
Ενότητα 2 - Εύκολο Σταυρόλεξο 

1.Τα ………….. περιέχουν πολύ αλάτι που κάνει πολύ κακό στην υγεία μας.
2.Δύο τουλάχιστον φορές τον χρόνο τα καταστήματα κάνουν ………….. στα  
   προϊόντα τους. 
3.Οι ………….. είναι γλυκιές, αλλά έχουν πολύ ζάχαρη και χαλάνε τα δόντια! 
4.Όταν αγοράζουμε ακριβά καταναλωτικά προϊόντα πρέπει κάνουμε …………..
αγοράς. 

ΚΑΘΕΤΑ

...1.Σε πολλά προϊόντα στα supermarkets υπάρχουν οικονομικές ………….. 
  όπως δύο σαμπουάν στην τιμή του ενός! 
2.Η προσεκτική ………….. είναι απαραίτητη και μας βοηθάει να καλύψουμε τις  
   ανάγκες μας και να πραγματοποιήσουμε τις επιθυμίες μας. 
3.Τα ………….. περιέχουν πολύ ζάχαρη, η οποία δεν είναι υγιεινή !
4.Οι φρέσκοι ………….. μας δίνουν βιταμίνες και φυσική ενέργεια! 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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1.Η …………… ευχαρίστηση είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος να 
  ελέγχουμε τα έξοδα μας. 
2.Σύμφωνα με τον διάσημο ψυχολόγο Maslow πρέπει να κάνουμε 
   …………… αναγκών.  
3.Στη ζωή μας όπως και στην επιλογή των προϊόντων που θα
   καταναλώσουμε πρέπει να βάζουμε ……………

1.Μια από τις μεγαλύτερες αρετές είναι η ……………
2.Πολλές φορές οι αγορές που κάνουμε είναι ……………
3.Τα προγράμματα …………… των εταιριών προσφέρουν στους πιστούς   
   πελάτες τους πολύ καλές προσφορές. 

ΚΑΘΕΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

Ενότητα 2 | Σταυρόλεξο Δύσκολο - 2 

Ενότητα 2 - Δύσκολο Σταυρόλεξο



Σοκολάτα  Γάλακτος
100 γρ
1,40€

Φυσικός Χυμός
 Ρόδι

250 ml
1,70€

Επεξεργασμένα
Δημητριακά

375 γρ
3,24€

Νιφάδες Βρώμης
500 γρ
2,30€

Μπάρα Δημητριακών 
50 γρ
1,36€

Χυμός Πορτοκάλι
330 ml
0,70€

Αναψυκτικό
330 ml
€0,64Μπανάνες

1,3 kg
1,68€

Ταχίνι με
Κακάο 350 γρ

4,60€

Καλαμπόκι
για popcron

300 γρ
1,90€

Γιαούρτι 2%
200 γρ
1,07€

Φρέσκο Γάλα
1 λίτρο
1,48€

Μήλα
1 κιλό
1,85€

Κρουασάν
80 γρ
0,90€

Έχεις 10€ να ξοδέψεις στο supermarket. 
 Ένωσε τα προϊόντα που εσύ επιθυμείς μέχρι να

φτάσεις το ταμείο. 

Στην συνέχεια, δες αν έχεις επιλέξει κάποια προϊόντα τα οποία είναι
βλαβερά για την υγεία σου!

 
Αφού το κάνεις αυτό, επέλεξε τώρα μόνο εκείνα τα προϊόντα που

συμβάλλουν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής!

Έτοιμο popcron
80 γρ
0,85€
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Μπισκότα
230 γρ
1,70€

Νερό
1,5 λίτρο

1€

Πατατάκια
130 γρ
1,37€

ΤAXINI

Άσκηση 1

Αρχή

Ταμείο



Παραγωγή και
Κατανάλωση

Ποιος από τους παρακάτω καταναλώνει (καταναλωτής) 
και ποιος παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες (παραγωγός) ;

1. Ο συνθέτης είναι : 

2. Ο συγγραφέας είναι : 

3. Ο τηλεθεατής είναι : 

4. Ο μουσικός είναι : 

5. Η οικογένεια που έχει πληρώσει 
για να δει μια ταινία είναι : 

6. Ένα παιδί που διαβάζει βιβλίο είναι : 

7. Ο ποδοσφαιριστής είναι : 

8. Ο φίλαθλος είναι : 

9. Ο γιατρός είναι : 
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Άσκηση 2

10. Ο δάσκαλος είναι : 



Σημείωσε για ποιες από τις παρακάτω ενέργειες
χρειαζόμαστε τα χρήματα ;

 
Βάλε         στο σωστό κουτάκι

 

1. Να αγοράζουμε τα
απαραίτητα τρόφιμα

2. Να πηγαίνουμε στο γιατρό 

3. Να σπουδάσουμε στο Πανεπιστήμιο
της χώρας μας που είναι στον τόπο 
που μένουμε 

4. Να πηγαίνουμε στην βιβλιοθήκη του
δημόσιου σχολείου

5. Να κολυμπάμε στις όμορφες
παραλίες μας

6. Να πηγαίνουμε στον κινηματογράφο 
και στο θέατρο

8. Να έχουμε μια ποιοτική ζωή  

9. Να πηγαίνουμε βόλτα με τους
γονείς μας

7. Να ονειρευόμαστε 

Ενότητα 2 | Άσκηση 3

ΝΑΙ      /      ΟΧΙ

Άσκηση 3



10. Να έχουμε μια
αξιοπρεπή κατοικία

11. Να ταξιδεύουμε και να γνωρίζουμε
τον κόσμο 

12. Να κάνουμε εξετάσεις σε ιδιωτικό
νοσοκομείο

13. Να έχουμε φίλους

14. Να σπουδάσουμε στο εξωτερικό

15. Να παίζουμε σκάκι

17. Να αγαπάμε τους γονείς μας  

18. Να προστατεύουμε και να
σεβόμαστε το περιβάλλον

16. Να έχουμε τετράδια

ΝΑΙ     /      ΟΧΙ
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Εύκολο
Σταυρόλεξο 

1

Δύσκολο
Σταυρόλεξο

2 

Οριζόντια

1.ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
2.ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
3.ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ 
4.ΧΥΜΟΙ 

Κάθετα

1.ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ 
2.ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
3.ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ 
4.ΕΡΕΥΝΑ 

Ενότητα 2 - Λύσεις 

Οριζόντια

1.ΥΠΟΜΟΝΗ 
2.ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΕΣ 
3.ΕΠΙΡΑΒΕΥΣΗΣ

Κάθετα

1.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ 
2.ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ 
3.ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 


