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Υπάρχουν ψάρια που είναι πολύ 
όμορφα, αλλά και κάποια άλλα που 

είναι τρομακτικά και επικίνδυνα. 
 Ορισμένα από αυτά είναι σε 

αφθονία, ενώ άλλα χρειάζεται να 
τα προστατεύουμε, γιατί 

κινδυνεύουν να εξαφανιστούν . 
 

Μέσα στο απέραντο γαλάζιο 
της θάλασσας ζουν πολλά 
μικρά και μεγάλα ζωάκια. 

Ψάρια, αστερίες, ιππόκαμποι, 
θαλάσσιες χελώνες, φώκιες  
και διάφορα άλλα ζώα της 

θάλασσας.  



 
 

Υπάχουν ψάρια μεγάλα , ψάρια μικρά ,  
ψάρια πολύχρωμα  κι αγκαθωτά … 
 
Ορισμένα από αυτά κολυμπάνε μέσα σε ωκεανούς, 
ενώ άλλα σε σκοτεινά νερά. 
Κάποια  από αυτά κρύβονται  στα βράχια ή στην άμμο, 
ενώ κάποια άλλα ανεβαίνουν στον αφρό ή και πετούν . 
 
Ας γνωρίσουμε μερικά... 
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Μπορείς να δεις το πιο κάτω βίντεο με 

τα ζώα της θάλασσας, πατώντας τον 
πιο κάτω σύνδεσμο  

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

KAt9U-v4 
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Ας δούμε λίγες πληροφορίες για τα δελφίνια!  
 
Τα δελφίνια είναι ένα ζώα τα οποία είναι θηλαστικά 
και ζουν σε όλα τα μεγάλα ποτάμια και τις 
θάλασσες. 
 
Το σώμα τους είναι κυλινδρικό, έχει μάκρος 1-2 μ. 
και βάρος ως 150 κιλά.  
 
Αναπνέουν με πνευμόνια, έτσι αναγκάζονται συχνά 
να βγάζουν  το κεφάλι τους  έξω από το νερό και να 
αναπνέουν από τον αέρα το οξυγόνο που τους 
χρειάζεται. 
 
Στη ράχη τους έχει χρώμα μελανωπό και στην κοιλιά 
τους λευκό.  
 
Τρέφονται με σουπιές, οχταπόδια, καλαμάρια 
  κι  άλλα μικρά ψαράκια. 
 

 
 



Το θηλυκό δελφίνι γεννάει ένα μικρό, που το 
περιποιείται πολύ, ώσπου να μεγαλώσει και  να 
μπορεί  να συντηρηθεί από μόνο του. 
Τα δελφίνια ζούν πολλά χρόνια.  Μέχρι 100. 
 
Όλα τα δελφίνια έχουν ένα σύστημα ηχοεντοπισμού,  
με τη βοήθεια του οποίου προσανατολίζονται, 
εντοπίζουν την τροφή τους και επικοινωνούν μεταξύ 
τους με δικούς τους μοναδικούς κώδικες.  
 
Πολλές φορές οι θαλασσινοί συναντούν κοπάδια 
από δελφίνια.  Τα αγαπούν πολύ, γιατί τα βλέπουν 
να κολυμπούν χαρούμενα δίπλα στα καράβια τους, 
που τα συντροφεύουν για πολλές ώρες. 
 
Από τα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι θεωρούσαν τα 
δελφίνια  ως καλούς τους φίλους. 
Υπάρχουν αρκετοί ωραίοι μύθοι και ιστορίες  
σχετικά με τα δελφίνια και τη φιλία τους με τους 
ανθρώπους. 



 
Απόλαυσε τα πιο κάτω 

βιντεάκια με τα φιλικά και 
αξιαγάπητα δελφίνα! 

 

Πάτησε τους συνδέσμους 
 

https://www.youtube.com
/watch?v=lRcNfPBu8Rc 

https://www.youtube.com
/watch?v=syQZeTSAedM 
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Είμαι η θαλάσσια  χελώνα Καρέτα Καρέτα. 
Είμαι ένα από τα ζώα της θάλασσας 
που κινδυνεύω να εξαφανιστώ. 
 Σε παρακαλώ, βοήθησε με!!! 

 
Δες το πιο κάτω βιντεάκι 
https://www.youtube.com/watch?v=LbZNZY8Iano 
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Γλωσσική Αγωγή 

Αυτή είναι η λέξη… θάλασσα 
Μπορείς να 

βρεις κι εσύ τη 
λέξη θάλασσα; 

θάλασσα 

θάλασσα 

 
 

θησαυρός 
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ζώα 
 

Βραζιλία 
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ζουζούνια 
 

γαλάζιο 
 
 
 
  

 
 

ζάχαρη 
 

βάζο 
 

ζωγράφος 
 

ζάρι 
 

γκρίζο 
 

Ζωή 
 

Ζήνωνας 
 
 
 
  



Στην επόμενη σελίδα θα 
βρεις  κάποιες λέξεις 

με ζώα της θάλασσας. 
 

Ετοιμάσου να τις 
ξαναδημιουργήσεις! 

Μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις  
σπόρους, όσπρια, 

ζυμάρι ή οποιαδήποτε 
άλλα υλικά έχεις στο 

σπίτι σου.  



παγωτό 

οχταπόδι 

αστερίας 



ψάρι 

μέδουσα 



Προσπάθησε να δημιουργήσεις  
σύνθετες λέξεις με τη λέξη 

«ψάρι» 
Γράψε τις απαντήσεις 





Αινίγματα με τα ζώα της θάλασσας 



































Πως έλεγαν τη θάλασσα που ήταν διαφορετική από όλες τις άλλες; 

Πως συμπεριφέρονταν τα υπόλοιπα  ψαράκια στον Σπλιφ τον Γκριζούλη και 
πως  τον έκαναν να νιώθει; 

Γιατί  της έδωσαν αυτό το όνομα; 

Ποιο από τα ψαράκια δεν ήταν χαρούμενο και γιατί; 

Τώρα προσπάθησε να θυμηθείς… 



Η διαφορετικότητα /ιδιαιτερότητα του αυτή, αν και δεν τον πείραζε πολύ, τι  
τον βοήθησε να μάθει να κάνει καλύτερα; 

Πως τον είχαν ονομάσει τα  υπόλοιπα ψάρια και γιατί; 

Τι έκανα οι δυο φίλοι όταν τους πλησίασε ένα ψαροκάικο που στα δίκτυα του 
είχε πιασμένα πολλά ψάρια; 

Τι έκαναν τα  άλλα ψάρια όταν τους ενημέρωσε ο Σπλιφ ο Γκριζούλης και ο 
Μπουμ ο Ομορφούλης για το τι συνέβαινε; 

Το ψαράκι με τα πολύχρωμα λέπια  που γνώρισε ο Σπλιφ, ήταν τυφλό.  
Πως συμπεριφέρονταν και σε εκείνο το ψαράκι τα άλλα ψάρια; 



Τι δίδαξαν με τη συμπεριφορά  τους αυτοί οι δυο ήρωες; 

Μετά τη συνεργασία και την ομαδική τους επιτυχία, πως έβλεπαν τα  υπόλοιπα 
ψάρια τον  Σπλιφ τον Γκριζούλη και τον Μπουμ τον Ομορφούλη; 

Μπορείς να ζωγραφίσεις τη 
σκηνή που σου άρεσε 

περισσότερο στο παραμύθι. 

Μπορείς να αντιγράψεις τον 
τίτλο του παραμυθιού. 

Μπορείς να αντιγράψεις την ωραία αυτή πρόταση 
από το παραμύθι 

«Γιατί όλοι είναι ίσοι και απλά η συνεργασία 
και η φιλία είναι που κάνουν τα θαύματα!»  



Μαθηματικά 

Τα ζώα της θάλασσας που θα δεις  
στην επόμενη σελίδα, μπερδεύτηκαν. 

Μπορείς να μετρήσεις τα ζώα της θάλασσας 
και να βρεις πόσα υπάρχουν από το κάθε είδος. 

Ετοίμασε κι εσύ τον πίνακα που θα δεις πιο 
κάτω. 
Στη συνέχεια χρωμάτισε τόσα  κουτιά, όσο και 
τα ζώα της θάλασσας από το κάθε είδος. 

Αφού μετρήσεις τα διάφορα ζώα 
της θάλασσας  και  συμπληρώσεις 
τον πίνακα, μπορείς να γράψεις 
και τους αριθμούς. 







Δες πόσα ζώα της θάλασσας έχει σε 
κάθε κουτί. 

 Τοποθέτησε  κάτω από τη σωστή 
απάντηση ένα μανταλάκι. 
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Τραγούδι 
 « Ο ασπροδόντης καρχαρίας » 

                 
 

  https://www.youtube.com/watch?v=FX6X04oqXV8 
 

Πάτησε τον 
πιο κάτω 

σύνδεσμο για 
να ακούσεις 
το τραγούδι  

Μουσική  Αγωγή 
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Το ζωάκι της μικρούλας της Μαρίας 

είναι ένας ασπροδόντης   καρχαρίας        

που τα κύματα          της θάλασσας  διασχίζει 

και ανέμελα ξαπλώνει και σφυρίζει      . 

 

Το ζωάκι της μικρούλας της Μαρίας 

είναι ένας παιχνιδιάρης                   καρχαρίας 

με ναυάγια                     στο βυθό              διασκεδάζει 

και για πλάκα τα υποβρύχια   τρομάζει. 
 

 

 



Η Μαρία    το αγαπάει              και το φροντίζει 

και το δέρμα του με λάδι            το γυαλίζει 

το μαθαίνει τα σαγόνια       του να κλείνει 

και τα δόντια                     του να πλένει με χλωρίνη       

  . 

Το ζωάκι της μικρούλας της Μαρίας 

είναι ένας γλυκατζούρης        καρχαρίας 

τα παγόβουνα             στην πλάτη κουβαλάει 

και τα ψάρια                    με γρανίτες                  τα κερνάει. 

 



Το ζωάκι της μικρούλας της Μαρίας 

είναι ένας χορτοφάγος   καρχαρίας 

τρώει μονάχα σπανακόπιτες               με φύκια 

και καρπούζια              που πετάνε απ’ τα καΐκια               . 

 

Κάθε τόσο το απόγευμα η Μαρία 

ανταμώνει το μικρό της καρχαρία 

το λουράκι            στο πτερύγιο        του περνάει 

και για βόλτα στον ωκεανό   τον πάει. 

 

 



 

Να..α..α..α... 

 

Το ζωάκι της μικρούλας της Μαρίας 

είναι ένας λατρεμένος       καρχαρίας 

κι η Μαρία είναι ένα φαλαινάκι 

τ’ αγκαλιάζει                     και του δίνει ένα φιλάκι 

 

 



 
Πολλοί ζωγράφοι εμπνεύστηκαν από τα  
ψάρια του γιαλού και τα ψάρια του βυθού. 
Έτσι  πήραν τα πινέλα τους και τα 
ζωγράφισαν με τις πιο ωραίες πινελιές τους. 
 
Δες κάποιους από τους πίνακες τους! 
 

Εικαστικές Τέχνες 



Παρατήρησε τους πίνακες του Paul Klee 



Δες το ψάρι της Κωνσταντίνας Θεοδωρακάκου 



Ο Θεόφιλος Χατζημιχαήλ ζωγράφισε «Το ψάρεμα» 
 



«Ο γέρος ψαράς» του  Evan Farkas 
 







Ζωγραφίστε  τα δικά σου ψαράκια πάνω σε 
πέτρες,  χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους, 

νερομπογιές  ή ο,τι άλλο επιθυμείς! 

Φωτογραφία από το διαδύκτιο 



Παιγνίδι ΘΑΛΑΣΣΑ - ΞΗΡΑ  
 
Μπορείς να παίξεις το συγκεκριμένο παιγνίδι με τους γονείς σου,  
τα αδέλφια σου και τους φίλους σου.  
 

Στάσου σε ένα οριοθετημένο πλακάκι, σε ένα δωμάτιο του σπιτιού σου ή 
έξω στην αυλή. 
Ένας μεγάλος, π.χ. η μητέρα σου, θα σου λέει τις λέξεις θάλασσα και ξηρά. 
Όταν σου λέει ΘΑΛΑΣΣΑ, να βγαίνεις από το πλακάκι. 
Όταν σου λέει ΞΗΡΑ, να πηδάς μέσα στο πλακάκι. 
Οι λέξεις θάλασσα-ξηρά, χρειάζεται να  λέγονται γρήγορα, ώστε να βλέπετε πόσο 
γρήγορα αντιδράτε στο άκουσμα τους. 
Όταν χάνετε, να αλλάζετε ρόλους.  
Καλή διασκέδαση!!! 

 

Φυσική Αγωγή 



 

Στη διατροφή μας, είναι καλό 
να περιλαμβάνονται τα ψάρια, 
διότι έχουν φώσφορο και  
βοηθούν την όραση μας !  
Κάποια από τα ψάρια είναι 
κατάλληλα για ψαρόσουπα, 
ενώ κάποια άλλα είναι πιο 
νόστιμα ψητά ή τηγανητά. 
 

 
Μπορείς να επισκεφτείς 
με τους γονείς σου μια 
ψαραγορά, να δείτε τα 
διάφορα είδη ψαριών και 
να επιλέξετε τι θα θέλατε 
να μαγειρέψετε. 
 



 
 
Θυμήσου… 
 
Όπου βλέπεις την εικόνα της 
φωτογραφικής μηχανής, 
αφού κάνεις κι εσύ τη συγκεκριμένη 
εργασία, ζωγραφιά ή κατασκευή, να 
τη βγάλεις  φωτογραφία.  
 
Θυμήσου να γράψεις καθαρά το όνομα και 
την τάξη σου και να την αποστείλεις στη 
δασκάλα σου! 
 



Στους γονείς 
με αγάπη… 



Απολαύστε το Καλοκαίρι, 
με όμορφες εμπειρίες ! 


