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Εισαγωγή 

• Επίπεδο: Β1 

• Δεξιότητες: Κατανόηση γραπτού λόγου 

• Θέμα(τα): Λεξιλόγιο, Γραμματική 

Ο γρίφος 

• Λέξεις-κλειδιά 

Σ’ αυτό το αίνιγμα οι μαθητές/-τριες βρίσκουν τις λέξεις που αντιστοιχούν στα υλικά μιας 

χωριάτικης σαλάτας. Δίπλα σε κάθε λέξη υπάρχει γραμμένος ένας αριθμός. Αφού βρουν 

όλα τα υλικά, προσθέτουν τους αριθμούς όλων των λέξεων και υπολογίζουν το άθροισμα. 

Στη συνέχεια, τοποθετούν στη σειρά τα στάδια παρασκευής της σαλάτας, προσέχοντας τις 

συνδετικές λέξεις που εισάγουν κάθε πρόταση. Δίπλα σε κάθε στάδιο παρασκευής υπάρχει 

γραμμένος ένας αριθμός. Αφού βάλουν τα στάδια παρασκευής της σαλάτας στη σειρά, 

προσθέτουν τους αριθμούς που είναι γραμμένοι στο πρώτο, το τρίτο και το τελευταίο 

στάδιο. Τέλος, πολλαπλασιάζουν το άθροισμα που βρήκαν στα υλικά με το άθροισμα που 

βρήκαν στα στάδια παρασκευής. Το τελικό γινόμενο είναι και ο κωδικός για το επόμενο 

αίνιγμα.  

• Εργαλειοθήκη 

– Μια φωτογραφία χωριάτικης σαλάτας 

– Ορθογώνια χαρτάκια με γραμμένα τα υλικά και τα στάδια παρασκευής της ελληνικής 

σαλάτας   

– Μια αριθμομηχανή ή ένα κινητό τηλέφωνο με εφαρμογή αριθμομηχανής  

– Φορητός υπολογιστής στο γραφείο 

– Ένα στυλό και χαρτί για σημειώσεις 
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• Περιγραφή του γρίφου 

Βήμα 1: Η χωριάτικη σαλάτα είναι χαρακτηριστική της ελληνικής κουζίνας. Είναι πολύ 

υγιεινή και δροσερή για το καλοκαίρι. Τα παιδιά βλέπουν την παρακάτω φωτογραφία της 

χωριάτικης σαλάτας και προσπαθούν να μαντέψουν τα υλικά της. Στο γραφείο υπάρχουν 

δύο κουτιά. Το πρώτο κουτί αναγράφει “ΥΛΙΚΑ” και περιέχει χαρτάκια με υλικά. Το δεύτερο 

κουτί αναγράφει “ΣΤΑΔΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ” και περιέχει ορθογώνια χαρτάκια με τα στάδια 

παρασκευής της χωριάτικης σαλάτας. Από το πρώτο κουτί με τα “ΥΛΙΚΑ” πρέπει να 

διαλέξουν τα σωστά οκτώ ορθογώνια χαρτάκια, που αναγράφουν τα υλικά της σαλάτας, 

από τα συνολικά δώδεκα παρακάτω ορθογώνια χαρτάκια που θα βρουν στο κουτί. Αφού 

βρουν όλα τα υλικά, προσθέτουν τους αριθμούς που βρίσκονται δίπλα στις επιλεγμένες 

λέξεις και υπολογίζουν το άθροισμα.  
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Η χωριάτικη σαλάτα 

 

Ντομάτα  1 Αγγούρι  7 

Πράσινη πιπεριά  2 Κρεμμύδι  8 

Λάδι  3 Ρίγανη  9  

Τυρί φέτα  4  Ελιά  10 
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Κολοκύθι  5 Μαρούλι  11 

Ξηροί καρποί  6  Καρότο  12 

 

Λύση 1: Το τελικό άθροισμα θα πρέπει να είναι 1 + 2 + 3 + 4 + 7 + 8 + 9 + 10 = 44 

 

Βήμα 2: Στη συνέχεια, τα παιδιά τοποθετούν με τη σειρά τα παρακάτω ορθογώνια 

χαρτάκια από το δεύτερο κουτί, που αναγράφουν τα κατάλληλα στάδια παρασκευής της 

χωριάτικης σαλάτας, προσέχοντας τις συνδετικές λέξεις που εισάγουν κάθε πρόταση. 

Δίπλα σε κάθε στάδιο παρασκευής υπάρχει γραμμένος ένας αριθμός. Αφού βάλουν τα 

στάδια παρασκευής της σαλάτας στη σειρά, προσθέτουν τους αριθμούς που είναι 

γραμμένοι στο πρώτο, το δεύτερο και το τελευταίο στάδιο.   

 

 Έπειτα, κόβουμε τις ντομάτες σε κομμάτια.   1 

Αφού βάλουμε τα υλικά μας στο πιάτο, τοποθετούμε τη φέτα στην 

κορυφή της σαλάτας.   2 

Στη συνέχεια, σκορπάμε τις ελιές στο πιάτο.  3 

Τέλος, ρίχνουμε ελαιόλαδο και ρίγανη στη σαλάτα μας. Είναι έτοιμη να 

την απολαύσουμε.  4 

Αρχικά, πλένουμε τα λαχανικά που θα χρειαστούμε.  5 

Κόβουμε, όμως, τις πιπεριές και το κρεμμύδι σε ροδέλες.  6 

 

Λύση 2: Το τελικό άθροισμα θα πρέπει να είναι 5 + 1 + 4 = 10 

 

Βήμα 3: Τα παιδιά πολλαπλασιάζουν το πρώτο άθροισμα (44) που βρήκαν από τα υλικά 

της σαλάτας με το δεύτερο άθροισμα που βρήκαν από τα στάδια παρασκευής (10). Το 

τελικό γινόμενο είναι και ο κωδικός για το επόμενο αίνιγμα.  
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Λύση 3: Το τελικό γινόμενο είναι 44 Χ 10 = 440. Με αυτόν τον αριθμό θα ξεκλειδώσουν την 

επιφάνεια χρήσης του φορητού υπολογιστή στο γραφείο, όπου θα βρουν το επόμενο 

αίνιγμα.  

Βοήθεια 

 Ο εκπαιδευτικός/game master μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά με ερωτήσεις και 

επισημάνσεις, όπως: “Ποια είναι τα 8 υλικά που χρειάζονται για τη σαλάτα;”, “Προσέξτε τις 

συνδετικές λέξεις, για να βρείτε τη σειρά των σταδίων παρασκευής”, “Προσέξτε τους 

αριθμούς και τους υπολογισμούς”, “Τι θα κάνετε τελικά τα δυο αθροίσματα που 

προέκυψαν;”, “Μήπως ο υπολογιστής σας κρύβει κάποιο μήνυμα;”, “Χρησιμοποιήστε τον 

κωδικό για να ανοίξετε τον υπολογιστή”. 

Περισσότερες πληροφορίες 

Πιθανοί περιορισμοί  

Τα γράμματα στα ορθογώνια τετραγωνάκια θα πρέπει να είναι γραμμένα σε 

γραμματοσειρά με μεγάλο μέγεθος, ώστε να είναι ευδιάκριτα ακόμη και για παιδιά με 

δυσκολίες όρασης.   

Αναφορές 

https://sites.google.com/site/kretikepandaisia/home/salates/4 

https://cutt.ly/oYGbwmL 

https://sites.google.com/site/kretikepandaisia/home/salates/4
https://cutt.ly/oYGbwmL

