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Εισαγωγή 

 Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού 

έτους 2011-2012. Έδρασαν 22 μαθητές/τριες του τμήματος Α1, του 13ου 

Δημοτικού Σχολείου Ρόδου. 

  Ο τίτλος της εργασίας είναι: «Το αλφαβητάρι των ζώων». 

  Στόχος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τα ζώα του τόπου τους, μέσα 

από διαδικασίες εξερεύνησης, ανακάλυψης και δημιουργίας. 

 Οι μαθητές/τριες με τη βοήθεια των γονιών τους ψάχνουν σε διάφορες 

πηγές (διαδικτυακοί τόποι, εγκυκλοπαίδειες, εξειδικευμένα περιοδικά) 

πληροφορίες για τα ζώα που έχουν επιλέξει. Μεταφέρουν αυτές τις 

πληροφορίες στο ειδικό έντυπο που τους δόθηκε. Στη συνέχεια 

ζωγραφίζουν το ζώο τους, όπως το φαντάζεται ο καθένας, αναπτύσσοντας 

τη δημιουργικότητα και την ελεύθερη έκφρασή τους.  

 



Περιεχόμενα 
 Α , αλεπού  Τσούλλου Εύη  

 Β , βάτραχος  Κόβα Εβελίνα 

 Γ , γεράκι  Νγκρέσι Παρασκευή 

 Δ , δρυοκολάπτης  διαφάνεια 

 Ε , ελάφι  Κουτούνη Αλεξάνδρα 

 Ζ , ζαρκάδι  Αρφαράς Κωνσταντίνος 

 Η , ημίονος (μουλάρι)  Πελαρδής Στέλιος 

 Θ , θράψαλο (είδος καλαμαριού)  Πελαρδή Μαρία 

 Ι , ιππόκαμπος  Σεβγκή Τσερκές-Σουτζιού 

 Κ , καβούρι  Γερούτσης Ιωάννης 

 Λ , λύκος  Ηρακλείδη Αντιγόνη 

 Μ , μέλισσα  Στέργου Μαρία 

 Ν , νυχτερίδα  Κατσικανταή Στεφανία 

 Ξ , ξιφίας  Αυγουστάκη Κατερίνα 

 Ο , οχιά  Καρακατσάνης Κυριάκος 

 Π , περιστέρι  Μουσκάι Έρσα 

 Ρ , ροφός  Μάλαμα Χρύσα 

 Σ , σκουλήκι  Κουφομανώλης Ιωάννης 

 Τ , τσακάλι  Γιαγτζόγλου Κασσιανή 

 Υ , ύαινα  Μαγουλιώτης Βασίλης 

 Φ , φώκια  Σπανιάς Τάσος 

 Χ , χταπόδι  Τάκκος Σπύρος 

 Ψ , ψείρα  Δράμης Κωνσταντίνος 

 

Κάντε “κλικ” 

εδώ 

για να συνεχιστεί η 

παρουσίαση 

ή πάνω στο όνομα 

κάποιου/ας μαθητή/τριας 

για να δείτε την εργασία του 

Α-Ω ! 



Α … όπως αλεπού 

 Όνομα ζώου: αλεπού 

 Πού ζει; Ζει στο δάσος, στην 
Ευρώπη, Ινδία, Αμερική και 
Αφρική. 

 Τι τρώει; Τρώει πουλιά, ποντικούς, 
έντομα, καρπούς και κότες. 

 Αγαπημένη συνήθεια: είναι να 
πνίγει με τα κοφτερά της δόντια 
κότες και λαγούς. 

 Περιγραφή: η αλεπού είναι ένα ζώο 
γρήγορο, τολμηρό και πανέξυπνο. 
Το χρώμα της είναι κοκκινωπό. 
Μερικές φορές είναι θαλασσί, 
ασημί, άσπρο. Η ουρά της είναι 
μακριά και φουντωτή. Τα πόδια της 
είναι δυνατά και γρήγορα. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Β … όπως βάτραχος 

 Όνομα ζώου: βάτραχος. 

 Πού ζει; Σε λίμνες και ποτάμια. 

 Τι τρώει; Μύγες, έντομα, ζωύφια 
και χορταράκια. 

 Αγαπημένη συνήθεια: του αρέσει 
το κολύμπι και το νερό. 

 Περιγραφή: ο βάτραχος μπορεί να 
είναι πράσινος ή καφέ. Η γλώσσα 
του μπορεί να πιάνει έντομα και 
ζωύφια. Τα πόδια του είναι σαν 
βατραχοπέδιλα. Είναι καλός 
κολυμβητής. Το χειμώνα κοιμάται 
στο βυθό της λίμνης. Το 
καλοκαίρι κάνει θόρυβο και δεν 
μπορώ να κοιμηθώ. Όμως τον 
αγαπώ!!! 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Γ … όπως γεράκι  

 Όνομα ζώου: γεράκι 

 Πού ζει; Στο δάσος 

 Τι τρώει; Πουλιά, έντομα και 

θηλαστικά. 

 Περιγραφή: έχει μεγάλα μάτια, το 

στόμα του γέρνει προς τα κάτω, 

λεπτή ουρά, ισχυρά νύχια. 

Γεννάει αβγά μέτριου μεγέθους. 

Υπάρχουν πολλά είδη γερακιού: 

αυτό που εκπαιδεύεται για το 

κυνήγι, το ιερό γεράκι, ο μαύρος 

πετρίτης και το γεράκι νάνος. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Δ … όπως δρυοκολάπτης  

 Όνομα ζώου: δρυοκολάπτης 

 Πού ζει; ζει σε δασώδεις περιοχές σχεδόν όλου 
του κόσμου, εκτός από τη Μαδαγασκάρη και 
την Αυστραλία. 

 Τι τρώει; Τρέφεται με έντομα, προνύμφες και 
σκουλήκια που βρίσκει μέσα στην ξερή λάσπη . 

 Αγαπημένη συνήθεια: να τρυπάει με το ράμφος 
του τους κορμούς των δέντρων. 

 Περιγραφή:Έχει μακρύ λαιμό, μεγάλο κεφάλι 
και ράμφος αρκετά μακρύ και ισχυρό. Τα δύο 
εξωτερικά δάκτυλα ων ποδιών τους είναι 
γυρισμένα προς τα πίσω και τα εσωτερικά προς 
τα μπρος, ώστε να γατζώνονται με ευκολία στα 
κλαδιά και στις αυλακώσεις των δέντρων. Το 
μήκος του σώματός του κυμαίνεται από 9 - 55 
εκατ. και έχει χρώμα ασπρόμαυρο και λίγο 
πρασινωπό. φτιάχνουν τη φωλιά τους στις 
κουφάλες των δέντρων ή ανοίγουν τρύπες στους 
κορμούς των δέντρων, σε χοντρούς πασσάλους 
και σε τηλεφωνικούς στύλους. Εκεί το θηλυκό 
γεννά μέχρι τρεις φορές το χρόνο από 5 - 8 αβγά 
την κάθε φορά και τα κλωσά 16 ημέρες. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ε … όπως ελάφι  

 Όνομα ζώου: ελάφι 

 Πού ζει; Στο δάσος 

 Τι τρώει; Χόρτα 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
τρέχει 

 Περιγραφή: έχει μεσαίο 
μέγεθος, τρίχες και όμορφο 
πρόσωπο. Έχει δύο αυτιά, 
μικρή ουρά και τέσσερα 
πόδια. Το αρσενικό έχει δυο 

κέρατα. Το χρώμα του είναι 
καφέ ή πορτοκαλί. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ζ … όπως ζαρκάδι  

 Όνομα ζώου: ζαρκάδι 

 Πού ζει; Το ζαρκάδι ζει σε όλη 
σχεδόν την Ευρώπη 

 Τι τρώει; Τρώει πόες, βατόμουρα, 
θάμνους και άλλα πλατύφυλλα. 

 Αγαπημένη συνήθεια: του αρέσει να 
κάνει βόλτες στο δάσος. 

 Περιγραφή: μαύρη μουσούδα, λευκή 
σιαγόνα. Το αρσενικό έχει κέρατα 
που πέφτουν και έτσι βγαίνουν νέα. 
Γύρω από την ουρά έχει 
ανοιχτόχρωμη κηλίδα. Έχει ύψος 68-
85 πόντους, μήκος 1-1,4 μέτρα  και 
βάρος 15-50 κιλά. Έχει κεφάλι 
επίμηκες με μαύρο ρύγχος και αυτιά 
μεγάλα. Τα πίσω πόδια είναι 
ψηλότερα από τα μπροστινά. Το 
τρίχωμά του είναι κόκκινο και το 
χειμώνα γίνεται μακρύ και γκρίζο. Το 
κάτω μέρος του είναι ανοιχτόχρωμο. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Η … όπως ημίονος 

(μουλάρι)  

 Όνομα ζώου: ημίονος 

 Πού ζει; Στα χωριά 

 Τι τρώει; Χόρτα 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 

μουλαρώνει. 

 Περιγραφή: έχει τρίχωμα 

και μοιάζει με άλογο. Έχει 

μεγάλη μουσούδα και 

μεγάλη, χοντρή κοιλιά. Η 

ουρά του είναι φουντωτή 

και έχει μεγάλα πόδια. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Θ … όπως θράψαλο  

(είδος καλαμαριού) 

 Όνομα ζώου: θράψαλο 

 Πού ζει; Στη θάλασσα 

 Τι τρώει; Πλαγκτόν 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 

κολυμπάει 

 Περιγραφή: έχει μεγάλο, 

γυαλιστερό σώμα, μεγάλα 

πλοκάμια, μεγάλα μάτια και 

τριγωνική ουρά. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ι … όπως ιππόκαμπος  

 Όνομα ζώου: ιππόκαμπος 

 Πού ζει; Ζει στη θάλασσα 

 Τι τρώει; Πολύ μικρά ψαράκια 

 Αγαπημένη συνήθεια: να τρώει 

γαρίδες 

 Περιγραφή: Το μέγεθός του είναι 

35 εκατοστά. Το κεφάλι του είναι 

σαν κεφάλι αλόγου. Στο σώμα 

του έχει δυο μικρά πτερύγια. Το 

σώμα του είναι μακρόστενο και 
βρίσκεται πάντα σε όρθια θέση. 

Δεν έχει λέπια. Έχει σκληρές 

πλάκες. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Κ … όπως καβούρι 

 Όνομα ζώου: καβούρι 

 Πού ζει; Στη θάλασσα 

 Τι τρώει; Φύκια, σκουλήκια και 
αβγά μικρών ζώων. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
περπατάει με το πλευρό και την 
ημέρα να κρύβεται. 

 Περιγραφή: είναι μικρό ζώο με 
δέκα πόδια και τα δύο από αυτά 
είναι δαγκάνες. Έχει σκληρό 
δέρμα και κοντή ουρά. Στο 
κεφάλι έχει κοντές κεραίες, στόμα 
και μάτια. Στα δύο πρώτα πόδια 
έχει λαβίδες και στα άλλα οχτώ 
πολύ κοφτερά νύχια. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Λ … όπως λύκος 
 Όνομα ζώου: λύκος 

 Πού ζει; Ο λύκος ζει σε δάση, βουνά 
και λιβάδια. 

 Τι τρώει; Μικρά ζώα, καρπούς και 
αγροτικά ζώα. 

 Αγαπημένη συνήθεια: κυνηγά τη 
νύχτα, ενώ την ημέρα κρύβεται σε 
υπόγειες στοές. 

 Περιγραφή: ο λαιμός του είναι 
μεγαλύτερος ως προς την περιφέρεια 
και περισσότερο δυσκίνητος. Το 
κρανίο του είναι μεγάλο σε σχέση με 
το υπόλοιπο σώμα του και διαθέτει 
42 δόντια.  Το μήκος του κυμαίνεται 
από ένα έως ενάμιση μέτρο και βάρος 
30 έως 50 κιλά. Έχει ψηλά πόδια, 
φαρδύ πέλμα για να περπατά στο 
χιόνι και μπορεί να αναπτύξει 
ταχύτητα έως 50 χιλιόμετρα την ώρα. 
Είναι σύμβολο δύναμης αλλά και 
φόβου. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Μ … όπως μέλισσα 

 Όνομα ζώου: μέλισσα 

 Πού ζει; Σε κυψέλες 

 Τι τρώει; Μέλι 

 Αγαπημένη συνήθεια: να μαζεύει 

μέλι. 

 Περιγραφή: Η μέλισσα είναι 

μικρόσωμη. Το σώμα της 

καλύπτεται από μικρές τριχούλες. 

Έχει μικρό πρόσωπο, δυο μεγάλα 

μάτια και δυο μεγάλες κεραίες. Η 

μέλισσα δεν έχει ουρά, αλλά έχει 

κεντρί. Η μέλισσα έχει τέσσερα 

λεπτά πόδια. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ν … όπως νυχτερίδα 
 Όνομα ζώου: νυχτερίδα 

 Πού ζει; Ζει σε όλα τα μέρη της γης, 
εκτός από την ανταρκτική. 

 Τι τρώει; Τρώει κυρίως έντομα, νέκταρ 
και φρούτα. Κάποιες νυχτερίδες τρώνε 
ποντίκια και άλλες πίνουν αίμα. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να κρέμεται 
ανάποδα με τα πόδια της για να 
κοιμηθεί. 

 Περιγραφή: Υπάρχουν διάφορα μεγέθη. 
Κάποιες νυχτερίδες είναι τόσο μικρές 
όσο το δάχτυλο του χεριού μας και 
άλλες φτάνουν τα δύο μέτρα. Το σώμα 
της καλύπτεται με τρίχες και το κεφάλι 
της μοιάζει πολύ με του ποντικού. Τα 
κόκαλα των χεριών της ενώνονται 
μεταξύ τους με δέρμα, μοιάζουν με 
φτερά και έτσι η νυχτερίδα μπορεί να 
πετάει. Οι νυχτερίδες γεννούν ένα 
μικρό κάθε χρόνο και το θηλάζουν. 
Ζουν μέχρι και 30 χρόνια. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ξ … όπως ξιφίας 
 Όνομα ζώου: ξιφίας 

 Πού ζει; Σε όλους τους ωκεανούς 
και Μαύρη Θάλασσα. 

 Τι τρώει; Θαλάσσιους 
οργανισμούς, κεφαλόποδα και 
πελαγικά ψάρια. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να ζει μόνος 
του και να βρίσκεται σε ζεστά και 
βαθιά νερά. 

 Περιγραφή: ο ξιφίας έχει σώμα 
μακρύ και κυλινδρικό. Τα μάτια 
του είναι πολύ μεγάλα και στην 
άνω γνάθο έχει ένα μακρύ πλατύ 
ξίφος. Η πλάτη και οι πλευρές του 
ψαριού είναι καφετί-μαύρες και 
δεν έχει λέπια. Η ουρά του είναι 
μεγάλη με σχήμα μισοφέγγαρου. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ο … όπως οχιά 
 Όνομα ζώου: οχιά 

 Πού ζει; Σε πέτρες, σε ξερά 
κλαδιά και παλιούς τοίχους, 
στην Ελλάδα και σε άλλα 
κράτη. 

 Τι τρώει; Μικρά ζώα, 
ποντίκια, σαύρες και πτηνά. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
αλλάζει δέρμα το καλοκαίρι 
και να κοιμάται το χειμώνα. 

 Περιγραφή: έχει σχήμα 
κυλίνδρου, χρώμα γκρι, καφέ 
και  κίτρινο. Είναι μισό μέτρο. 
Το κεφάλι είναι πλατύ και 
βλέπει καλά στο σκοτάδι. Έχει 
δύο δόντια που βγάζουν 
δηλητήριο. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Π … όπως περιστέρι 
 Όνομα ζώου: περιστέρι 

 Πού ζει; Στο δάσος 

 Τι τρώει; Σπόρους 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
πετάει 

 Περιγραφή: το μέγεθός του 
είναι μέτριο. Καλύπτεται με 
πούπουλα. Το πρόσωπό του 
έχει δύο μάτια και μια 
μυτούλα. Έχει μια όμορφη 
ουρά. Έχει δύο πόδια και 
κάθε πόδι έχει από τέσσερα 
δάχτυλα.  

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Ρ … όπως ροφός 

 Όνομα ζώου: ροφός 

 Πού ζει; Ζει στα βράχια της 
θάλασσας. 

 Τι τρώει; Τρώει μικρά ψάρια και 
χταπόδια. 

 Περιγραφή: το μέγεθός του φτάνει 
περίπου το ένα μέτρο. Το σώμα 
του καλύπτεται με λέπια. Άλλο 
περίεργο χαρακτηριστικό είναι ότι 
αρχίζει τη ζωή του σαν θηλυκό 
και όσο μεγαλώνει βαραίνει, 
αλλάζει και γίνεται αρσενικό. 
Ζυγίζει πάνω από δέκα κιλά και 
μπορεί να ζήσει και 50 χρόνια. Το 
πρόσωπό του είναι μεγάλο και 
έχει μεγάλο στόμα και μεγάλη 
ουρά. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Σ … όπως σκουλήκι 

 Όνομα ζώου: σκουλήκι 

 Πού ζει; Στο χώμα 

 Τι τρώει; Φύλλα 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 

τρυπάει το χώμα. 

 Περιγραφή: Δεν έχει 

κόκαλα. Έχει μικρό στόμα. 

Έχει μικρό κεφάλι. Δεν έχει 

πόδια. Δεν έχει χέρια. Είναι 

γλιστερό. Έχει μικρά μάτια. 

Έχει μικρό στόμα. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Τ … όπως τσακάλι 
 Όνομα ζώου: τσακάλι 

 Πού ζει; Ζει σε ανοιχτές περιοχές με 
θάμνους και νερό. Σπάνια σε δάση.  

 Τι τρώει; Τρώει τα πάντα (κρέας και 
φυτά) ανάλογα με την εποχή και το 
μέρος που ζει. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να κρύβεται 
στους θάμνους και να κινείται τη 
νύχτα. 

 Περιγραφή: είναι ζώο μεσαίου 
μεγέθους. Έχει χρώμα γκριζοκίτρινο ή 
κοκκινωπό με μαύρες κηλίδες στην 
πλάτη. Η ουρά του είναι κοκκινωπή, 
εκτός από την άκρη της που είναι 
μαύρη. Έχει πολύ καλή όσφρηση και 
ακοή και έτσι μπορεί να βρίσκει 
μικρά ζώα σε πυκνή βλάστηση. Το 
ουρλιαχτό του είναι πολύ ιδιαίτερο 
γιατί θυμίζει κλάμα μωρού. Ζει σε 
μικρές αγέλες των 2-5 ατόμων. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Υ … όπως ύαινα 
 Όνομα ζώου: ύαινα 

 Πού ζει; Στην Αφρική και στην 
Ινδία 

 Τι τρώει; Μεγάλα και μικρά 
ζώα 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
κυνηγάει ζώα 

 Περιγραφή: Είναι πολύ άσχημο 
ζώο. Το σώμα της έχει γούνα 
και φτάνει τα 15 μέτρα. Τρέχει 
πολύ γρήγορα και έχει δυνατά 
πόδια. Μοιάζει σαν γάτα και 
κυνηγά για το φαΐ της πιο πολύ 
τη νύχτα. 

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Φ … όπως φώκια 
 Όνομα ζώου: φώκια 

 Πού ζει; Ζει κυρίως στις Βόρειες 
και Πολικές θάλασσες. 

 Τι τρώει; Ψάρια, χταπόδια και 
άλλα θαλασσινά. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να κάνει 
ηλιοθεραπεία στα βράχια. 

 Περιγραφή: το σώμα της έχει 
σχήμα σαν αδράχτι και μήκος 1,5-
3 μέτρα. Έχει μακρουλό κεφάλι, 
αυτιά χωρίς πτερύγια και τρίχες 
στο ρύγχος. Το δέρμα της 
σκεπάζεται με λεπτό γυαλιστερό 
τρίχωμα. Τα μπροστινά της πόδια 
καταλήγουν σε πέντε ενωμένα 
δάχτυλα, ενώ τα πίσω μοιάζουν 
με ουρά ψαριού.  

Επιστροφή στα Περιεχόμενα 



Χ … όπως χταπόδι 
 Όνομα ζώου: χταπόδι 

 Πού ζει; Σε παράκτια νερά από 
την επιφάνεια μέχρι τα 150 μέτρα. 

 Τι τρώει; Το χταπόδι τρώει 
καβούρια. 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
κολυμπάει στη θάλασσα και να 
τρώει καβουράκια. 

 Περιγραφή: το χταπόδι είναι 
μαλάκιο, κεφαλόποδο και έχει 8 
πλοκάμια στο κέντρο των οποίων 
υπάρχει το στόμα του. Έχει 9 
εγκέφαλους και 3 καρδιές. Έχει 
πολύ μεγάλα μάτι και η όρασή 
του είναι πολύ καλή. Στα 
πλοκάμια του έχει βεντούζες για 
να παγιδεύει την τροφή του. 
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Ψ … όπως ψείρα 

 Όνομα ζώου: ψείρα 

 Πού ζει; Ζει στο κεφάλι 

 Τι τρώει; Αίμα 

 Αγαπημένη συνήθεια: να 
τσιμπάει το δέρμα του 
κεφαλιού και να πίνει αίμα. 

 Περιγραφή: Η ψείρα ζει στο 
κεφάλι του ανθρώπου. Τρώει 
αίμα. Έχει μαλακό σώμα και 
χρώμα γκρι. Έχει 6 πόδια και 
το κάθε ένα έχει ένα νύχι 
αρπαγή για να κρατιέται από 
την τρίχα. Τα αβγά της 
λέγονται κόνιδες. 
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Ω ! 
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