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ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ



Διαβάστε το αίνιγμα μια φορά να το ακούσει το παιδί.

Έπειτα ξαναδιαβάστε το και ζητήστε του να το 

επαναλάβει, λίγες-λίγες λέξεις, μετά από εσάς.

Τέλος, ζητήστε του να βρει τι περιγράφει το αίνιγμα

και βοηθήστε το αν δυσκολεύεται, δίνοντάς του κάποια στοιχεία

που θα το βοηθήσουν να βρει την απάντηση.

Διαβάστε και τις παροιμίες που υπάρχουν για κάθε έντομο,

εξηγώντας στο παιδί τι σημαίνουν.

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!



Αίνιγμα

Μικροκαμωμένη κοπελιά 
μεγάλες πίτες φτιάχνει.

Τι είναι;



Η μέλισσα
(η πίτα είναι η κηρήθρα)





Παροιμίες για τη μέλισσα

Όπου υπάρχουν μέλισσες, υπάρχει μέλι.

Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι!

Μια η βασίλισσα, πολλές οι μέλισσες.



Αίνιγμα

Είναι έντομο μικρό,
μα διαθέτει και στρατό,
νοσοκόμες, γεωργούς,

κτηνοτρόφους και φρουρούς.
Τι είναι;



Το μυρμήγκι





Παροιμίες για το μυρμήγκι

Από μέρμηγκα πετσί και από 
κουνούπι ξίγκι.

Όταν θέλει ο Θεός να χαλάσει τον 
μέρμηγκα του βάζει

φτερά για να πετάξει.



Αίνιγμα

Όμορφη και πλουμιστή
στα λουλούδια κατοικεί.

Τι είναι;



Η πεταλούδα





Παροιμία για την πεταλούδα

Κάθε πεταλούδα με το ντύσιμό της.



Αίνιγμα

Μικρή είναι με φτερά και 
τους ανθρώπους ενοχλεί.

Τι είναι;



Η μύγα





Παροιμίες για τη μύγα

Βαράει μύγες. 

Βγάζει από τη μύγα ξύγκι.

Σαν τη μύγα μες το γάλα.



Αίνιγμα

Είμαι έντομο μικρό, σε τσιμπάω, 
σε ενοχλώ.

Αν μια συλλαβή προσθέσεις, 
γίνομαι λαχανικό.

Τι είναι; 



To κουνούπι (-δι)





Παροιμίες για το κουνούπι

Ούτε κουνούπι δε φαίνεται.

Θα φάει η μύγα σίδερο και το 
κουνούπι ατσάλι.

Του ήπιε το αίμα σαν το κουνούπι.



Αίνιγμα

Όλη μέρα τραγουδώ,
να δουλέψω δεν μπορώ.

Τι είναι; 



To τζιτζίκι





Παροιμίες για το τζιτζίκι

Αν δε λαλήσει τζίτζικας, δεν είναι 
καλοκαιράκι.

Τζίτζικας ελάλησε, μαύρη ρόγα γυάλισε.

Γλεντάει σαν τον τζίτζικα.



Αίνιγμα

Στον τοίχο στέκεται, με 
τίποτα δε δένεται.

Τι είναι;



Η αράχνη





Παροιμία για την αράχνη

Βγάλε την αράχνη από το 
σπίτι σου, 

για να μη σε βγάλει εκείνη.



Ελπίζουμε να βρήκες
τα αινίγματα

και να σου άρεσαν 
οι παροιμίες!


