
 Εκπαιδευτικό Μονοπάτι 1: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου» 

Σχολείο: ...........................................................................  Ημερομηνία: .........................................  

Το όνομα της ομάδας μας είναι: 

………………………………………………………… 

 
 
Σύντομες Οδηγίες 

Τα ονόματα των παιδιών της Ομάδας μας είναι: 

•  ....................................................................................................  

•  ....................................................................................................  

•  ....................................................................................................  

•  ....................................................................................................  

Διαλέξτε πέντε ζώα που θα ήθελες να αναγνωρίσεις. 

Για καθένα από αυτά που επιλέξατε, κάντε την ερώτηση: έχει σπονδυλική στήλη; 

➢ Αν ΟΧΙ χρησιμοποιείστε την ΚΛΕΙΔΑ ΤΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΖΩΩΝ 

➢ Αν ΝΑΙ χρησιμοποιείστε την ΚΛΕΙΔΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ 

➢ Αν χρησιμοποιώντας την ΚΛΕΙΔΑ ΤΩΝ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΩΝ ΖΩΩΝ καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι το 
ζώο που διαλέξατε ανήκει στην ομάδα των ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ, τότε προχωρήστε παρακάτω, 
χρησιμοποιώντας ΤΗΝ ΚΛΕΙΔΑ ΤΩΝ ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ  

Σε κάθε περίπτωση θα καταλήξετε σε μια ομάδα, που μπορείτε να καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα. 

Ζώο 
(κοινό όνομα) 

Σπονδυλωτό ή 
Ασπόνδυλο 

Σε ποια ομάδα ανήκει το 
ζώο, με βάση τις κλείδες; 

Γράψτε δύο χαρακτηριστικά του 
που χρησιμοποιήσατε για να το 

κατατάξετε  

1 …………………… 
Ασπόνδυλο        

Σπονδυλωτό     
 

 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 

2 …………………… 
Ασπόνδυλο        

Σπονδυλωτό     
 

 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 

3 …………………… 
Ασπόνδυλο        

Σπονδυλωτό     
 

 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 

4 …………………… 
Ασπόνδυλο        

Σπονδυλωτό     
 

 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 

5 …………………… 
Ασπόνδυλο        

Σπονδυλωτό     
 

 
1 ……………………………………………….. 
 
2 ……………………………………………….. 

  



 Εκπαιδευτικό Μονοπάτι 1: «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Τα ζώα στο φακό του στερεοσκοπίου» 

Ονοματεπώνυμο:  ...........................................................................................................................................  

Σχολείο:  .................................................................................  Ημερομηνία:  .................................................  

Ποιο ζώο από αυτά που είδες σου έκανε μεγαλύτερη εντύπωση;  ...............................................................  

Γιατί;  ................................................................................................................................................................  

Σε ποια ομάδα ζώων ανήκει, με βάση τις κλείδες;  ........................................................................................  

Ζωγράφισε το μέρος του σώματός του που σε εντυπωσίασε περισσότερο. 
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Πώς τρώγω και τι κάνω με τα πόδια μου ; 
 

Παρατηρείστε τα πόδια και τα 
στόματα από τα παρακάτω 

ζώα. 

Πώς τρώγω; 
Διαλέξτε από τα παρακάτω: 

Τρυπώ και ρουφώ, Φτύνω και ρουφώ, 
Ρουφώ νέκταρ, Ρουφώ νέκταρ και μασώ 

γύρη, Κόβω και μασώ, Ξύνω και μασώ 
και, Αρπάζω, ρίχνω δηλητήριο και μασώ 

Πώς χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
Διαλέξτε από τα παρακάτω: 

μαζεύω γύρη, σκάβω, αρπάζω την 
τροφή του, πηδώ, περπατώ και τρέχω, 

περπατώ, περπατώ και αμύνομαι. 

 
Μέλισσα 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ το 3ο μου πόδι; 
………………………..……..………………… 

 
Αλογάκι της Παναγίας 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ το 1ο μου πόδι; 
………………………..……..………………… 

 
Σκαθάρι 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ το 1ο μου πόδι; 
………………………..……..………………… 

 
Κρεμμυδοφάγος 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ το 1ο μου πόδι; 
………………………..……..………………… 

 
Ακρίδα 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ το 3ο μου πόδι; 
………………………..……..………………… 
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Πώς τρώγω και τι κάνω με τα πόδια μου ; 
 

Παρατηρείστε τα πόδια και τα 
στόματα από τα παρακάτω 

ζώα. 

Πώς τρώγω; 
Διαλέξτε από τα παρακάτω: 

Τρυπώ και ρουφώ, Φτύνω και ρουφώ, 
Ρουφώ νέκταρ, Ρουφώ νέκταρ και μασώ 

γύρη, Κόβω και μασώ, Ξύνω και μασώ 
και, Αρπάζω, ρίχνω δηλητήριο και μασώ 

Πώς χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
Διαλέξτε από τα παρακάτω: 

μαζεύω γύρη, σκάβω, αρπάζω την 
τροφή του, πηδώ, περπατώ και τρέχω, 

περπατώ, περπατώ και αμύνομαι. 

 
Αχινός 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
………………………..……..………………… 

 
Αράχνη 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
………………………..……..………………… 

 
Κουνούπι 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
………………………..……..………………… 

 
Μύγα 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
………………………..……..………………… 

 
Πεταλούδα 

 
Πώς τρώγω; 

……………………………………………… 

 
Πως χρησιμοποιώ τα πόδια μου; 
………………………..……..………………… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bUFyNMaiKII

