
Άγρια ζώα 

Λιοντάρι 

Ο Λέων ή λιοντάρι είναι σαρκοφάγο θηλαστικό. 

Ζει στην Αφρική (από το Σουδάν και νοτιότερα), 

στην Ασία (μεταξύ Βομβάης και Δέλτα Ινδού 

ποταμού) και στην Αμερική. 

Για να συλλάβει  την τροφή του στήνει ενέδρα 

στα  μονοπάτια ή  στις πηγές και ορμά ξαφνικά 

στα ανύποπτα περαστικά θηλαστικά. Τρώει 

βουβάλια, ζέβρες, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, 

αγριογούρουνα κ.α. 

Λόγω του σκληρού φυσικού ανταγωνισμού για 

τροφή και έδαφος η λεοπάρδαλη, η ύαινα, ο 

αφρικανικός άγριος σκύλος, το τσιτάχ και το 

τσακάλι θα σκοτώσουν το λιοντάρι. Ο άνθρωπος 

αποτελεί επίσης εχθρό. Τα λιοντάρια, για να 

προστατευτούν, ζούνε σε αγέλη και σε ομάδες. 

Χώροι κατοικίας του είναι η σαβάνα και η 

στέπα, ενώ αποφεύγει την έρημο και τα μέρη με 

υψηλή βλάστηση.  

Ιορδάνης ,Παντελής, Στάθης 

 

Τσιτάχ  

 Το τσιτάχ ζει στην ζούγκλα και τρώει άλλα ζώα. 
Οι εχθροί του είναι: ο άνθρωπος, η λεοπάρδαλη, 
το λιοντάρι, οι ύαινες και οι αετοί. Από τους 
εχθρούς του προστατεύεται με το μεγάλο όπλο 
που έχει: την ταχύτητα.  

Προσαρμόζεται στο περιβάλλον με τη γρήγορη 
ταχύτητα, με το καμουφλάζ και με τις 
ταξιδιωτικές συνήθειες.  

Ελένη Κωτάκη Δαμιανός Κακουλίδης Νικόλας 
Ζαχαριάδης 

 

Τίγρης   

 Η τίγρη ζει στην ασιατική ήπειρο, στα δάση.  

 Στη φύση, οι τίγρεις τρέφονται με μεγάλα και 

μεσαίου μεγέθους ζώα. Αντέχουν αρκετές μέρες 

χωρίς φαγητό. Ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές, 

δηλαδή σε αυτές που έχει πάντα τροφή. 

Οι εχθροί του τίγρη είναι η λεοπάρδαλη, οι 

ύαινες, οι πύθωνες και οι κροκόδειλοι. Ξέρει να 

κρύβεται από τους εχθρούς του και τον βοηθούν 

σε αυτό οι ρίγες του και η τακτική του.  

Επίσης είναι πολύ έξυπνο ζώο. 

Δημήτρης Κωνσταντίνος Άγγελος 

 

Αλεπού  

Το αγαπημένο μας άγριο ζώο  είναι η αλεπού. 

 Η αλεπού ζει παντού εκτός από την Ανταρτική. 

Η αλεπού είναι παμφάγο ζώο. Οι εχθροί της 

αλεπούς είναι οι λύκοι και είναι δύσκολο να 

τους ξεφύγει. Η αλεπού κρύβεται ή τσακώνεται 

με τους εχθρούς της. Η αλεπού σκοτώνει άλλα 

ζώα και τα τρώει. 

Παύλος Αντώνης Ζαννής 
 



 

Άγρια ζώα 

 

Κατοικίδια ζώα 

Το  πάντα  

Το πάντα ζει στην Κίνα. Τρώει πολλά μπαμπού. 

Οι εχθροί του είναι οι κλιματικές αλλαγές και η 

καταστροφή των δασών, που καταστρέφουν τη 

βλάστηση. Για να προστατευτεί ανεβαίνει στα 

δέντρα, κρύβεται στις σπηλιές και για να βρει 

τροφή, κατεβαίνει απ’ το βουνό. 

Χριστιάννα  Νεφέλη  Μαριζέτα 

 

 

Αετός, «ο βασιλιάς των πουλιών» 

 

Τον αετό τον συναντάμε σε όλη την Ευρώπη, την 

Ασία , την Αφρική και πάντα σε ορεινούς 

όγκους. Στην Ελλάδα ζει στον Όλυμπο σε μεγάλα 

υψόμετρα. 

Όλοι οι αετοί είναι αρπακτικά ζώα και 

σαρκοφάγα. Το θήραμά τους είναι μικρά 

θηλαστικά όπως λαγόμορφα, μουστελίδες και 

τρωκτικά. Επίσης τρώνε μικρότερα πουλιά. 

Μερικοί αετοί τρέφονται μόνο με ψάρια. 

Οι πελαργοί είναι εχθροί των αετών, όπως και οι 

βοσκοί, γιατί κυνηγάνε τα ζώα τους. Ο αετός 

προστατεύεται από τους εχθρούς του με τη 

μεταμόρφωσή του, με τα νύχια του, το ράμφος 

του και τα φτερά του. 

Γιώργος, Βασίλης, Αλέξανδρος 

 

Παπαγάλος  

Ο  παπαγάλος είναι δενδρόβιο πουλί που ανήκει 

στην τάξη των ψιττακοφόρων. Το συναντάμε σε 

όλες τις ηπείρους της γης. Τα μεγάλα είδη ζουν 

80-90 χρόνια, ενώ τα μικρότερα 35 χρόνια. 

Υπάρχει σε πολλά χρώματα και μεγέθη. 

Τρέφεται με ξηρούς καρπούς και μπουμπούκια. 

Στη φύση βρίσκουν την τροφή τους σε φυσική 

μορφή, ενώ στο σπίτι τους τη δίνουν οι 

άνθρωποι. 

Άγγελος Δημήτρης 

 

Ο σκύλος  

Ο σκύλος είναι τετράποδο θηλαστικό και ζει σε 

σπίτια ανθρώπων. Τα σκυλιά τρώνε 

σκυλοτροφή. Κάποια είδη σκυλιών είναι 

φύλακες. Ένα χαρακτηριστικό του σκύλου είναι 

η καλή του όσφρηση. Οι εχθροί του είναι : οι 

γάτες και οι λύκοι. Επίσης ο σκύλος είναι ο 

καλύτερος φίλος του ανθρώπου γι’ αυτό είναι 

καλό να αγαπάμε και να φροντίζουμε τα σκυλιά.  

Δαμιανός Νικόλας  

 



 

Κατοικίδια ζώα 

Το χρυσόψαρο  

Το χρυσόψαρο είναι ένα ψάρι γλυκού νερού. 

Συντηρείται συνήθως ως κατοικίδιο σε 

εσωτερικά ενυδρεία και είναι ένα από τα πιο 

δημοφιλή ψάρια ενυδρείων. Το χρυσόψαρο 

είναι το πιο συνηθισμένο κατοικίδιο στον κόσμο 

και αν το φροντίζουμε όπως πρέπει θα μας 

κάνει συντροφιά για 30 ολόκληρα χρόνια. 

Γιώργος, Αλέξανδρος, Βασίλης 

 

Το  καναρίνι  

Το καναρίνι είναι ένα ωδικό πτηνό. Έχει χρώμα 

κίτρινο και ξεχωρίζει για το κελάηδημά του. Τα 

καναρίνια είναι ήρεμα και δεν χρειάζονται 

ιδιαίτερη φροντίδα. Τρέφονται με ανάμεικτους 

σπόρους, αυγό, καρότο, γλυκιά πατάτα και 

έντομα σε σκόνη. Μπορούν να ζήσουν 15 χρόνια 

περίπου. 

Μαριζέτα  Χριστιάννα  

 

 

Η Γάτα  

Η γάτα είναι ζώο που ανήκει στην οικογένεια 

των αιλουροειδών. Πρόκειται για ένα από τα 

δημοφιλέστερα κατοικίδια ζώα και ίσως το 

μοναδικό οικόσιτο αιλουροειδές. Ζυγίζουν 

μεταξύ 2,5 και 7 κιλών. Στην αρχαία Αίγυπτο, τη 

θεωρούσαν ιερό ζώο, πίστευαν ότι ήταν ιερό 

πλάσμα, ικανό να φέρει καλή τύχη στους 

ανθρώπους με τους οποίους ζούσε μαζί. Το 

προσδόκιμο ζωής μίας γάτας είναι 12-15 χρόνια. 

Οι περισσότερες ράτσες γάτας αρέσκονται στο 

να ανεβαίνουν και να κάθονται σε μέρη με 

μεγάλο ύψος. 

Ζαννής Παύλος 

 

Ο λαγός  

Είναι μικρό θηλαστικό . Υπάρχουν 7 διαφορετικά 

γένη. Ζουν σε πολλά σημεία του κόσμου. Ζουν 

4-10 έτη. Έχουν μήκος 40-45 εκ. , κοντή ουρά , 

τρίχες παχιές με διάφορα χρώματα , μακριά 

όρθια αυτιά , πόδια με νύχια. Ροκανίζουν 

χαρτόνια και μπορούν να συμφιλιωθούν με 

γάτες και σκύλους. 

Το μουστάκι του λαγού δεν πρέπει ποτέ να 

κόβεται! 

Είναι φυτοφάγο ζώο. Τρώει μαϊντανό, καρότα 

και αχλάδια .  

Οι εχθροί του είναι τα καλώδια , η νυφίτσα ,η  

αλεπού και όλα τα αρπακτικά πουλιά . 

Προστατεύεται όταν μπαίνει στην φωλιά του 

(λαγούμια) και τρέχει πολύ γρήγορα.  

Ιορδάνης, Παντελής 

 



 

Δραστηριότητες της τάξης μας 

 

 

Το κλωσοπουλάκι  

Την  Τρίτη 22 Μαρτίου ο κύριος Γιώργος μας 

έφερε μια κλωσσομηχανή που  είχε μέσα 18 

αυγά. Σε 21 μέρες βγήκε το πρώτο 

κλωσσοπουλάκι από το αυγό του.  Το κρατάμε 

21  μέρες στην κλωσσομηχανή και για αυτό είναι 

πολύ ατρόμητο. 

 Επίσης η κυρία το τάιζε  και τις τελευταίες 5 

ημέρες πριν βγει ψέκαζε το αβγουλάκι του. Δεν 

ψέκαζε μόνο αυτό το αβγουλάκι, αλλά ψέκαζε 

όλα τα αυγά η κυρία! 

Το κλωσοπουλάκι  έχει χρώμα συνήθως 

κιτρινωπό, έχει  μεγάλο ράμφος έχει μεγάλα 

πορτοκαλί πόδια, είναι  χνουδωτό και κάνει 

τσίου- τσίου… 

Αυτό το κλωσοπουλάκι  είναι το πιο όμορφο και 

το πιο  κίτρινο. Είχε απαλό τρίχωμα, μας 

κοιτούσε περίεργα και περπατούσε μέσα στη 

μηχανή που ήταν πολύ στενή. 

Κρίμα όμως, που σήμερα θα φύγει από το 

σχολείο. 

Μακάρι να τα ξαναδούμε όλα τα 

κλωσοπουλάκια. 

Εγώ δεν θέλω να φύγει αλλά καταλαβαίνω ότι 

πρέπει  να πάει στην μαμά του και να μάθει να 

πιάνει φαγητά. 

Νιώθω λύπη γιατί θα φύγει. 

Ελπίζω να εκπαιδευτούν όσο καλύτερα γίνεται! 

Τάξη Β1(Συγγραφέας: Ελένη) 

 

Η εκδρομή στον βοτανικό Κήπο 

 

Την Τρίτη 5 Απριλίου πήγαμε εκδρομή στον 

Βοτανικό Κήπο, που βρίσκεται στο Χαϊδάρι. 

Στην αρχή κάναμε κάποιες αθλητικές 

δραστηριότητες: κάναμε τον ταρζάν, 

τσουλήθρα, πετάγαμε μπάλες για να πετύχουμε 

στόχους. Κάναμε επίσης ισορροπία σε κορμούς 

δέντρων και αναρρίχηση.  

Στη συνέχεια παρατηρήσαμε όμορφα νυκτόβια 

και ημερόβια πτηνά, όπως γεράκι, κουκουβάγια, 

μπούφο και αετό.  

Το γεράκι ήταν επιθετικό! 

Ο αετός πέταγε πολύ ψηλά! 

Ο μπούφος ήταν τρομακτικός! 

Η κουκουβάγια ήταν χαριτωμένη! 

 Την κουκουβάγια μας άφησαν να τη 

χαϊδέψουμε, για να δούμε πόσο απαλά φτερά 

έχει! Όμως εμένα μου άρεσε ο μπούφος, για τα 

αυτιά του και τα φοβερά του μάτια!  

Μετά μας έμαθαν ποιοι είναι οι εχθροί των 

ζώων. Επίσης έμαθα πολλά καινούρια 

πράγματα, γιατί αυτά που κάναμε ήταν 

εκπαιδευτικά κι εγώ αυτά τα λάτρεψα! Ήταν μια 

μέρα ενδιαφέρουσα και με πολλές εκπλήξεις! 

Μου άρεσε πολύ αυτή η εκδρομή, γιατί είχε 

ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Χαίρομαι πολύ 

που συμμετείχα στο πρόγραμμα της ANIMA για 

τα άγρια πουλιά. 

Τάξη Β1 (Συγγραφέας: Αντώνης)  

 

 



 

 

Παροιμίες, τραγούδια και ασκήσεις για τα ζώα 

 

 

 

 

 

Παροιμίες για τα ζώα: 

 Όποιος ανακατεύεται με τα πίτουρα τον 
τρώνε οι κότες. 

 Η γριά η κότα έχει το ζουμί  

 Μας κάνει τον κόκορα 

 Η κότα πίνει νερό, κοιτάζει και τον ουρανό. 

 Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να 
ξημερώσει. 

 Αυγά σου καθαρίζουν; 

 Βρήκε την κότα που κάνει το χρυσό αυγό. 

 Μαλώνουν σαν τα κοκόρια. 

 Ακόμα δε βγήκε από τ’ αυγό. 

 Ήταν τόσο κουρασμένος που έπεσε σαν 
κοτόπουλο. 

 Σαρανταπέντε Γιάννηδες ενός κοκόρου 
γνώσης. 

Νεφέλη- Στάθης 

 

Άσκηση : Γράφω  Σ  (σωστό)  ή  Λ  (λάθος)  

δίπλα στις  προτάσεις. 

 Τα  ζώα  χρειάζονται  αέρα, νερό και  τροφή  

για  να  ζήσουν. 

 Ωοτόκα  ονομάζονται  τα  ζώα  που  γεννούν  

αυγά. 

 Τα  πουλιά  φτιάχνουν  τη   φωλιά  τους  

κάτω  απ’  το  έδαφος. 

 Τα  ζώα  που  τρώνε  φυτά  ονομάζονται  

σαρκοφάγα. 

Κωνσταντίνος 

 

 



 

Ώρα για παιχνίδι 

Προσπαθήστε να βρείτε όσα περισσότερα ζώα μπορείτε στο παρακάτω κρυπτόλεξο: 

 
 
Προσπαθήστε να λύσετε το παρακάτω σταυρόλεξο με βάση τους ορισμούς που σας 

δίνονται. 

 


