
          

ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

Ονοματεπώνυμο_______________________________________________ 

 

1. Βάλε τις παρακάτω τροφές στη σωστή τους θέση στην πυραμίδα διατροφής: 

( γλυκά, κρέας, φρούτα, δημητριακά, ψωμί, λαχανικά, τυρί, λίπη) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 
 

 

2. Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο με τις κατάλληλες λέξεις: 

 

   1.  7.            

              

8.       3.     

            

 2.           

            

          6.  

            

    5.        

            

            

            

   4.         

 

 

3. Γράψε ( Σ ) ή λάθος ( Λ ). 

 Χωρίς τροφή αντέχει κανείς για πολύ καιρό.                     (     ) 

 Το ταξίδι της τροφής διαρκεί 30 λεπτά.                             (     ) 

 Τα νεογιλά δόντια είναι δέκα σε κάθε σιαγόνα.                 (     ) 

 Ο οισοφάγος συνδέει το στόμα με το στομάχι.                  (     ) 

 Τα νεογιλά δόντια είναι είκοσι.                                          (     ) 

  Το πάγκρεας λέγεται αλλιώς και δωδεκαδάκτυλος.          (     ) 
 

 

4. Βάλε τις παρακάτω λέξεις στη σειρά για να δείξεις το ταξίδι της τροφής: 

(στομάχι, οισοφάγος, στόμα, αίμα, λεπτό έντερο) 

 

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

1. Μυτερά δόντια με τα οποία 
σχίζουμε τις τροφές. 

2. Με τα δόντια αυτά κόβουμε 

τις τροφές. 
3. Πλατιά δόντια με μικρή 

επιφάνεια για το μάσημα 

των τροφών. 

4. Διασπά το άμυλο και βοηθά 
στη δημιουργία της 

μπουκιάς. 

5. Πλατιά δόντια με τη 
μεγαλύτερη επιφάνεια από 

όλα τα άλλα δόντια. 

6. Τέτοια δόντια έχουμε τώρα. 
7. Μ’ αυτά κόβουμε σχίζουμε 

και μασάμε τις τροφές. 

8. Το σάλιο το διασπά. 

 



 

5. Ονομάτισε τα νεογιλά δόντια. 

                                       
6. Αντιστοίχισε. 
 

λεπτό έντερο •    •  Εδώ, τα χρήσιμα στοιχεία των τροφών περνάνε στο αίμα. 

στόμα  •    • Σ’ αυτό παράγεται η χολή.  

συκώτι  •    • Σ’ αυτό δημιουργείται η μπουκιά με τη μάσηση.  

χολή             •    •        Συμβάλλει στη διάσπαση των λιπών. 

παχύ έντερο •    •        Εδώ, τα άχρηστα υπολείμματα της τροφής γίνονται παχύρρευστα και  

                                                αποβάλλονται από τον πρωκτό. 
 
 

7.  Κύκλωσε τη σωστή απάντηση:   
                                                                                  

•Ποιο από τα παρακάτω δεν ανήκει στα βασικά όργανα του πεπτικού συστήματος; 

α) ο φάρυγγας            β) το συκώτι           γ) το παχύ έντερο  
 

•Ποια από τα παρακάτω δόντια δεν ανήκουν στα νεογιλά; 

α) οι γομφίοι              β) οι κοπτήρες        γ) οι κυνόδοντες         δ) οι προγόμφιοι 
 

•Ποια από τις παρακάτω τροφές πρέπει να αποφεύγουμε να τρώμε καθημερινά; 

 α) λαχανικά               β) ψωμί ολικής άλεσης        γ) κρέας         δ) φρούτα 
 
 

8 .  Συμπλήρωσε με τις λέξεις που πρέπει. 

 Πέψη ονομάζεται η διαδικασία με την οποία ο οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές                     

τα    ____________     _____________ . 

 Σε μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να καταναλώνουμε πιο πολλά  _____________  και 

______________  και λιγότερο _________________ . 

 Πρέπει να αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο για ______________ παρά για _______________ . 

 

 

9. Περίγραψε τι γίνεται στο στομάχι κατά την διάρκεια του ταξιδιού της τροφής.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Τι ονομάζουμε πεπτικό σύστημα; 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 


