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Tα ζωάκια αγαπώ
και μαζί τους παίζω εγώ!!!



Μάντεψε  ποιο  ζώο παριστάνω εδώ;



Το  αγαπημένο μου ζωάκι θα σας     
παρουσιάσω  τώρα  στο λεπτό!



Δείτε!Έγινα και φωτογράφος και  μικρός  
φωτορεπόρτερ!

Να ,τα κατοικίδια μου,φιλαράκια μου καλά!



Ψάχνω πληροφορίες για να βρω…



Και στον υπολογιστή τα αναζητώ…



 

Στην αυλή του  σχολείου μου  κάνω  
βόλτα και  τριγύρω μου παρατηρώ…  



Τα  πουλιά,τα εντομάκια,τα  μικρά τα 
μυρμηγκάκια



Τα ίχνη τους ακολουθώ,την κρυψώνα για 
να βρω



Και με αγώνα πάω για φαγητό



Τα    ζώα   είναι  πολλά  και  είναι όλα ξεχωριστά!
Άλλα  ζουν στην στεριά, στο βουνό  και  στην  πλαγιά, 

σε   δάση ,σε  πελάγη , και στον  αέρα  εκεί   ψηλά 



 Αναρωτιέμαι,πού ανήκουν όλα αυτά,να 
τα βάλω σε σειρά



Άλλα ζουν στη θάλασσα



Άλλα ζουν στο δάσος



Άλλα ζουν στον αέρα



Άλλα ζουν στο αγρόκτημα



Άλλα ζουν στους  πάγους,μέσα στο  κρύο



Και άλλα τον χειμώνα,κοιμούνται βαθιά



Άλλα έχουν φτερά…



Κι άλλα έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά!



Άλλα γεννούν μικρά (θηλαστικά) και άλλα 
γεννούν αυγά (ωοτόκα) 



Τα μικρά τους σίγουρα είναι αυτά!



Άλλα είναι μεγάλα κι άλλα είναι μικρά 



Κι άλλα είναι παρδαλά!



Άλλα τρώνε χόρτα κι άλλα τρώνε καρότα



Άλλα τρέχουν γρήγορα…



Άλλα πάνε αργά,τα κοάλα είναι τα γλυκά!!



Κι άλλα είναι βασιλικά!



Αλλά  υπήρξαν και  ζώα προϊστορικά 
  που δεν υπάρχουν τώρα  πια…  



Είναι οι δεινόσαυροι παιδιά!



Τυρανόσαυροι,βροντόσαυροι,
τρικεράτοπες



Ζώα  εντυπωσιακά, που σε ωθούν να 
αναζητήσεις, τα ίχνη  τους ξανά 



Κι  άλλα  ζωάκια στην Ελλάδα  και στον κόσμο  
που    κινδυνεύουν  σοβαρά  να εξαφανιστούν  

σιγά -σιγά



Τα ζωάκια που κινδυνεύουν είναι πολλά…



Τα χελωνάκια,τα καρετάκια,απειλούνται 
σοβαρά…



Τον κύκλο της ζωής τους βάζω στη σειρά



Τα μέρη του σώματος τους παρατηρώ 
προσεχτικά



Πού ζουν άραγε όλα αυτά;



Εκπέμπουν SOS για άλλη μια φορά



Έχουν στόμα και  μιλιά…



Και ζητούν βοήθεια από όλους εμάς



Εγώ  η  Αγριογάτα



Εγώ  το  κόκκινο  ελάφι



Εγώ η  φώκια Μονάχους-μονάχους



Εγώ  η  καφέ  αρκούδα



Εγώ  η  χελώνα καρέτα-καρέτα



Εγώ  ο  γκρίζος  λύκος



Άλλα πάλι, είναι αδεσποτάκια,δίχως στέγη ,
φαγητό, αγάπη και  νερό



Τις διαφορές ζωγραφίζω εδώ(αδέσποτο-
δεσποζόμενο)



Μας το  λένε δυνατά:«Αγαπήστε  μας  
αληθινά»



Τα αδέσποτα έξω από το σχολειό,φροντίζω με 
νερό και φαγητό



Τι χρειάζεται για να είναι ευτυχισμένο το ζωάκι 
το μικρό;



Τα ζωάκια έχουν δικαιώματα κι αυτά!!!
Πώς αλήθεια να τους φερθώ σωστά;



Το ζωάκι μου αγαπώ και βόλτα θα το 
πηγαίνω εγώ



Μπάνιο θα το κάνω για είναι καθαρό



Μαζί του θα παίζω για είναι χαρούμενο 
αυτό



Θα το ταΐζω για να είναι γερό



Θα το βουρτίζω για να είναι χαρούμενο 
αυτό



Μα ποτέ δε θα το κακοποιώ



Μόνο θα το φροντίζω και θα το αγαπώ



Για αυτό κι εμείς αγαπάμε τους φίλους 
μας,τα ζώα!!!



Γιατί και τα ζωάκια έχουν  καρδιά!!!  






