
Κουνέλι Σκύλος 

Ελέφαντας Καμηλοπάρδαλη 

Γάτα Ζέβρα 

Είμαι ζώο. 

Έχω μεγάλα 

δόντια. 

Μου αρέσει να 

τρώω καρότα. 

Είμαι ζώο. 

Έχω μεγάλα αυτιά. 

Το 

χαρακτηριστικό 

μου είναι η 

προβοσκίδα μου.  

Είμαι ζώο. 

Έχω τέσσερα 

πόδια. 

Μου αρέσει να 

τρώω ψαράκια.  

Είμαι ζώο. 

Έχω τέσσερα 

πόδια και 2 

αυτιά. 

Μου αρέσει να 

τρώω κόκαλα.   

Είμαι ζώο. 

Έχω τέσσερα 

πόδια. 

Έχω μακρύ λαιμό 

για να τρώω 

φύλλα από ψηλά 

δέντρα.   

Είμαι ζώο. 

Έχω τέσσερα 

πόδια. 

Μοιάζω με άλογο

αλλά έχω ρίγες.   
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μέλισσα αγελάδα

πυγολαμπίδα πασχαλίτσα

μαϊμού  φίδι

Είμαι έντομο.  

Έχω κίτρινο και 

μαύρο χρώμα. 

Έχω κεντρί.  

Είμαι έντομο. 

Φωσφορίζω τα 

βράδια.   

Είμαι ζώο. 

Έχω τέσσερα 

πόδια. 

Σκαρφαλώνω στα 

δέντρα.   

Είμαι ζώο. 

Ζω στη φάρμα. 

Τρώω χορταράκι

και σου χαρίζω

το γάλα μου.    

Είμαι έντομο. 

Έχω κόκκινο 

χρώμα με βούλες. 

  

Είμαι ερπετό. 

Δεν έχω πόδια. 

Σέρνομαι στο 

χώμα και λέω 

σσσσσς.  
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ελάφι χταπόδι

πάπια φάλαινα

αράχνη πιγκουίνος

Είμαι ζώο και έχω 

4 πόδια. 

Επίσης έχω 2 

κέρατα στο 

κεφάλι μου. Ζω 

στοο δάσος.   

Είμαι πτηνό. 

Μου αρέσει το 

νερό και οι 

λίμνες. Όταν 

φεύγουν τα 

παιδάκια μου 

φωνάζω: πα, πα, 

πα.   

Είμαι έντομο. 

Έχω 8 πόδια και 

μου αρέσει να 

φτιάχνω ιστούς. 

Ζω στη 

θάλασσα. Έχω 

8 πλοκάμια με 

βεντούζες.  

Είμαι θηλαστικό 

και ζω στη 

θάλασσα. Έχω 

πολύ μεγάλο 

μέγεθος και πετώ 

νερό όταν βγαίνω 

από τη θάλασσα. 

Είμαι πτηνό, 

αλλά δεν πετάω. 

Έχω μαύρο και 

άσπρο χρώμα. Μ' 

αρέσει να 

κολυμπώ και να 

τρώω ψάρια.  
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καγκουρό σαλιγκάρι

βάτραχος καμήλα

πεταλούδα παπαγάλος

Είμαι ζώο και ζω 

στην Αυστραλία. 

Στην κοιλιά μου 

έχω μάρσιπο, 

δηληδή μια θήκη 

στην κοιλιά μου, 

για το μωρό μου.   

Είμαι ερπετό. 

Ζω σε λιμνές και 

υγρά μέρη. Μου 

αρέσει να τρώω 

έντομα. Κάνω 

κουάξ κουάξ.    

Είμαι έντομο. 

Έχω πανέμορφα 

χρωματιστά 

φτερά. Στην αρχή 

της ζωής μου 

ξεκινώ σαν 

κάμπια.  

Είμαι πολύ μικρό 

ζωάκι που 

σέρνομαι αργά και 

αφήνω βλέννες. 

Πάντα κουβαλώ 

το σπίτι μου μαζί 

μου. 

Είμαι θηλαστικό 

και ζω στην έρημο. 

Έχω 4 πόδια και 1 

ή 2 καμπούρες 

στην πλάτη μου.  

Είμαι πτηνό με 

πολύχρωμα 

φτερά. Μ' αρέσει 

να λέω ότι 

ακούω απ' τους 

άλλους. Ζω στη 

ζούγκλα.   
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ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται για 
προσωπική χρήση στο σπίτι, στο σχολείο ή στο κέντρο. 

Δεν επιτρέπεται η πώληση και η τροποποίηση κάθε είδους. 
Κάθε αρχείο αυτού του ιστότοπου, αποτελεί πνευματική 
ιδιοκτησία της Μανιφάβα Θεοδώρας, καθώς διατίθεται με 

άδεια Creative Commons Αναφορά Δημιουργού - Μη 
εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα έργα 4.0 Διεθνές. Η 

αναδημοσίευση επιτρέπεται ΜΟΝΟ όταν παραπέμπεται  
στον υπερσύνδεσμο      

http://dwroulitateacher.blogspot.com 
https://dwroulit.cs4u.gr

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην κ. Σπυροπούλου Δήμητρα και στη 
σελίδα της για την δωρεάν παροχή γραμματοσειρών. 

Μπορείτε να τις κατεβάσετε δωρεάν απο τον υπερσύνδεσμο 
https://playgroundlearning.weebly.com/fonts

 
Οι γραμματοσειρές που χρησομοποιήθηκαν είναι οι εξής:

γραμμές...

 


