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Στη Λεμεσό, ήρθε ένα τσίρκο. Έχει το πιο 

παράξενο όνομα. Λέγεται «Τσίρκο χωρίς ζώα». 

Ακούσαμε ότι έχει ακροβάτες, που κάνουν δύσκολα 

κόλπα και έναν ζογκλέρ. Έχει και δύο παλιάτσους. Ο 

ένας παλιάτσος οδηγάει ένα μικρούτσικο αυτοκίνητο. 

Ο άλλος παλιάτσος είναι κορίτσι και φοράει τεράστια 

παπούτσια. Ο πιο αστείος όμως είναι ο παρουσιαστής 

του τσίρκου.  Τσιρίζει συνεχώς και κάνει τους θεατές 

να ξεσπάνε στα γέλια! 

Το τσίρκο δεν έχει ούτε ένα ζώο! Μάλλον έχει ένα! 

Είναι μία κατσίκα που βρέθηκε να βόσκει εκεί κοντά. 

Τώρα είναι το κατοικίδιο ενός ακροβάτη. 

1. Διαβάζω. 

Τσίρκο χωρίς ζώα 

Όνομα: _________________________________ 

Τάξη: ___________ 

 

2. Κυκλώνω, στο κείμενο, τις λέξεις που έχουν τσ. 

3. Γράφω τη λέξη από το κείμενο. 
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★  Πού είναι το τσίρκο;

_______________________________________________________   

★  Ποιος είναι ο πιο αστείος, στο τσίρκο;

_______________________________________________________   

★  Πόσους παλιάτσους έχει το τσίρκο;

_______________________________________________________   

★  Πόσα ζώα έχει το τσίρκο;

_______________________________________________________   

 

  

4. Διαβάζω και αντιστοιχίζω. 

Ο ακροβάτης έχει μία κατσίκα. 

Το τσίρκο έχει και έναν ζογκλέρ. 

Ο παλιάτσος, που είναι κορίτσι, 

φοράει μεγάλα παπούτσια. 

Ο παλιάτσος οδηγάει ένα 

μικρούτσικο αυτοκίνητο. 

5. Απαντώ στις ερωτήσεις. 

6. Γράφω το όνομα 

του τσίρκου, με 

κεφαλαία 

γράμματα. 
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Το καγκουρό είναι ένα ζώο υπέροχο! Είναι 

φυτοφάγο θηλαστικό. Ζει κυρίως στην Αυστραλία. Η 

οικογένεια των καγκουρό έχει 63 διαφορετικά είδη! Το 

αληθινό όνομα του καγκουρό, στη γλώσσα των 

ιθαγενών, είναι γολαρού.  

Είναι μαρσιποφόρο ζώο, γιατί 

το θηλυκό έχει μάρσιπο στην 

κοιλιά. Η αρχαία λέξη μάρσιπος 

σημαίνει σάκος. Στον μάρσιπο της 

μαμάς, μεγαλώνει το μικρό 

καγκουρό, τους πρώτους μήνες της 

ζωής του. Έχει και μεγάλα αυτιά και δυνατή ουρά. 

Τα καγκουρό είναι ζώα που χαίρονται τη φύση. Δεν 

έχουν σταθερή φωλιά. Τι μέρες ξεκουράζονται, στη σκιά 

των δέντρων. Τις νύχτες με φεγγάρι, τριγυρνούν 

παντού. Τρέχουν πολύ γρήγορα και κάνουν μεγάλα 

πηδήματα, που φτάνουν μέχρι και 8 μέτρα. 

 

  

1. Διαβάζω. 

Όνομα: _________________________________ 

Τάξη: ___________ 

 Το καγκουρό 

2. Κυκλώνω, στο κείμενο, τις λέξεις που έχουν γκ και γγ. 

3. Βρίσκω τη λέξη 

στο κείμενο και τη 

γράφω, κάτω από 

την εικόνα. 
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4. Συμπληρώνω τα στοιχεία για το καγκουρό. 

είναι έχει μπορεί 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 

5. Διαλέγω από το κουτάκι και συμπληρώνω. 

κοιμούνται 

πηδάνε 

αρσενικό 

ζουν 

τρέχουν 

μάρσιπο 

όνομα 

 

★Τα καγκουρό  _____________________ Αυστραλία .  

★Το αληθινό τους  ____________________    είναι γολαρού. 

★Το  ____________________    καγκουρό δεν έχει μάρσιπο. 

★Το μικρό καγκουρό μεγαλώνει στον ____________________ .  

★Τα καγκουρό μπορούν να  ____________________    μέχρι και 

8 μέτρα και να ____________________    γρήγορα. 

★Τη μέρα ____________________    κάτω από τα δέντρα. 

   
6. Γράφω λίγα λόγια για τον πιγκουίνο. 

 πουλί 

 μαυρόασπρο χρώμα 

 ζει στον Βόρειο Πόλο 

 κολυμπάει γρήγορα 

 δεν πετά 

 τρώει ψάρια 

 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 


