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Ένα ζωάκι γεννιέται

Ένα αρσενικό και 
ένα θηλυκό 
ζευγαρώνουν.

Για παράδειγμα η 
κουνέλα ζευγαρώνει 
με τον κούνελο.



Τα μικρά κουνελάκια

Μέσα στο σώμα 
της κουνέλας 
σχηματίζονται 
μικρά ζωάκια.



Πίνουν το γάλα της μαμάς τους

Μόλις μεγαλώσουν 
βγαίνουν από την 
κοιλιά της μαμά τους.  

Αυτά πίνουν γάλα από 
το σώμα της μαμά 
τους.



Και στους δυο γονείς

Tα μικρά ζωάκια 
μοιάζουν και στους 
δυο γονείς τους, και 
στον μπαμπά τους 
και στη μαμά τους.



Θηλαστικά

Τα ζώα που γεννούν 
μικρά ζώα τα λέμε 
θηλαστικά.

Τα μικρά ζωάκια 
πίνουν το γάλα της 
μαμάς τους.

.



Θηλαστικά

Μικρά ζωάκια 
γεννάει και ο 
σκύλος, η γάτα, το 
άλογο, ο ελέφαντας, 
η αγελάδα.



Τα ζώα που γεννούν αυγά

Υπάρχουν όμως ζώα 
που γεννούν αυγά, 
όπως τα πουλιά και 
τα ψάρια.



Η κότα γεννάει αυγά

Η κότα γεννάει 
αυγά.

Κάθεται πάνω 
τους και τα 
κρατάει ζεστά.



Το κοτοπουλάκι

Το κοτοπουλάκι 
μεγαλώνει μέσα στο 
αυγό. 

Κάποια στιγμή σπάει 
το τσόφλι και βγαίνει.



Τα ψάρια

Τα ψάρια 
γεννούν μικρά 
αυγά μέσα στη 
θάλασσα.



Ερωτήσεις

Τι γεννάει η κότα; Α) γεννάει αυγά β) γεννάει μικρά
Τι γεννάει η κουνέλα; Α) αυγά β) μικρά κουνελάκια
Ποια ζώα λέγονται θηλαστικά; Α) αυτά που γεννούν 
αυγά β) αυτά που πίνουν το γάλα της μαμάς τους
Τι γεννούν τα ψάρια; Α) μικρά ψαράκια β) αυγά
Τι γεννάει ο σκύλος; Α) γεννάει μικρά σκυλάκια β) 
γεννάει αυγά



Ερωτήσεις

Τι γεννάει το περιστέρι; Α) αυγά β) μικρά περιστέρια
Σε ποιον μοιάζουν τα μικρά ζωάκια; Α) και στους δυο 
γονείς β) μόνο στη μαμά γ) μόνο στο μπαμπά
Από που βγαίνει το κοτοπουλάκι; Α) από το αυγό β) 
από την κοιλιά της μαμάς του
Από που βγαίνουν τα κουνελάκια; Α) από την κοιλιά 
της κουνέλας β) από την κοιλιά του κούνελου γ) από 
αυγά της κουνέλας



Το περιεχόμενο του http://sxoleiogiaolous.gr περιλαμβάνει φύλλα εργασίας σε μορφή pdf. Τα pdf αυτά αποτελούν πνευματική
ιδιοκτησία του σχολείου για όλους και των δημιουργών του (Αποστολοπούλου Νίκη, Χαραλάμπους Ασπασία). Το υλικό αυτό δεν μπορεί
να τροποποιηθεί ή να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση του υλικού με τον όρο να συνοδεύεται από το όνομα του δημιουργού.Κάποιο από το υλικό μας είναι
ανοιχτό σε όλο το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας. Για να έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό μας συμπληρώστε τα στοιχεία σας
στην ακόλουθη φόρμα.

Με εκτίμηση, οι δημιουργοί του
Νίκη και Άσπα


