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Κατοικίδια ζώα



Κατοικίδια: είναι τα ζώα που ζουν στην κατοικία ή στον περιβάλλοντα 
χώρο της και η επιβίωσή τους εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από τον 
άνθρωπο. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

• Αγροτικά ζώα, είναι τα ζώα που εκτρέφονται από τον άνθρωπο με 
σκοπό το οικονομικό όφελος. Τέτοια ζώα είναι το άλογο, η αγελάδα, 
το πρόβατο κ.ά.

• Ζώα συντροφιάς, είναι τα ζώα που εκτρέφονται από τον άνθρωπο 
για να του κάνουν συντροφιά. Τέτοια ζώα είναι ο σκύλος, η γάτα κ.ά.



Όλα τα ζώα που θα εξετάσουμε παρακάτω είναι:

• σπονδυλωτά, έχουν δηλαδή σπονδυλική στήλη  

και 

• θηλαστικά, γεννούν μικρά ζωάκια τα οποία και θηλάζουν (εκτός από 
την κότα που είναι πτηνό και γεννάει αυγά)

Τα ζώα ανάλογα με την τροφή τους χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

• φυτοφάγα, τρέφονται μόνο με διάφορα φυτά

• σαρκοφάγα, τρέφονται με κρέας άλλων ζώων

• παμφάγα, τρέφονται τόσο με διάφορα φυτά αλλά και με κρέας 
άλλων ζώων



ΑΛΟΓΟ

Το άλογο είναι όμορφο και 
περήφανο ζώο. 

Ο λαιμός του είναι μακρύς με 
μεγάλη χαίτη. Έχει  φουντωτή 
ουρά και πόδια ψηλά και 
δυνατά. Το σώμα του 
καλύπτεται από πυκνό 
τρίχωμα, με κοντές και απαλές 
τρίχες. 



Ένα άλογο μπορεί να είναι 
άσπρο, καφέ, μαύρο ή σε 
διάφορες αποχρώσεις. 

Το άλογο είναι φυτοφάγο ζώο 
και γεννάει συνήθως ένα 
μικρό. Το άλογο το 
χρησιμοποιούμε για 
μεταφορές, αγροτικές 
εργασίες αλλά και για ιππασία. 



ΑΓΕΛΑΔΑ

Η αγελάδα είναι ένα 
μεγαλόσωμο ζώο. Τη συναντάμε 
με διάφορα χρώματα όπως, 
άσπρο, μαύρο,  ασπρόμαυρο, 
καφέ καθώς και με συνδυασμό 
των παραπάνω χρωμάτων. Το 
θηλυκό ονομάζεται αγελάδα, το 
αρσενικό ταύρος και το μικρό 
μοσχάρι.

Η αγελάδα είναι ζώο φυτοφάγο 
και γεννάει ένα μικρό. 

Η αγελάδα μας δίνει το κρέας και 
το γάλα της.



ΠΡΟΒΑΤΟ

Το πρόβατο έχει ένα σώμα 
μέτριο σε μέγεθος που 
καλύπτεται από πυκνό και 
απαλό τρίχωμα, το οποίο 
συνήθως είναι σγουρό και 
μακρύ. Το χρώμα του 
μπορεί να είναι άσπρο, 
μαύρο ή  καστανό. 

Το θηλυκό ονομάζεται 
προβατίνα, το αρσενικό 
κριάρι και το μικρό αρνάκι. 



Το πρόβατο είναι ζώο 
φυτοφάγο και γεννάει 
συνήθως ένα με δύο 
αρνάκια κάθε φορά. 

Από το πρόβατο 
παίρνουμε το:

• κρέας

• γάλα 

• μαλλί

• δέρμα 



ΚΑΤΣΙΚΑ

Η κατσίκα λέγεται αλλιώς και 
γίδα.  Έχει ένα σώμα μέτριο 
που καλύπτεται από πυκνό 
και ίσιο τρίχωμα. Συναντάμε 
την κατσίκα σε διάφορες 
αποχρώσεις και 
συνδυασμούς χρωμάτων 
όπως άσπρο, μαύρο, καστανό 
κ.α.  Οι περισσότερες 
κατσίκες έχουν κέρατα. 



Το θηλυκό ονομάζεται 
κατσίκα, το αρσενικό τράγος 
και το μικρό κατσικάκι. 

Η κατσίκα είναι ζώο φυτοφάγο 
και γεννάει συνήθως ένα με 
δύο κατσικάκια κάθε φορά. 

Από την κατσίκα παίρνουμε 
το:

• κρέας

• γάλα 

• μαλλί

• δέρμα 



ΓΟΥΡΟΥΝΙ

Το γουρούνι λέγεται και 
αλλιώς χοίρος. Έχει ένα 
στενόμακρο σώμα με κοντά 
ποδαράκια, το οποίο 
καλύπτεται από κοντό και 
σκληρό τρίχωμα. Έχει κωνικό 
κεφάλι, το οποίο καταλήγει σε 
κοντό ρύγχος. Συναντάμε το 
γουρούνι σε διάφορες 
αποχρώσεις και χρώματα 
όπως ροζ, καστανό ακόμα και 
μαύρο. 



Το γουρούνι είναι ένα 
έξυπνο ζώο. Είναι ζώο 
παμφάγο και λίγο 
λαίμαργο.

Γεννάει από πέντε έως 
είκοσι μικρά 
γουρουνάκια κάθε φορά. 
Το αρσενικό γουρούνι 
ονομάζεται κάπρος.

Το γουρούνι μας δίνει το 
κρέας του.



KOTA ή ΟΡΝΙΘΑ

Η κότα είναι πτηνό. Έχει μικρό 
κεφάλι με ένα λοφίο που 
ονομάζεται λειρί. Έχει δύο πόδια 
και το σώμα της καλύπτεται από 
φτερά και πούπουλα σε διάφορα 
χρώματα. 

Δεν μπορεί να πετάξει σε 
μεγάλες αποστάσεις, όμως 
μπορεί να πηδήξει πάνω σε ένα 
δέντρο ή ένα φράχτη. 

Οι κότες  θεωρούνται παμφάγα 
πτηνά, τρώνε σπόρους, έντομα, 
σκουλήκια κ.α. 



Η κότα γεννάει αυγά τα οποία 
και κλωσάει (ζεσταίνει με το 
σώμα της) με υπομονή. Όταν 
περάσουν αρκετές μέρες 
βγαίνουν τα κοτοπουλάκια.
Το αρσενικό ονομάζεται κόκορας 
ή πετεινός. Έχει εντυπωσιακό 
φτέρωμα, που χαρακτηρίζεται 
από μακριές ουρές και λαμπρά 
φτερά στο λαιμό και την πλάτη. 
Οι κότες μας δίνουν τα αυγά και 
το κρέας τους.



ΣΚΥΛΟΣ
Ο σκύλος έχει εξελιχθεί σε ένα 
παμφάγο ζώο. Τα εξωτερικά 
χαρακτηριστικά του σκύλου ποικίλουν 
ανάλογα με τη φυλή του. Έτσι 
μπορούμε να συναντήσουμε σκυλάκια 
μικρόσωμα αλλά και σκυλιά με 
μεγάλο σώμα σε διάφορους 
χρωματισμούς. Έχουμε σκυλιά με 
ψιλά ή κοντά αυτιά, μεγάλο ή μικρό 
κεφάλι, κοντό ή μακρύ τρίχωμα κ.α. 
Μπορεί να γεννήσει από πέντε έως 
επτά σκυλάκια κάθε φορά. 
Ο σκύλος είναι πιστό και έξυπνο ζώο. 
Έχει ανεπτυγμένη όσφρηση και 
μεγάλη ικανότητα να θυμάται κάτι 
που έχει μυρίσει. Ο σκύλος μπορεί να 
ακούει ήχους σε μεγαλύτερες 
αποστάσεις από ότι ο άνθρωπος. 



Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
κάθε φυλής σε συνδυασμό με την 
κατάλληλη εκπαίδευση μπορούν 
να δημιουργήσουν σκυλιά με 
ιδιαίτερες ικανότητες και 
συγκεκριμένους ρόλους. Έτσι 
έχουμε σκυλιά φύλακες (σπιτιού ή 
κοπαδιών), σκυλιά διασώστες, 
οδηγούς τυφλών ή σκυλιά βοηθούς 
προσφέροντας βοήθεια σε παιδιά 
και ενήλικες με ιδιαίτερες ανάγκες.

Ο σκύλος θεωρείται ο καλύτερος 
φίλος του ανθρώπου.



ΓΑΤΑ

Η γάτα έχει εξελιχθεί σε παμφάγο 
ζώο. Το σώμα της καλύπτεται από 
γούνα, η οποία μπορεί να έχει κοντές 
ή μακριές τρίχες σε διάφορα 
χρώματα. 

Οι γάτες είναι πολύ έξυπνες και έχουν 
έντονη προσωπικότητα. Είναι 
γνωστές για τη σχολαστική τους 
καθαριότητα. Καθαρίζουν όλο τους το 
σώμα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 
τους. Στις γάτες αρέσει πολύ να 
κοιμούνται και να χουζουρεύουν. 
Είναι πολύ ναζιάρες και παιχνιδιάρες. 



Η γάτα γεννάει τρία έως οκτώ 
γατάκια κάθε φορά. 

Η γάτα μπορεί να ακούει και να 
μυρίζει πάρα πολύ καλά. Περπατάει 
αθόρυβα ενώ βλέπει πολύ καλά στο 
σκοτάδι. Έχει νύχια τα οποία 
χρησιμοποιεί όταν θέλει να 
σκαρφαλώσει ή να πιάσει το θήραμά 
της.  Ο συνδυασμός όλων αυτών την 
κάνει πολύ καλό κυνηγό. Είναι πολύ 
ωφέλιμη για τον άνθρωπο γιατί τον 
απαλλάσσει από βλαβερά ζώα, όπως 
ποντίκια, κατσαρίδες και φίδια. 



ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητες για εξοικείωση με τα κατοικίδια ζώα
https://learningapps.org/watch?v=pdaotusi521

Πάζλ με ζώα αγροκτήματος και ζώων συντροφιάς
https://www.jigsawplanet.com/argitr/katoikidia-
zoa?authkey=fa1f19a479decc43a70b39cc74d0f5e6

Παιχνίδι μνήμης με ζώα
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10773

https://learningapps.org/watch?v=pdaotusi521
https://www.jigsawplanet.com/argitr/katoikidia-zoa?authkey=fa1f19a479decc43a70b39cc74d0f5e6
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10773


Πηγές
• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/pdf/8547/4122/24-0095_Zoiki-Paragogi_B-EPAL_Vivlio-Mathiti/

• https://gr.pinterest.com/pin/572379433886875849/visual-search/

• https://64.media.tumblr.com/tumblr_m3kt0zJPio1rqjgzjo1_500.jpg

• https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0c/Cow_female_black_white.jpg/800px-Cow_female_black_white.jpg

• https://www.morningagclips.com/sheep-and-goat-producers-conference-oct-27/

• https://cdn.pixabay.com/photo/2019/12/13/19/55/ram-4693755_960_720.jpg

• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Domestic_goat_feeding_on_capeweed.jpg

• https://m.economictimes.com/thumb/msid-71573206,width-1200,height-900,resizemode-4,imgsize-662643/pig.jpg
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• https://cdn.pixabay.com/photo/2016/09/02/15/47/piglet-1639589_960_720.jpg

• https://en.wikipedia.org/wiki/File:Female_pair.jpg

• https://morningchores.com/wp-content/uploads/2017/10/hen-laying.jpg

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CF%84%CE%B1

Οι φωτογραφίες που περιέχονται στην παρούσα παρουσίαση κι έχουν πηγή το διαδίκτυο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Οι υπόλοιπες φωτογραφίες ανήκουν σε προσωπικό αρχείο και διατέθηκαν αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς  σκοπούς.
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