
          

Είναι ζώο παμφάγο.Τρέφεται με 
μαλάκια μικρά ψάρια,άλλα 

θαλασσια ασπόνδυλα και χόρτα της 
θαλασσας   

Η θαλάσσια χελώνα ζει σε όλους τους 
ωκεανούς του κόσμου, εκτός του Αρκτικού 
ωκεανού αναπνέει και στη στεριά.                

  





To άλογο ζει  στην  φαρμα 
και ζει σε  σταβλο.

Το άλογο τρώει άχυρα.

Είναι άσπρο κι μου άρεσει





Αλάσκα,Ρωσία,Νορβ
ηγία,Γροιλανδία

Ψάρια,φώκιες,λειχήνες,βρύα

Είναι μια μεγάλη αρκούδα,με άσπρη γούνα και ένα παχύ στρώμα 
λίπους κάτω απ' αυτή. Όρθια ξεπερνά  τα 3 μέτρα και ζυγίζει πάνω 
απο 750 κιλά. 

Τρώει 20 κιλά φαγητό σε μια ώρα. Η πολική αρκούδα κυνηγά στην ξηρά στον πάγο 
άλλα και μέσα στο νερό.  



Έχει ένα ράμφος, 
δυο πόδια,φτερά και 

πούπουλα .Ειναι 
πτηνο.

Ζει σε λίμνες,ριάκια και ποτάμια.

Είναι 
παμφάγο.Τρώει 
φυτά και έντομα.

Η πάπια κολυμπάει 
και πετάει.Είναι 
αποδημητικό πουλί.

Έκτορας



Στην θάλασσα.

Τρώει μικρά ψάρια.

Το δελφίνι είναι φιλικό με 
τους ανθρώπους.



Ζει στις στέπες της 
Ανατολικής και της 
Νότιας Αφρικής.

Είναι ένα άγριο άλογο 
με άσπρες και μαύρες 
ραβδώσεις.

Φ



Ζει στα ψηλά βουνά .

Έχει γαμψό ράμφος και έχει 
μεγάλα φτερά και μεγάλα πόδια

μεγάλα  νύχια. 

Τρώει 
Λαγούς

Ποντίκια
Αρνάκια
Ψοφίμια

Φίδια

Αυτό το ζώο μαρέσι γιατί έχει 
Κοφτερά νύχια.



Η θαλάσσια χελώνα ζει σε 
όλους τους ωκεανούς του 

κόσμου εκτός του. Αρκτικού 
οκεανού. Αναπνέει και στη 

στεριά.         

Είναι 



Το καγκουρό 
ζει στην 

Αυστραλία.

Το καγκουρό τρώει χόρτα.

Μοιάζει με λαγό αλλά 
στειρίζεται στα δυο πίσω 

πόδια και είναι πιο μεγάλο. 

Δημήτρης



  

To koάλα ζεί  στήν ανατολική ακτή της 
Αυστραλίας.Σήμερα τα κοάλα είναι   

σχεδόν απειλούμενο είδος.

Το κοάλα τρέφεται  σχεδόν 
εξολοκλήρου με φύλλα 
ευκαλύπτων.

Το κοάλα έχει παχύ και απαλό 
τρίχωμα  μεγάλα αυτια , και μακριά 
άκρα και έχουν 5 δάχτυλα το καθένα 
έχει κοφτερά νύχια για να το βοιθούν  
στο σκαρφάλωμα . Το αρενικό ζυγίζει 

έως 14  και το θηλυκό έως 5. Το 
κοάλα είναι το μόνο ζώο με τόσο 

μικρό εγκέφαλο. 



 

Ζει στην Αυστραλία, πάνω στα δέντρα.

Τρέφεται με φύλλα ευκαλύπτου 
από όπου παίρνει το νερό που 
χρειάζεται. Δεν πίνει καθόλου 

νερό. 

 Έχει ύψος 60-85 εκ. Και ζυγίζει 4-14 
κιλά έχει μια παράξενη μύτη. Έχει 

απαλό τρίχωμα, και τα κοφτερά του 
νύχια τον βοηθούν να σκαρφαλώνει.

Μόλις γεννηθεί έχει το μέγεθος 
φασολιού. Αμέσως 

σκαρφαλώνει στο μάρσιπο της 
μαμά στου και μένει κρυμμένο 
εκεί για 6 μήνες. Κοιμάται 20 
ώρες και τις υπόλοιπες ώρες 
τρώει. Δεν πίνει ποτέ νερό.



Zει στην 
Ινδονησία.

Μπορεί να φτάσει σε μήκος τα 
τρία μέτρα και σε βάρος τα 

140 κιλά.Έχει μικρά και 
αιχμηρά δόντια .Τα πόδια της 

είναι πολύ δυνατά .
Οι σαύρες αυτές είναι 
πτωματοφάγες, αλλά σκοτώνουν 
και γουρούνια, κατσίκες και 
ελάφια,προσβάλλοντας τα με το 
θανατηφόρο σάλιο τους.

Είναι πολύ καλή κολυμβητές .



Στο δάσος.

Είναι 
μακρύς, 
στα 75 
εκ. Και 

ζυγίζει 4 
με 6 
κιλα.

Έχει απαλό 
κοντό 
τρίχωμα,κοντή 
ουρά , και 
μακριά αυττιά.

Σταφύλι,ραπα
νάκι,ραδίκι,σι
τάρι και 
καρότα



Ζει στης ερίμους 
της Σαβάνα της 
αφρικίς.

Επειδή είναι σαρκοφάγο 
τρώει φυτοφάγα ζωα. 

Τα λιοντάρια ζούνε σε αγέλες.

Είναι μεγάλο και τα αρσενικά 
έχουν κίτρινη χέτη.



Ελένη

Ζει  στις περιοχές της Κίνας.
Έχουν άσπρο με μαύρο 

χρώμα,έχουν μικρά 
αυτάκια και μια μικρή 

γλωσσίτσα.

Τρώει χόρτα όπως μπαμπού και άλλα.
Αυτό το ζώο είναι είδος 

υπό εξαφάνιση. 



Χαρακτηρίζεται απο ιδιαιτερα 
πυκνο ασπρομαυρο τριχωμα 
και η ουρα του ειναι κοντή.

Τα γιγαντιο παντα 
τρέφεται σχεδον 
αποκειστικά με φυλλα, 
βλασταρια και  καλαμ

Το γιγάντιο πάντα τρέφετε σχεδόν βλασταρια και 
καλαμια μπαμπου

Το παντα ζει στην 
κεντρικη κινα.



Σπίτι και έξω.

Είναι με τέσσερα 
πόδια το δέρμα 
του καλύπτεται 
από το τρίχωμά 

του.

Το σκυλάκι τρώει 
κόκαλα και κρέας.

Το σκυλάκι μου 
αρέσει γιατί είναι 

παιχνιδιάρικο.



                                                                                                      

Ποντίκια και αλά ζώα.

Στό δάσος.

Έχει μακρύ σώμα και χρώμα πράσινο.

Είναι αρπαχτικό.



Ζει στο χορτάρι.

Έχουν μικρά 
καβούκια και είναι 

λίγομεγάλα.

Τρώει 
λαχανικά 
και χορτά.

Είναι το ποιό καλό ζωο που 


