
ΣΤ1 ΤΑΞΗ- 3Ο Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 

1
 Ν

ο
ε

μ
β

ρ
ί

ο
υ

 2
0

1
1

 

 

 

 

 

 

Άλφα –Βήτα, κόψε πίτα, 

κι αν διψάσεις, μη διστάσεις 

δροσερό νερό να ψάξεις!. 

 

 

 

 

: άοσμο, άχρωμο, απαραίτητο, αναγκαίο, ανθρακούχο, ακτές, ατμός, αντλία, 

ασβέστιο, ανθρώπινο σώμα, άρδευση, Αμβρακικός Κόλπος, αμφίβια, αποχέτευση, 

αφρός, Ατλαντικός Ωκεανός, Αραβική Θάλασσα, ακτοπλοΐα, ανθόνερο, 

ατμόπλοιο, αλμυρό, αυλάκι, ακρογιαλιά, αφαλάτωση, ανομβρία, ατμόσφαιρα, 

απορροή 

: βάρκα, βροχή, βροχόμετρο, βρεγμένος, βουτιά, βαθύ, βυθός, βρύση, 

βρασμός, βραστήρας, βροχερός, βάρκα, βυτιοφόρο, βάλτος, βάτραχος, Βαλτική 

Θάλασσα, Βόρεια Θάλασσα 

: γλυκό, γλυφό, γοργόνα, γεωθερμία, γαύρος, γιαλός, γεώτρηση, γούρνα, 

γκιόλα, γάργαρο, γέφυρα, Γη 

: δροσερό, διαπνοή, δεξαμενή, δεξαμενόπλοιο, δύτης, διώρυγα, διήθηση, 

διαφανές, δάκρυα, δροσοσταλίδες, δελφίνι, δίκτυο, δίψα, δροσιά, διαρροή, 

διαλύτης, διάβρωση 

: επιφανειακό, εξάτμιση, εξάχνωση, εξατμοδιαπνοή, επεξεργασμένο, 

εμφιαλωμένο, έλος, ενέργεια, Ερυθρά Θάλασσα, Ειρηνικός Ωκεανός 

: ζωή, ζωογόνο, ζεστό, ζουμί, Ζηρού λίμνη, Ζάκυνθος 

: ηλιακός θερμοσίφωνας, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ηλεκτρικό ρεύμα 

: θάλασσα, θαλάσσιος, θερμοσίφωνας, θερμοφόρα, θαλασσινός, 
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θαλασσόλυκος, θαλασσοπούλι, θολό, θαλασσοπόρος 

: ιαματικό, ιχθυοτροφεία, ιστιοπλοϊκός, ιστιοπλοΐα, ιχθυοκαλλιέργεια, 

ιδρώτας, Ινδικός Ωκεανός, ισθμός 

: κύκλος του νερού, κατάδυση, καλοκαίρι, καταρράκτης, καταψύκτης, 

κολύμπι, κύμα, κόλπος, κοίτη, κάκτος, καταιγίδα, κανάτα, κοιλάδα, κρυστάλλινο, 

κρύο, καμήλα, κρουνός, κορίτο, κατακρημνίσματα, κλάμα, καπετάνιος, καράβι, 

κάβουρας, καραβίδα, καζανάκι, κουτσομούρα, καρχαρίας, κατείσδυση, κουπί, 

κατάρτι, κατανάλωση 

: λίμνη, λιμνοθάλασσα, λεκάνη, λιμάνι, Λουδίας π., Λούρος π., λουτρά, 

λάστιχο, λακκούβα, λάσπη, λάκκος, Λακωνικός κόλπος, λασπόνερα 

: μολυσμένο, μπανιέρα, μπάνιο, Μύκονος, μαγκανοπήγαδο, μόλυνση, 

μούχλα, μεταλλικό, μάτι, μαγνήσιο, μάνικα, Μεσόγειος Θάλασσα, Μάλτα, 

Μαδαγασκάρη, Μισισιπής 

: Νείλος, νερόμυλος, νερόφιδο, νεροβούβαλο, νερόλακκος, νεροχελώνα, 

νεροχύτης, νεροπίστολο, νεροτσουλήθρα, νερό, νησί, νεροσωλήνας, νεροποντή, 

νεροπότηρο, νερομπογιά, νάτριο, ναυάγιο, ναύτης, ναυαγοσώστης, νερόβραστος, 

νεροκανάτα, νεροκουβαλητής, νερουλάς, νερομάνα, νεροσυρμές  

: ξιφίας, ξεπλυμένος, ξεχειλίζω, ξηρασία, ξερό, ξέπλυμα, ξέβγαλμα 

: οξυγόνο, ορμητικό, οργανισμός, όχθη, οικονομία νερού 

: πολύτιμο, πηγές, ποτάμι, πόσιμο, πλύσιμο, ποτήρι, πλυντήριο, ποτιστήρι, 

πάγος, ποταμόπλοιο, πάπια, παγωμένο, πηγάδι, πισίνα, παλίρροια, πέλαγος, 

πάχνη, πότισμα, παγετώνας, παγόβουνο 

: ρέμα, ρεματιά, ρυάκια, ρύπανση, ροή 

: στάσιμα, σύννεφα, σταγόνα, σπατάλη, σημαντικό, συμπύκνωση, σωλήνας, 

σταγόνα, σωσίβιο, σιντριβάνι, στάμνα, στέρνα, σκληρότητα, Στυμφαλία, 

Στρυμόνας  

: τρεχούμενο, τάφρος, τσουνάμι, τράτα, τρικυμία, τσιπούρα 

: ύδωρ, υδραντλία, υδρομασάζ, υδρογραφικό δίκτυο, υδρατμοί, ύδωρ, 

υδροηλεκτρικό, υπόγεια, υδρόβια, υγρότοποι, ύβος, υγιεινό, υδροχόος, ύφαλος, 



ΣΤ1 ΤΑΞΗ- 3Ο Δ.Σ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΠ/ΚΟΣ: ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 

1
 Ν

ο
ε

μ
β

ρ
ί

ο
υ

 2
0

1
1

 

υδατόπτωση, υδατορεύματα, υγρασία, υδροφόρος ορίζοντας, ύδρευση, 

υδραυλικός, υδραγωγείο, υπόνομος, υδροπλάνο, υδρόχρωμα, υγρός, ύφαλος,  

: φάλαινα, φράγμα, φυσικός πλούτος 

: χιόνι, χαλάζι, χιονόπτωση, χαλαζόπτωση, χείμαρροι, χορός της βροχής,  

: ψύκτης, ψυγείο  

: ωκεανός, ωκεανογραφικό, ωφέλιμο 

 

 

 

   

 


