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Κείμενο 1 

Η πυραμίδα της υγιεινής διατροφής 
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1) Μελέτησε την εικόνα στη σελίδα 1. Διάβασε δυνατά όλες τις λέξεις. Ποιες 

τροφές βλέπεις; 

 

2) Κύκλωσε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. 

Α) Το σχήμα που φαίνεται στην εικόνα είναι: 

α) Σφαίρα  

β) Πυραμίδα  

γ) Κύβος  

δ) Κύλινδρος  

 

Β) Πόσα επίπεδα υπάρχουν στο σχήμα; 

α) Τέσσερα 

β) Έξι 

γ) Οκτώ 

δ) Δώδεκα 

 

Γ) Δημητριακά είναι: 

α) Η μπανάνα, η φράουλα, το πορτοκάλι, το μήλο 

β) Το αγγούρι, το μαρούλι, το καρότο, το κρεμμύδι 

γ) Το ψωμί, το ρύζι, το αλεύρι, η πατάτα 

δ) Η φακή, το λουβί, τα φασόλια, τα ρεβίθια 

 

Δ) Φρούτα είναι: 

α) Η μπανάνα, η φράουλα, το πορτοκάλι, το μήλο 

β) Το ψωμί, το ρύζι, το αλεύρι, η πατάτα 

γ) Η φακή, το λουβί, τα φασόλια, τα ρεβίθια 

δ) Το αγγούρι, το μαρούλι, το καρότο, το κρεμμύδι 
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Ε) Λαχανικά είναι: 

α) Η φακή, το λουβί, τα φασόλια, τα ρεβίθια 

β) Το ψωμί, το ρύζι, το αλεύρι, η πατάτα 

γ) Η μπανάνα, η φράουλα, το πορτοκάλι, το μήλο 

δ) Το αγγούρι, το μαρούλι, το καρότο, το κρεμμύδι 

 

ΣΤ) Όσπρια είναι: 

α) Η μπανάνα, η φράουλα, το πορτοκάλι, το μήλο 

β) Η φακή, το λουβί, τα φασόλια, τα ρεβίθια 

γ) Το αγγούρι, το μαρούλι, το καρότο, το κρεμμύδι 

δ) Το ψωμί, το ρύζι, το αλεύρι, η πατάτα 

 

Ζ) Γαλακτοκομικά είναι: 

α) Τα αμύγδαλα, τα καρύδια 

β) Το χοιρινό, το βοδινό 

γ) Το τυρί, το γάλα, το γιαούρτι 

δ) Το κοτόπουλο, η γαλοπούλα 

 

Η) Πουλερικά είναι: 

α) Το χοιρινό, το βοδινό 

β) Το κοτόπουλο, η γαλοπούλα 

γ) Τα αμύγδαλα, τα καρύδια 

δ) Το τυρί, το γάλα, το γιαούρτι 

 

Θ) Ξηροί καρποί είναι: 

α) Τα αμύγδαλα, τα καρύδια 

β) Το κοτόπουλο, η γαλοπούλα 

γ) Το τυρί, το γάλα, το γιαούρτι 

δ) Το χοιρινό, το βοδινό 
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Ι) Κρέας είναι: 

α) Το τυρί, το γάλα, το γιαούρτι 

β) Το χοιρινό, το βοδινό 

γ) Το κοτόπουλο, η γαλοπούλα 

δ) Τα αμύγδαλα, τα καρύδια 

 

3) Εξήγησε τι δείχνει η εικόνα στη σελίδα 1. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4) (Α) Τι βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας; (Β) Γιατί βρίσκεται στην κορυφή 

της πυραμίδας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Τι βρίσκεται στη βάση της πυραμίδας; (Β) Γιατί βρίσκεται στη βάση της 

πυραμίδας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6) Σύμφωνα με την εικόνα, τι πρέπει να τρώμε κάθε μέρα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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7) Σύμφωνα με την εικόνα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε κάθε μέρα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8) Σύμφωνα με την εικόνα, τι πρέπει να τρώμε μερικές φορές την εβδομάδα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Σύμφωνα με την εικόνα, τι πρέπει να τρώμε μερικές φορές τον μήνα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10) Εσύ συμφωνείς με όσα λέει η πυραμίδα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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11) Ποια ομάδα τροφών δείχνει η κάθε εικόνα; Δώσε μερικά παραδείγματα. 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 
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…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 
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…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 
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…………………………………………………… 

Παραδείγματα: 

 ………………………………………. 

 ………………………………………. 

 

 

 

12) (Α) Ποια είναι η αγαπημένη σου ομάδα τροφών; (Β) Πόσο συχνά πρέπει 

να τρως από αυτή την ομάδα; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Κείμενο 2 

 

Η Διατροφική Πυραμίδα  

(Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής) 
 

Η Διατροφική Πυραμίδα είναι μια πυραμίδα, η οποία δίνει οδηγίες για μια 

σωστή, υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή. Η πυραμίδα ονομάζεται και 

«Πυραμίδα Μεσογειακής Διατροφής», γιατί δείχνει πώς τρώνε οι άνθρωποι που 

ζουν στην Κρήτη. Η Κρήτη είναι ένα νησί  στη Μεσόγειο Θάλασσα.   

Η βάση της Διατροφικής Πυραμίδας παρουσιάζει τα τρόφιμα που πρέπει να 

καταναλώνουμε καθημερινά. Η κορυφή της πυραμίδας παρουσιάζει τα τρόφιμα που πρέπει να 

καταναλώνουμε σπάνια. Άρα, όσο πιο χαμηλά στην πυραμίδα είναι ένα τρόφιμο, τόσο πιο συχνά 

πρέπει να το τρώμε. Όσο πιο ψηλά είναι ένα τρόφιμο, τόσο πιο σπάνια πρέπει να το τρώμε. 

Στη βάση της Μεσογειακής Διατροφής είναι οι τροφές που έχουν πολλούς 

υδατάνθρακες και φυτικές ίνες (π.χ. ψωμί, μακαρόνια, ρύζι, καλαμπόκι, άλλα δημητριακά και 

πατάτα). Αυτές οι τροφές δίνουν ενέργεια, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικές ίνες. Επίσης, μας 

προστατεύουν από ασθένειες της καρδιάς και από τον καρκίνο. 

Εκτός από τα δημητριακά, πρέπει να τρώμε και άλλες σημαντικές ομάδες τροφών. 

Αυτές οι ομάδες τροφών είναι τα φρούτα, τα λαχανικά και τα όσπρια. Αυτά έχουν πολλές 

βιταμίνες. Έτσι, κάνουν το σώμα δυνατό και μας προστατεύουν από σοβαρές αρρώστιες. Άλλη 

σημαντική ομάδα είναι τα γαλακτοκομικά (κυρίως το γιαούρτι και το τυρί). Αυτά μας δίνουν 

ασβέστιο, πρωτεΐνες και βιταμίνες, για να έχουμε γερά κόκκαλα. Ακόμη, είναι σημαντικά τα 

ψάρια και τα πουλερικά. Αυτά έχουν πρωτείνες, βιταμίνες και σίδηρο. Τα λιπαρά ψάρια 

(σαρδέλες, γαύρος, σκουμπρί, τσιπούρα, ρέγκα, σολομός) είναι καλά για την καρδιά. Τα 

θαλασσινά (καβούρια, χταπόδι, καλαμαράκια, μύδια, στρείδια) έχουν βιταμίνη Β12 και 

φώσφορο. 

Στη Μεσογειακή Διατροφή το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας. 

Προσφέρει σίδηρο και πρωτεΐνες, αλλά πρέπει να το τρώμε μόνο ελάχιστες φορές το μήνα, 

γιατί μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας (αρρώστιες της καρδιάς, καρκίνος, 

παχυσαρκία). 

(Διασκευή) 

 Συγγραφείς: Ομάδα της ιστοσελίδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

https://www.logodiatrofis.gr/diatrofikh-puramida 

https://www.logodiatrofis.gr/diatrofikh-puramida
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Κατανόηση Κειμένου - Απάντησε στις ερωτήσεις. 

1) Ποιος είναι ο τίτλος του κειμένου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Πόσες παραγράφους έχει το κείμενο; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3) Κύκλωσε τη σωστή απάντηση για κάθε ερώτηση. 

Α) Ο πομπός του κειμένου είναι: 

α) Ένας γιατρός 

β) Οι συγγραφείς της ιστοσελίδας ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 

γ) Μαθητές Γυμνασίου 

δ) Καθηγητές Γυμνασίου 

 

Β) Ο δέκτης του κειμένου είναι: 

α) Τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου μόνο 

β) Οι γονείς  

γ) Οι καθηγητές 

δ) Όλοι, όσοι θα διαβάσουν το κείμενο 

 

Γ) Το είδος του κειμένου είναι: 

 

α) Άρθρο   
 

β) Ομιλία 

 

γ) Επιστολή 
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Δ) Το θέμα του κειμένου είναι: 

α) Η σωστή διατροφή 

β) Οι αρρώστιες του σώματος 

γ) Η Κρήτη 

δ) Η σημασία των δημητριακών 

 

Ε) Το κείμενο θέλει: 

(Κύκλωσε όσες απαντήσεις ταιριάζουν) 

α) Να μάθουμε να τρώμε σωστά. 

β) Να μην τρώμε κόκκινο κρέας. 

γ) Να μάθουμε τι είναι η Πυραμίδα της Μεσογειακής Διατροφής. 

δ)  Να μάθουμε τα καλά που προσφέρουν οι τροφές. 

 

4) Αν ακολουθούμε τις οδηγίες της Διατροφικής Πυραμίδας, πώς θα είναι η 

διατροφή μας; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

5) Ποιο άλλο όνομα έχει η Διατροφική Πυραμίδα; Γιατί; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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6) Βρες και κύκλωσε στον χάρτη τα εξής: Κρήτη, Μεσόγειος Θάλασσα 

 

 

7) Συμπλήρωσε τις προτάσεις. Ποια λέξη της δεύτερης παραγράφου ταιριάζει σε 

κάθε πρόταση; 

Τα τρόφιμα που βρίσκονται στη βάση της πυραμίδας πρέπει να τα τρώμε 

…………………………………… .  

Τα τρόφιμα που βρίσκονται στην κορυφή της πυραμίδας πρέπει να τα τρώμε 

…………………………………… .  

 

8) Με ποια παράγραφο ταιριάζει ο κάθε τίτλος; 

Τίτλος Παράγραφος 

Τι δείχνουν τα διάφορα επίπεδα της πυραμίδας  

Κόκκινο κρέας  

Δημητριακά  

Φρούτα, λαχανικά, όσπρια, γαλακτοκομικά, πουλερικά, ψάρια  

Τι είναι η Διατροφική Πυραμίδα  
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9) Ποια οφέλη/θετικά έχουν οι πιο κάτω ομάδες τροφών; 

 

 

 

Δημητριακά

1) .........................................................................................................

2) .........................................................................................................

3) .........................................................................................................

..........................................................................................................

Φρούτα, Λαχανικά, Όσπρια

1) .........................................................................................................

2) .........................................................................................................

3) .........................................................................................................

Γαλακτοκομικά

1) .........................................................................................................

.........................................................................................................

Ψάρια και πουλερικά

1) ..................................................................................................

2) .................................................................................................

3) ................................................................................................

Κόκκινο κρέας

1) ...............................................................................................
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Λεξιλογικές - Γραμματικές Ασκήσεις 

10) Βρες μέσα στο κείμενο 2, μια λέξη που να σημαίνει 

 Έχει όνομα  = ……………………………………………… (παράγραφος 1) 

 Δείχνει   = ……………………………………………… (παράγραφος 2) 

 Τρώμε, χρησιμοποιούμε = ……………………………………………… (παράγραφος 2) 

 Κάθε μέρα  = ……………………………………………… (παράγραφος 2) 

 Πολύ λίγες  = ……………………………………………… (παράγραφος 5) 

 

11) Γράψε συνώνυμα για τις πιο κάτω λέξεις. 

 δίνει  = ………………………………………………… 

 ασθένειες  = ………………………………………………… 

 γερά  = ………………………………………………… 

 κόκκαλα  = ………………………………………………… 

 

12) Γράψε αντίθετα για τις πιο κάτω λέξεις. 

 σωστή  ≠ ………………………………………………… 

 υγιεινή   ≠ ………………………………………………… 

 ισορροπημένη  ≠ ………………………………………………… 

 σπάνια  ≠ ………………………………………………… 

 χαμηλά  ≠ ………………………………………………… 

 πολλούς  ≠ ………………………………………………… 

 σημαντικές ≠ ………………………………………………… 

 δυνατό  ≠ ………………………………………………… 

 καλά  ≠ ………………………………………………… 

 προβλήματα ≠ ………………………………………………… 
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13) Διάλεξε από το πλαίσιο και γράψε στα κενά τις λέξεις που ανήκουν στην 

ίδια οικογένεια με το αντίστοιχο ρήμα.  

κατανάλωση, ασθενής, παρουσιάσιμος, προστάτης, τροφή, οδηγία, παρουσία, 

καταναλωτικός, οδηγός, προστατευτικός, ασθένεια, οδηγητικός, τροφός, 

ασθενικός, καταναλώσιμος, παρουσιαστής, καταναλωτής, τροφικός, προστασία  

 

Ρήμα Ουσιαστικό Ουσιαστικό 

(άνθρωπος) 

Επίθετο  

σε -ικος 

Επίθετο 

σε -ιμος 

οδηγώ    - 

παρουσιάζει   -  

καταναλώνουμε     

τρώμε    - 

προστατεύουν    - 

ασθενώ    - 

 

 

14) Γράψε μια δική σου πρόταση για κάθε μια από τις πιο λέξεις που έγραψες 

στην άσκηση 10. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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15) Να μεταφέρεις τις πιο κάτω φράσεις στον αντίθετο αριθμό.  

 δίνει οδηγίες    …………………………………………………………………………… 

 τρώνε οι άνθρωποι   …………………………………………………………………………… 

 η κορυφή της πυραμίδας  …………………………………………………………………………… 

 σημαντικές ομάδες τροφών …………………………………………………………………………… 

 κάνουν το σώμα δυνατό  …………………………………………………………………………… 

 προστατεύουν από σοβαρές αρρώστιες …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

16) Να κλίνεις τα πιο κάτω ρήματα (σε όλα τα πρόσωπα). 

α) καταναλώνουμε 

β) ονομάζεται 

Εγώ   

Εσύ    

Αυτό    

Εμείς  καταναλώνουμε  

Εσείς    

Αυτοί   
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17) Να κλίνεις τα πιο κάτω ονοματικά σύνολα. 

 Ενικός 

Ονομαστική η Διατροφική Πυραμίδα  

Γενική   

Αιτιατική   

Κλητική   

 

 Πληθυντικός 

Ονομαστική  οι σημαντικές ομάδες 

Γενική   

Αιτιατική   

Κλητική   

 

                                  Ενικός 

Ονομαστική  

Γενική  

Αιτιατική  

Κλητική  

 

                                    Πληθυντικός 

Ονομαστική σοβαρά προβλήματα 

Γενική  

Αιτιατική  

Κλητική  

 

  



Ενότητα 4: Φροντίζω για τη διατροφή και την υγεία μου 

 

 
19 

18) Θυμήσου τις λέξεις που έμαθες! Ποια λέξη ταιριάζει σε κάθε εικόνα; 

Διάλεξε και γράψε τη σωστή λέξη κάτω από κάθε εικόνα. 

οφέλη, διαβήτης, καρκίνος, παχυσαρκία, τρέφομαι, οστά, ανοσοποιητικό σύστημα  

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 
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Παραγωγή Λόγου 

19) Μελέτησε την εικόνα. Μετά, γράψε μια δική σου παράγραφο για αυτήν. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

20) Ένα γεύμα είναι σωστό και ολοκληρωμένο, όταν:  

✓ Το ½ του πιάτου έχει λαχανικά και φρούτα. 

✓ Το ¼ του πιάτου έχει κρέας /πουλερικά / ψάρι / όσπρια / γαλακτοκομικά 

✓ Το ¼ του πιάτου έχει δημητριακά (π.χ. ρύζι, μακαρόνια, ψωμί) 

  

Η ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΣΟΥ 
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  Για παράδειγμα, πιο κάτω είναι ένα ολοκληρωμένο γεύμα, γιατί: 

✓ Το ½ του πιάτου έχει σαλάτα. 

✓ Το ¼ του πιάτου έχει ψάρι. 

✓ Το ¼ του πιάτου έχει ρύζι. 

 

 

 

21) Φτιάξε ένα ολοκληρωμένο γεύμα για πρόγευμα. 
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22) Φτιάξε ένα ολοκληρωμένο γεύμα για μεσημεριανό. 

 

 

 

23) Φτιάξε ένα ολοκληρωμένο γεύμα για δείπνο. 
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24) Πιο κάτω φαίνεται ο Κώστας. Ο Κώστας δεν τρώει σωστά και έχει 

προβλήματα υγείας. Κουράζεται εύκολα και αρρωσταίνει συχνά.  

Γράψε μια επιστολή στον Κώστα, για να τον βοηθήσεις! 

 

 

Σχεδιάγραμμα 

1. Τόπος, ημερομηνία (πάνω δεξιά) 

2. Προσφώνηση (Αγαπητέ ……,) 

3. Πρόλογος – 1η παράγραφος: Λέω στον Κώστα γιατί του γράφω την επιστολή. 

Εξηγώ στον Κώστα τα οφέλη της σωστής διατροφής. 

4. Κύριο Μέρος – 2η παράγραφος: Λέω στον Κώστα τα οφέλη των διάφορων 

τροφών (δημητριακά, φρούτα, λαχανικά, όσπρια, κτλ) 

5. Κύριο Μέρος – 3η παράγραφος: Λέω στον Κώστα πώς πρέπει να τρώει. (Τι 

πρέπει να τρώει καθημερινά, τι πρέπει να τρώει εβδομαδιαία, τι πρέπει να τρώει 

μηνιαία, πώς είναι ένα ολοκληρωμένο και σωστό γεύμα) 

6. Επίλογος – 4η παράγραφος: Εύχομαι ο Κώστας να ακολουθήσει τις συμβουλές 

μου. 

7. Επιφώνηση (Με αγάπη, ….) 
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…………………………………, ……………………………………. 

 

……………………………………………………………, 

 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

              ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………, 

…………………………………………………………… 
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