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Τα ζώα του αγροκτήματος μας προσφέρουν πολύ σημαντικά 

πράγματα:

Πρώτα –πρώτα μας δίνουν πολλές τροφές.

Ο οργανισμός μας καθημερινά για να κάνει τις φυσικές του δραστηριότητες, 

όπως το περπάτημα, το διάβασμα, τη γυμναστική, το τρέξιμο και άλλα, έχει 

ανάγκη από ενέργεια. 

Την  ενέργεια αυτή την παίρνει από τις τροφές που καταναλώνει.

Δεύτερο μας δίνουν τρίχωμα και δέρμα για τα ρούχα μας, τις κουβέρτες 

μας, τα παπούτσια μας, τα χαλιά μας και άλλα.
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Πουλερικά  
• Τα πουλερικά μιας 

φάρμας είναι:
• οι κότες,
• οι πάπιες – χήνες,
•  οι γαλοπούλες
     και μας δίνουν το 

κρέας τους τα αυγά 
τους και τα

πούπουλα τους. 

• Τα αυγά έχουν βιταμίνες όπως: 
A,D,E,B2,B3,B12, για καλή 
όραση και γερά οστά.

• Το κρέας έχει χαμηλό ποσοστό 
λίπους μας δίνει Πρωτεΐνη για 
τους ιστούς του σώματος

• Με τα πούπουλα φτιάχνουμε 
μαξιλάρια, παπλώματα, μπουφάν.
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Αιγοπρόβατα 
• Τα πρόβατα και οι 

κατσίκες της 
φάρμας μας δίνουν:

• γάλα & τα παράγωγα 
 τυρί και γιαούρτι,

• κρέας,
• μαλλί ,
• δέρμα .  

• Το γάλα περιέχει πολλά 
θρεπτικά συστατικά όπως 
βιταμίνες A,D,E,K , ανόργανα 
στοιχεία όπως το ασβέστιο 
που μας βοηθάει να έχουμε 
γερά δόντια και κόκαλα.

• Το κρέας μας δίνει 
Πρωτεΐνες, Σίδηρο, Βιταμίνες 
για την ανάπτυξη του σώματος 
μας
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Αιγοπρόβατα

•Το μαλλί των αιγοπροβάτων 
χρησιμοποιείται για ενδύματα, υφάσματα, 
χαλιά και άλλα. π.χ. Η φυλή “Merinos” 
στην Ισπανία και την Αυστραλία
•Το δέρμα τους γίνεται μπουφάν, παλτά, 
φούστες, παντελόνια, παπούτσια αλλά και 
χαλιά.
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Γουρουνάκια 
• Τα γουρουνάκια της 

φάρμας μας δίνουν:
• κρέας  & παράγωγα 

όπως λουκάνικα και 
διάφορα αλλαντικά,

• λίπος, 
• δέρμα.

• Το κρέας μας δίνει 
Πρωτεΐνες, Σίδηρο, 
Φώσφορο & Βιταμίνες 
απαραίτητα για την 
ανάπτυξη του σώματος μας

• Το λίπος για γλυκά και 
φαγητά

• Δέρμα για τις σόλες των 
παπουτσιών μας 
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Αγελάδες & μοσχαράκια

• Οι αγελάδες και τα 
μοσχαράκια της 
φάρμας μας δίνουν:

• γάλα & τα παράγωγα  
τυρί και γιαούρτι,

• κρέας & τα παράγωγα 
αλλαντικά,

• δέρμα.

• Το γάλα για να έχουμε γερά 
δόντια και γερά κόκαλα.

• Το κρέας μας για την ανάπτυξη 
του σώματος μας.

• Το δέρμα για τα ρούχα μας, τα 
παπούτσια μας, τις τσάντες, τις 
ζώνες μας, τα γάντια μας και 
άλλα.
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Τα ζώα του αγροκτήματος είναι πολύ 
σημαντικά γιατί μας δίνουν όλα όσα 

χρειαζόμαστε στη ζωή μας
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