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Κουίζ εικόνων 
 

1. Βρείτε την κάρτα που δείχνει το κάθε πουλί. Γράψτε το 

όνομα του πουλιού 

 

α)       β)  

 

 

 

_______________________  _______________________ 

γ)       δ)  

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

ε)       ζ)  

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 
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Ποιες είναι οι ομοιότητές τους? 
 

1. Βρείτε τα ζεύγη των καρτών. Γράψτε ένα κοινό στοιχείο που 

έχουν τα πουλιά του κάθε ζεύγους 

a) 7     5 __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) 8    4     __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

c) 6   K     __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

d) 10   J __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

e) 9  J    __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

f) 7   Q     __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

g) 9   J  __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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Αναζήτηση πουλιού 

1.  Βρείτε το κάθε πουλί και γράψτε τον αριθμό και το σύμβολο της 

κάρτας π.χ . K    ή     4 

α) Αυτό το άσπρο πουλί έχει ράμφος που μοιάζει με κουτάλι 

(χουλιάρι).Ονομάζεται χουλιαρομύτα. 

β) Είναι ένα καφέ πουλί με κόκκινο στήθος. 

Ονομάζεται κοκκινολαίμης.       

γ)  Αυτό το ασπρόμαυρο πουλί έχει μια πολύ μακριά ουρά. 

Ονομάζεται καρακάξα.        

δ) Αυτό το αρπακτικό πουλί τρέφεται με τρωκτικά και έντομα. 

Ονομάζεται βραχοκιρκίνεζο.        

ε)  Αυτό το μεγάλο ροζ πουλί έχει ένα περίεργο, «ανάποδο» 

ράμφος. 

Ονομάζεται φοινικόπτερο (φλαμίγκο). 

ζ)  Βρείτε 3 πουλιά που είναι «αετοί». Όλα τους έχουν μεγάλα, φαρδιά 

φτερά που τα βοηθάνε να πετάνε μεγάλες αποστάσεις πάνω σε 

θερμά ρεύματα αέρα που υψώνονται από το έδαφος.   

    

 

η) Αυτό το πουλί, που ονομάζεται ασπροπάρης, 

τρέφεται με νεκρά ζώα κι έτσι βοηθά στη μειωμένη 

εμφάνιση ασθενειών στην ύπαιθρο. Πολλά ωστόσο από 

αυτά τα πουλιά πεθαίνουν από δηλητήρια που βάζουν 

οι αγρότες και τα οποία τα τρώνε. Γι’αυτό το λόγο έχουν 

απομείνει μόνο λίγα στην Ελλάδα. 
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Ποιες είναι οι διαφορές τους? 

1. Βρείτε το κάθε ζεύγος των καρτών και γράψτε τις διαφορές 

τους. 

a) 7  7      __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

b) 5   5     __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

c) A  A     __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

d) 9   9 __________________________________________________________  

____________________________________________________________________________ 

 

2.  Διαλέξτε δύο κάρτες της επιλογής σας. Βρείτε τις ομοιότητες και τις 

διαφορές των πουλιών που απεικονίζονται. 

Ομοιότητες:  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Διαφορές: 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



Page 5  www.birdwing.eu/kids  
 

Ηχητικά κομμάτια 

1. Βρείτε τις εξής τρεις κάρτες: 7   8  10      

Ακούστε τα ηχητικά κομμάτια α, β και γ.  

Γράψτε δίπλα σε κάθε ηχητικό κομμάτι το όνομα του πουλιού 

που νομίζετε ότι κάνει τον αντίστοιχο ήχο:  

Ήχος α:   _________________________________ 

Ήχος β:   _________________________________ 

Ήχος γ:   _________________________________ 

 

2. Βρείτε τις εξής τρεις κάρτες: 2   7   9      

Ακούστε τα ηχητικά κομμάτια δ, ε και στ.  

 Γράψτε δίπλα σε κάθε ηχητικό κομμάτι το όνομα του πουλιού 

που νομίζετε ότι κάνει τον αντίστοιχο ήχο: 

Ήχος δ:   _________________________________ 

Ήχος ε:   _________________________________ 

Ήχος στ:   _________________________________ 

 

3. Βρείτε τις εξής τρεις κάρτες:   5  9  6        

 Ακούστε τα ηχητικά κομμάτια ζ, η και θ.  

Γράψτε δίπλα σε κάθε ηχητικό κομμάτι το όνομα του πουλιού 

που νομίζετε ότι κάνει τον αντίστοιχο ήχο: 

Ήχος ζ:   _________________________________ 

Ήχος η:   _________________________________ 

Ήχος θ:   _________________________________ 
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Μαθηματικό κουίζ 
 

 Για τις παρακάτω ερωτήσεις κάθε κάρτα «μετράει» για ένα 

νούμερο. Όλες οι κάρτες με Άσσους μετράνε για 1 και οι κάρτες 

με Φιγούρες J, Q και K μετράνε για 10. Όλες οι υπόλοιπες 

κάρτες μετράνε για το νούμερο που αναγράφεται πάνω τους. 

1. Βρείτε δύο κάρτες συνολικής αξίας 10 στις οποίες και τα δύο 

πουλιά: 

α) έχουν πάνω τους κίτρινο   

β) έχουν πάνω τους κόκκινο   

 

γ) απεικονίζονται να πετάνε   

 

2. Βρείτε δύο κάρτες συνολικής αξίας 10 στις οποίες όλα τα 

πουλιά: 

α) απεικονίζονται να κοιτούν δεξιά   

 

 

3. Βρείτε δύο κάρτες συνολικής αξίας 10 στις οποίες όλα τα 

πουλιά: 

α) έχουν πάνω τους τυρκουάζ   

 

β)  απεικονίζονται να κοιτούν δεξιά   

 

4. Τώρα κάντε ένα δικό σας μαθηματικό σύνολο και γράψτε τις 

ομοιότητες των πουλιών. 

+         = 10 

+         = 10 

+         = 10 

+        +        = 10 

+        +        = 20 

+        +        = 20 
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Βάψτε το! 
 

1. Βρείτε την κάρτα 8. 

α) Βάψτε την εικόνα ώστε να 

ταιριάζει με το πουλί.  

β) Γράψτε το όνομα του πουλιού. 

________________________ 

γ) Τα πουλιά που φωλιάζουν σε 

ανοιχτές φωλιές έχουν συνήθως 

καφέ χρώμα ώστε να μην τα 

ξεχωρίζουν τα αρπακτικά. Τα 

πουλιά με έντονα χρώματα 

συνήθως φωλιάζουν σε τρύπες. 

Που νομίζετε ότι φωλιάζει αυτό το 

πουλί?  

________________________ 

δ) Αυτό το πουλί είναι καλοκαιρινός 

επισκέπτης στην Ελλάδα. Το 

χειμώνα μεταναστεύει πετώντας 

νότια στην Αφρική όπου έχει πιο 

ζεστό κλίμα και περισσότερη τροφή. 

Επιστρέφει στην Ελλάδα στις αρχές 

Μαΐου και μένει εδώ για να 

αναπαραχθεί. Φεύγει περίπου 5 

μήνες αργότερα. Γράψτε τους 5 

μήνες τους οποίους περνάει στην 

Ελλάδα 

______________    ______________ 

______________   ______________    

______________ 


