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 Ζώα και άνθρωπος


Εμείς οι άνθρωποι ζούμε στον πλανήτη Γη. Αναπνέουμε, έχουμε ζωή, άρα 
είμαστε ζώα (= αυτοί που έχουν ζωή). 

Μαζί με μας στον πλανήτη μας υπάρχουν πολλά άλλα είδη ζώων. Κάποια 
από αυτά ζουν στη στεριά (έχουν πόδια ή σέρνονται), κάποια στη θάλασσα, 
ενώ άλλα έχουν φτερά και πετούν στον αέρα. Το καθένα, όπως και ο 
άνθρωπος, έχει ξεχωριστές ικανότητες, για να επιβιώνει και να 
προστατεύεται από τους εχθρούς. 

Εδώ θα δούμε μερικά παραδείγματα. Η καμηλοπάρδαλη έχει ψηλό λαιμό, για 
να φτάνει τα ψηλά κλαδιά των δέντρων και να τα τρώει. Ο λαιμός της επίσης 
χρησιμεύει ως όπλο για να απομακρύνει με αυτόν τον εχθρό της, χτυπώντας 
τον. Το χταπόδι έχει οχτώ πόδια για να κινείται μες το νερό γρήγορα, ενώ αν 
βρεθεί σε κίνδυνο πετάει μελάνι, τα νερά θολώνουν και προλαβαίνει να φύγει 
και να κρυφτεί. Ο χαμαιλέοντας κινεί τα μάτια του προς όλες τις 
κατευθύνσεις για να βλέπει τόσο τα ζωύφια που θέλει να φάει, αλλά και τους 
εχθρούς του. Αλλάζει χρώματα και παίρνει ακριβώς το ίδιο χρώμα με την 
πέτρα, το δέντρο ή το έδαφος που βρίσκεται για να μη φαίνεται και έτσι να 
προστατεύεται. Ο άνθρωπος; Ποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει; Έχει πολλά 
πόδια ή πολλά χέρια; Έχει μεγάλα δόντια ή τρέχει γρήγορα σαν το λιοντάρι; 
Η σωστή απάντηση είναι ότι έχει μυαλό και λογική, μπορεί να σκέφτεται, να 
σχεδιάζει τις κινήσεις του, να φτιάχνει πόλεις και να ζει ειρηνικά μέσα σ’ 
αυτές, να εργάζεται, να προσφέρει στην κοινωνία, να δημιουργεί, να 
ασχολείται με τις τέχνες και τα γράμματα κι ο,τι άλλο του προσφέρει το 
μυαλό του. 

Από όλα τα ζώα που ζουν στον πλανήτη, κάποια έχουν εξημερωθεί, δηλαδή 
ζουν ήσυχα κοντά στον άνθρωπο, ενώ κάποια άλλα είναι άγρια και ζουν στη 
φύση, μακριά από τον άνθρωπο. 


Όπου κι αν ζουν, ο άνθρωπος που έχει μυαλό και συναισθήματα, πρέπει να 
τα σέβεται, να τα αγαπά και να τα φροντίζει. Αν δεν αισθάνεται άνετα κοντά 
τους, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να μην τα ενοχλεί. Έχουν κι αυτά 
ακριβώς το ίδιο δικαίωμα να ζήσουν, όπως οι άνθρωποι και κανένας μας δεν 
πρέπει να τους φέρεται άσχημα. Αν βλέπουμε φωλίτσες από ζώα, καλό είναι 
να μην τις πειράζουμε, αν βλέπουμε ζωάκια στην περιοχή μας, μπορούμε να 
τους αφήνουμε κάπου έξω λίγο νερό και φαγητό , ώστε κι εμείς να τα 
βοηθάμε όπως μπορούμε. Ζούμε όλοι μαζί, ζώα και άνθρωποι αρμονικά στον 
πλανήτη Γη και αγαπάμε ο,τι ζωντανό υπάρχει. Έτσι κι εμείς μέσα μας θα 
είμαστε πιο χαρούμενοι και θα έχουμε βοηθήσει τόσα μικρά πλασματάκια που 
μας έχουν ανάγκη!













Τώρα ήρθε η ώρα για σκέψη και ασκήσεις….


Σκέφτομαι και γράφω… 

1)10 ζώα, που ζουν κοντά στον άνθρωπο (εξημερωμένα, δηλαδή ζουν στο 
σπίτι ή στη φάρμα μας, είναι ήρεμα)




2)10 ζώα που ζουν στη φύση και είναι άγρια (στη στεριά, στο δάσος, στην 
έρημο κ.α.)


3)10 ζώα που ζουν στη θάλασσα {ψάρια, μαλάκια(= αυτά που δεν έχουν 
κόκκαλα, είναι μαλακά) κ.α.}


4)10 ζώα που πετούν στον αέρα


5)Γράψε ποια ιδιαίτερη ικανότητα έχει κάθε ζώο από τα παρακάτω. Πού το 
βοηθά;


-καμηλοπάρδαλη


-λιοντάρι:


-αετός:


-αχινός:


-λεοπάρδαλη:


-ελάφι:


-ελέφαντας:


-κουνέλι:




6) Συμπληρώνω τις λέξεις.


Αγαπώ τα κατοικίδια ζώα, δηλαδή τα ζώα, που ζουν σπίτι. Βάζω στα ζώα 
πάντα ……………………. και ………………………….. . Δεν τα αφήνω για 
πολλή ώρα μόνα στο …………………….. . Τα βγάζω συχνά 
……………………….. . …………………….. παιχνίδια μαζί τους. Τους μιλώ 
όμορφα και τα φροντίζω.


7) Γράφω 5 κατοικίδια ζώα (ζώα που ζουν μέσα στο σπίτι).





Καλή επιτυχία, παιδιά! Και μην ξεχνάτε, η προσπάθεια μετράει…. 

Με αγάπη, κυρία Μαργαρίτα




                                                                           



