστε: 

- Τι κάνουμε τις απόκριες; 

Τσικνοπέμπτη: 

- Μια γνωστή Πέμπτη της Αποκριάς. 

- Ποια μέρα τσικνίζουμε; 

Κομφετί: 

- Μικρά στρόγγυλα κομμάτια από χαρτί: 

 



                                                                                                                                                                     
Φούρνοι: 

- Είναι ανοιχτοί την Καθαρά Δευτέρα: 

Φασολάδα: 

- Την τρώμε την Καθαρά Δευτέρα: 

Άνοιξη: 

- Ποια εποχή γιορτάζουμε το Πάσχα: 

Ζήτα: 

- Το σχηματίζει ο Ζορό: 

Σπαζοκεφαλιά: 

- Τη λύνεται τώρα: 

- Άλλη λέξη για γρίφο: 

Μάσκα: 

- Τη φοράμε στο πρόσωπο. 

Σαρακοστή: 

- Πώς λέγεται το διάστημα των ημερών που ακολουθεί τις απόκριες; 

Ποτέ: 

- Πότε η Τσικνοπέμπτη δε γιορτάζεται Πέμπτη; 

- Πότε το Πάσχα δε γιορτάζεται Κυριακή; 

Οι ερωτήσεις μπορεί να περιέχουν και αναγραμματισμούς: 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Απόκριες) 

ΠΟΑΡΚΣΕΙ 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Μάσκα) 

ΑΑΣΚΜ 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Λαγάνα) 

ΓΝΑΛΑΑ 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Χαλβάς) 

ΣΒΑΑΛΧ 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Χαρταετός) 

ΣΧΑΕΤΤΑΟΡ 

- Βρείτε τη λέξη που προκύπτει με αναγραμματισμό: (Τσικνοπέμπτη) 

ΣΙΤΟΝΚΕΜΠΠΗΤ 
 


