
Η οικογένεια των εντόμων  
Ας γνωρίσουμε μερικά  έντομα  

Η πεταλούδα 
έχει πολύχρωμα 

φτερά και 
πετάει από 

λουλούδι σε 
λουλούδι για να 

ρουφήξει το 
νέκταρ τους 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 



Η μέλισσα είναι ένα 
σπουδαίο έντομο 
για τον άνθρωπο 
και τη φύση. Μας  
δίνει το μέλι και 
βοηθάει  στην 

επικονίαση των 
φυτών. Η μέλισσα 

πετώντας 
μεταφέρει τη γύρη 
που μάζεψε από τα 
λουλούδια.  Καθώς 

γυρίζει στην 
κυψέλη,  πέφτει  
γύρη στο χώμα,  

από το σώμα της. 
Μ΄ αυτό τον τρόπο 

συμβάλει στην 
αναπαραγωγή των 

λουλουδιών 
 

ΜΕΛΙΣΣΑ 



Είναι ένα μικρό 
έντομο με κόκκινα 
φτερά. Επάνω τους 

υπάρχουν επτά  
μαύρες βούλες. 

Τριγυρνάει ανάμεσα 
στους κήπους και 

ψάχνει μικρά 
βλαβερά έντομα να 

φάει. Γι΄ αυτό  το λόγο 
οι γεωργοί το 

αγαπούν 

ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΑ 



Τα μυρμήγκια ζουν 
σε αποικίες. 

Φτιάχνουν τις φωλιές 
τους μέσα στο χώμα 
ή στους κορμούς των 

δέντρων.  
Όλο το καλοκαίρι 

μαζεύουν το φαγητό 
τους και το 

αποθηκεύουν στις 
φωλιές τους για το 

χειμώνα.  

ΜΥΡΜΗΓΚΙ 



ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ 

Ο τζίτζικας είναι και αυτό 
ένα έντομο ζει συνήθως 
στα δέντρα και παράγει 

ένα χαρακτηριστικό 
ήχο.  Είναι δύσκολο να 

τα εντοπίσει κανείς, γιατί 
το χρώμα τους είναι 

παρόμοιο με το χρώμα 
των κορμών των 

δένδρων.  



ΚΟΥΝΟΥΠΙ 

Το κουνούπι έχει 
μακριά και λεπτά 

πόδια που του 
επιτρέπουν μόνο 
να στηρίζεται. Το 
θηλυκό κουνούπι 

είναι αυτό που 
μας τσιμπάει. 



ΜΥΓΑ 
Η μύγα χρησιμοποιεί 
την προβοσκίδα που 
έχει  στο κεφάλι της, 

για να τραφεί. 
Δραστηριοποιούνται 

μόνο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας 

και το βράδυ 
ησυχάζουν στις 

γωνίες των 
δωματίων μας.  

Οι μύγες βρίσκονται 
ανάμεσα στους 

κυριότερους 
μεταφορείς 
ασθενειών.  



Ξυλόγλυπτο: 41 έντομα 

Υπάρχουν πολλά 
είδη εντόμων. 
Εμείς γνωρίσαμε 
μερικά από αυτά. 

Πηγές:    https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%
CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%8D%CE%BB%CE%B7:%CE%9A%CF%8D%CF%81%CE%B9%CE%B1


Δραστηριότητες 

• Μπορείς να ζωγραφίσεις σ΄ ένα χαρτί τα έντομα που 
γνωρίσαμε. 

•  Να δημιουργήσεις μια μικρή ιστορία με 
πρωταγωνιστή ένα έντομο. 

• Μπορείς να μάθεις να λες γρήγορα τον παρακάτω 
γλωσσοδέτη: 

 "Ο τζίτζιρας ο μίτζιρας ο τζιτζιμιτζιχότζιρας, ανέβηκε 
στη τζιτζιριά στη μιτζιριά στη τζιτζιμιτζιχοτζιριά, να 

κόψει τζίτζιρα μίτζιρα τζιτζιμιτζιχότζιρα." 



• Μπορείς να κατασκευάσεις έντομα με άχρηστα 
υλικά που έχεις στο σπίτι όπως στις παρακάτω 
εικόνες. 

 

 

 

 

• Να διαβάσεις το αρχικό γράμμα από κάθε 
έντομο και στη συνέχεια να το γράψεις. 

• Μπορείς να μετρήσεις και να γράψεις τον 
αριθμό δίπλα από  τα έντομα που βρήκε ο 
Λάκης. 

 

 



Ο Λάκης  βρήκε στον κήπο του τα παρακάτω έντομα. Μέτρησέ τα και γράψε 
τον αριθμό στο αντίστοιχο τετραγωνάκι που σου δείχνει το βέλος. 


