Γρίφος 3: Προσπάθησε να αντιστοιχίσεις τα ονόματα των
παρακάτω αντικειμένων με την εικόνα τους.
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Η φωτιά κι αν έχει αξία, μες στου
χρόνου την πορεία
Έλα για να γνωριστούμε και τα
μυστικά να βρούμε
Μες στου κάστρου τα σκοτάδια,
τζάκια, χύτρες και λυχνάρια
Πώς ζεσταίναν, πώς δουλεύαν και
τον κόσμο συντροφεύαν
Κι αν τα χρόνια έχουν περάσει, κι
όλοι τα 'χουμε ξεχάσει
Ευκαιρία να τα βρούμε και γλυκά
να ζεσταθούμε

Το φυλλάδιο αυτό ανήκει στ.................................................................

Γρίφος 1: Προσπάθησε να βρεις τις λέξεις που λείπουν. Σε κάθε
λέξη υπάρχει και κάποιο γράμμα για να σε βοηθήσει!

Γρίφος 2: Μπορείς να βάλεις σε κύκλο τη σωστή απάντηση;
1. Υλικό από το οποίο κατασκευαζόταν η πλάτη και το δάπεδο

1.

Πήλινο βαθύ σκεύος για το μαγείρεμα του φαγητού

του τζακιού.

Τ_ _ _ _ _ _ _

Α. κεραμίδι

2.

2. Χώρος στο κάστρο Χλεμούτσι που δεν είχε τζάκι.

Υλικό που χρησιμοποιούσαν στα λυχνάρια ως καύσιμη ύλη

Λ_ _ _

3.
Βασική κατασκευή των τζακιών για την απομάκρυνση του
καπνού από το δωμάτιο

Β. πέτρα

Α. αίθουσα του θρόνου Β. παρεκκλήσι

Γ. ξύλο

Γ. δωμάτιο πρίγκιπα

3. Σκεύος που χρησιμοποιούσαν για το μαγείρεμα μεγάλης
ποσότητας φαγητού.

Κ_______
Α. τηγάνι
4.
Μέσο φωτισμού κατά το μεσαίωνα, εκτός από το λυχνάρι
και το καντήλι

Κ___

Γ. καζάνι

4. Υλικό που συνήθως χρησιμοποιούσαν στα λυχνάρια ως φυτίλι.
Α. λινάρι

5.

Β. χύτρα

Β. λάδι

Γ. κερί

Σκεύος για το μαγείρεμα του φαγητού στο φούρνο

Τ___
5. Ονομασία για το πόδι που είχαν όσα λυχνάρια τοποθετούνταν
στο τραπέζι ή το δάπεδο.
Α. πυροστάτης

Β. λυχνοστάτης

Γ. εστία

