
Ενότητα 3 - Σταυρόλεξο

1.Τα …….. δεν φέρνουν από μόνα τους την ευτυχία, αλλά  
   σίγουρα κάνουν την ζωή μας πιο εύκολη.
2.Έχοντας καλύψει τις βασικές μας ανάγκες μπορούμε να
   ζούμε με …………. . 
3.Το αυτοκίνητο είναι ένα ………. . 

1.Ο οδοντίατρος προσφέρει ……….. . 
2.Η αγορά του τελευταίου μοντέλου smart phone γνωστής μάρκας   
   αποτελεί ……… .
3.Η εκπαίδευση για κάθε άνθρωπο είναι ……….. .

 

ΚΑΘΕΤΑ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
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Γράψε ποιες από τις παρακάτω επιλογές είναι
ανάγκες και ποιες επιθυμίες :

ΕΞΟΧΙΚΟ ΣΠΙΤΙ
ΡΟΥΧΑ
ΨΩΜΙ

ΦΑΡΜΑΚΑ

Ανάγκες VS Επιθυμίες

ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

ΕΞΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ 

ΕΝΑ ΤΑBLET
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΑ

ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

SMART WATCH
VIDEO GAMES
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΧΥΜΟΣ 
ΠΑΤΑΤΑΚΙΑ
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Τα αθλητικά παπούτσια
 
 

Τα τρόφιμα
 
 

Ο φυσικός χυμός
 
 

Το σχολείο
 
 

Η υγεία
 
 

Τα πατατάκια
 
 

Η τηλεόραση
 
 

Ένα απλό κινητό 
 
 

Το τελευταίο πολυτελές
smartphone

 
 

Τα ρούχα μιας πολύ
ακριβής μάρκας

Γράψε δίπλα από κάθε λέξη αν είναι ανάγκη ή επιθυμία :
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Πολλές φορές η διαφορά μεταξύ των αναγκών και των επιθυμιών δεν είναι
ξεκάθαρη! Προσπάθησε να κατατάξεις τα παρακάτω παραδείγματα σε ανάγκες,

επιθυμίες ή και τα δύο. 

Αγορά κινητού τηλεφώνου , τηλεόραση , διακοπές , αθλητικά παπούτσια ,
τηλεόραση 60 ιντσών τελευταίας τεχνολογίας , χρήση διαδικτύου για
εκπαίδευση και ψυχαγωγία , χρήση διαδικτύου αποκλειστικά για
διασκέδαση , διακοπές σε ένα εξωτικό μέρος , αυτοκίνητο μικρού κυβισμού ,
πολυτελές αυτοκίνητο 4000 κυβικών , προσωπικό υπολογιστή. 

ΑΝΑΓΚΕΣ

Ανάγκες VS Επιθυμίες

ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ

Ενότητα 3 | Άσκηση 3 

ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ

Άσκηση 3



Ποιο από τα παρακάτω είναι αγαθό 
και ποιο υπηρεσία. 

Βάλε         στο σωστό κουτάκι
 

Η μπάλα του μπάσκετ είναι

Τα βιβλία στην βιβλιοθήκη σου είναι 

Το σχολείο που πηγαίνεις προσφέρει 

Η μουσική που ακούς μέσω Internet είναι 

Η τηλεόραση είναι 

Ο αέρας που αναπνέουμε είναι 

Ένα ταξίδι στην Νέα Υόρκη είναι 

Η επισκευή του αυτοκινήτου είναι 

Το γάλα είναι 

Το πορτοκάλι είναι 

Ο γιατρός προσφέρει 

Τα φάρμακα είναι 

Αγαθό  /   Υπηρεσία
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Ο πυροσβέστης που σβήνει
τη φωτιά προσφέρει 

Η φωτογραφική μηχανή ενός
επαγγελματία φωτογράφου είναι

Ο τρόπος που συμπεριφέρεται ο
οδηγός του ταξί είναι

Η ποιότητα του φαγητού σε ένα
αεροπορικό ταξίδι είναι

Οι εφαρμογές που κατεβάζεις στο
κινητό σου είναι

Ο δάσκαλος σου προσφέρει 

Το laptop είναι

Ο τρόπος που συμπεριφέρεται η
αεροσυνοδός στο αεροπλάνο είναι

Το μετρό με το οποίο μετακινείται
ο κόσμος είναι

Το smartphone είναι 

Η κονσόλα που παίζεις
ηλεκτρονικά παιχνίδια  προσφέρει  

Αγαθό  /   Υπηρεσία
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΣΟΥ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ;

Γράψε στους παρακάτω πίνακες πέντε (5) πράγματα που τα
θεωρείς απαραίτητα και άλλα πέντε (5) που τα θέλεις πολύ, 

αλλά δε σου είναι απαραίτητα. Μετά σημείωσε κατά
προτεραιότητα, πόσο σημαντικό είναι για σένα το κάθε

πράγμα, βάζοντας αριθμούς σε καθένα από αυτά, από το
 1 (περισσότερο σημαντικό) έως το 5 (λιγότερο σημαντικό).

Αφού συμπληρώσεις τους πίνακες, συζήτησε τις επιλογές σου
με τους γονείς σου και συζήτησε τον τρόπο με τον οποίο

σκέφτηκες για να κάνεις τις επιλογές σου αυτές.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΡΑΓΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΘΕΛΩ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
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Σταυρόλεξο 

Ενότητα 3 - Λύσεις 

Οριζόντια

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
2. ΕΠΙΘΥΜΙΑ 
3. ΑΝΑΓΚΗ 

Κάθετα

1. ΧΡΗΜΑΤΑ 
2. ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
3. ΑΓΑΘΟ 


