
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: 

Το κοκοράκι κικιρικικί… 
 
Ενότητα: Ζώα (2 Φύλλα εργασίας) 
 
Επίπεδο: Α1, Α2 
 
Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες 
 
∆ιάρκεια: 4-6 ώρες (2-3 δίωρα) 
 
Υλικοτεχνική υποδομή:  
 

 Για τον διδάσκοντα: 1 υπολογιστής με ηχεία, σύνδεση στο Ίντερνετ και 
σύνδεση με projector, οθόνη προβολής, πίνακας. 
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Φύλλο εργασίας 1 

1. Έχετε ζώα που ζουν μαζί σας στην πόλη ή στο χωριό; Ταιριάξτε τα 

ονόματά τους με τις εικόνες.  

1. η γάτα 8. το καναρίνι 

2. ο σκύλος 9. η κατσίκα 

3. το γουρούνι 10. το άλογο 

4. ο γάιδαρος 11. η αγελάδα 

5. το πρόβατο 12. το κουνέλι 

6. η κότα 13. ο κόκορας 

7. ο παπαγάλος  

 

           

1. __________________       2. _______________ 

         

3. __________________     4. _________________ 
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5. __________________     6. ________________ 

 

         

7. __________________     8. __________________ 

         

9. __________________     10. __________________ 
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11. __________________     12. ___________________ 

 

13. _____________________________ 

 

 

2. Ακούστε τα παιδικά τραγούδια για τα ζώα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

(Αχ, κουνελάκι): http://steliosmusic.blogspot.com/2010/06/blog-
post_3229.html και 

(Η καλή μας αγελάδα): http://steliosmusic.blogspot.com/2010/06/blog-
post_6350.html 

και τραγουδήστε τα όλοι μαζί.  

 

Αχ, κουνελάκι Η καλή μας αγελάδα 

Αχ, κουνελάκι, κουνελάκι,  
ξύλο που θα το φας! 

Μέσα σε ξένο περιβολάκι 
τρύπες γιατί τρυπάς;  
 
Μη μου σουφρώνεις τη μυτούλα,  
μη μου κουνάς τ’ αυτιά. 
 
Μη μου κλείνεις το ματάκι,  
είσαι μια ζωγραφιά! 

 

Η καλή μας αγελάδα 

βόσκει κάτω στη λιακάδα 

μικρά χόρτα και μεγάλα  

για να κατεβάσει γάλα. 

 

Να το κάνουνε τυράκι, 

να το κάνουν βουτυράκι, 

να το βάλουνε στο πιάτο, 

να σου πουν «Oρίστε, φά’ το!». 
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3. Τι ξέρετε για τα μέρη του σώματος των ζώων; Ταιριάξτε το ζώο στην 

αριστερή στήλη με το μέρος του σώματος στη δεξιά στήλη. 

 

  
1. Τα έχει η γάτα… 

            
           Α.  η χαίτη 

 
2. Τα έχει η κατσίκα… 

 

       
           Β.  τα μουστάκια 

  
3. Το έχει ο αετός… 

              
             Γ. τα φτερά 

   
4. Τα έχει η κότα… 

             
         ∆. τα κέρατα 

 
5. Την έχει το άλογο… 

            
       Ε. το καβούκι 

 
6. Την έχει ο ελέφαντας… 

           
     ΣΤ. το ράμφος 
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7. Το έχει η χελώνα… 

    
     Ζ. η ουρά 

 
8. Τα έχουν τα ψάρια… 

           
        Η.  η προβοσκίδα 

 
9. Την έχει ο σκύλος… 

       
     Θ. η καμπούρα 

 
10. Την έχει η αρκούδα… 

     
       Ι. τα πλοκάμια 

 
10. Τα έχει το χταπόδι… 

          
        Κ.  τα λέπια 

 
11. Τις έχει ο κάβουρας… 

            
          Λ.   η γούνα 

 
12. Την έχει η καμήλα… 

            
          Μ.   οι δαγκάνες 
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4. Πώς «μιλάνε» τα ζώα; Ακούστε το τραγούδι (δύο φορές) στη διεύθυνση 

http://www.youtube.com/watch?v=ZKOGF04VZyI  και προσπαθήστε να 

το τραγουδήσετε κάνοντας ο καθένας/η καθεμία από ένα διαφορετικό 

ζώο. 

Το κοκοράκι 
Στίχοι: Νίκος Φατσέας 
Μουσική: Ζοζέφ Κορίνθιος  
Τραγούδι: ∆ιονύσης Σαββόπουλος  
 

Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω ένα κοκοράκι.  
Το κοκοράκι κικιρικικί, 
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.  
 
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω μία κοτούλα.  
Η κοτούλα κοκοκό,  
το κοκοράκι κικιρικικί,  
να σε ξυπνάει κάθε πρωί. 
  
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω μία γατούλα. 
Η γατούλα νιάου νιάου,  
η κοτούλα κοκοκό,  
το κοκοράκι κικιρικικί,  
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.  
 
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω ένα πουλάκι. 
Το πουλάκι τσίου τσίου,  
η γατούλα νιάου νιάου, 
η κοτούλα κοκοκό,  
το κοκοράκι κικιρικικί, 
να σε ξυπνάει κάθε πρωί. 
 
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω ένα γουρουνάκι. 
Το γουρούνι γρουτς γρουτς,  
το πουλάκι τσίου τσίου,  



 8

η γατούλα νιάου νιάου, 
η κοτούλα κοκοκό,  
το κοκοράκι κικιρικικί,  
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.  
 
Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, 
θα σου αγοράσω ένα σκυλάκι. 
Το σκυλάκι γαβ γαβ γαβ,  
το γουρούνι γρουτς γρουτς,  
το πουλάκι τσίου τσίου, 
η γατούλα νιάου νιάου 
η κοτούλα κοκοκό,  
το κοκοράκι κικιρικικί,  
να σε ξυπνάει κάθε πρωί.  
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Τα προϊόντα στην αγορά 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/PROIONTA_STIN_AGORA.pdf, 

σελ. 22-25, 28-31) 

Μια μέρα δρόμος 

(http://www.museduc.gr/docs/dimotiko/MIA_MERA_DROMOS.pdf, σελ. 

5-6, 8-16, 27-29, 37) 

 

Γραμματική 

α) Επαναληπτικό για τα άρθρα: 

η άσκηση στη σελίδα 72 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

β) Επαναληπτικό για τον πληθυντικό των ουσιαστικών: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 76, 77 και 78 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

γ) Συμφωνία επιθέτου - ουσιαστικού: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 98 και 99 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

δ) Ηχοποιητικά παράγωγα: 

η άσκηση στη σελίδα 576 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

ε) Οριστική συνοπτικού μέλλοντα ενεργητικής φωνής ρημάτων α΄ και β΄ 

συζυγίας: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 250, 251 και 267 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις  

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

∆είτε τις σελίδες 396-407 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  
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Φύλλο εργασίας 2 

1. ∆ιαλέξτε το σωστό όνομα για όλα τα  ζώα στη στήλη Α, στη στήλη Β, στη 

στήλη Γ και στη στήλη ∆.   

Ζώα της λίμνης και του ποταμού 

Κατοικίδια ζώα 

Ζώα της θάλασσας 

Ζώα του δάσους 

 

Α.                               Β.                          Γ.                                     ∆.                      

__________  _________  __________  ______________                         

 

http://e-symvoulos.blogspot.com/2009/03/blog-post_19.html 
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2. Ακούστε το τραγούδι (δύο φορές) στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

http://steliosmusic.blogspot.com/2010/08/blog-post_87.html και 

απαντήστε στις ερωτήσεις. 

o ∆ύο από τα παρακάτω ζώα παντρεύονται.  Σημειώστε με  τα σωστά.   

 

 

ο κάβουρας  

 

 η χελώνα 

 

 η γάτα 

 

 ο ποντικός 
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o Ποια ζώα κάλεσαν στον γάμο τους; Θυμηθείτε και σημειώστε με  τα 

σωστά. 

   τον σκαντζόχοιρο 

 

 τον τζίτζικα 

 

 τον ελέφαντα 

 

 τη μύγα 

 

 τον γάιδαρο  

 

 τον μέρμηγκα 

 
 τη γάτα 

 

 την αλεπού 

 

 τον βάτραχο 

 

 τον λύκο 
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3. Βρείτε τα ονόματα των ζώων. Κάντε προτάσεις με τις λέξεις που σας 

δίνουμε, όπως στο παράδειγμα, για να βρει ο διπλανός σας/η διπλανή σας 

ποιο είναι το ζώο.  

   (φτερά, από Κ) 

Α. Ένα ζώο με φτερά, που το όνομά του αρχίζει από το γράμμα Κ. 

Β. Η κότα έχει φτερά. 

 

1. (προβοσκίδα, από Ε) 

Α. _______________________________________ . 

Β. _______________________________________ . 

2. (δαγκάνες, από Κ) 

Α. _______________________________________ . 

Β. _______________________________________ . 

3. (ουρά, από Σ) 

Α. _______________________________________ . 

Β. _______________________________________ . 

4. (γούνα, από Α) 

Α. _______________________________________ . 

Β. _______________________________________ . 

5. (ράμφος, από Α) 

Α. _______________________________________ . 

Β. _______________________________________ . 
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6. (λέπια, από Ψ) 

_______________________________________ . 

_______________________________________ . 

7. (καβούκι, από Χ) 

_______________________________________ . 

_______________________________________ . 

8. (μουστάκια, από Γ) 

_______________________________________ . 

_______________________________________ . 

9. (χαίτη, από Α) 

_______________________________________ . 

_______________________________________ . 

10. (πλοκάμια, από Χ) 

_______________________________________ . 

_______________________________________ . 
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4. ∆ιαβάστε τι απάντησαν κάποιοι άνθρωποι στην ερώτηση: «Ποιο από τα 

δύο ζώα προτιμάτε; Τον σκύλο ή τη γάτα; Γιατί;». Συμπληρώστε κάτω από 

τη σωστή στήλη του πίνακα τα «καλά» και τα «κακά» του κάθε ζώου, 

όπως στο παράδειγμα. 

 
1. 
Προτιμώ τη γάτα από τον σκύλο, γιατί είναι πιο όμορφη, πιο καθαρή και πιο 
ανεξάρτητη.   
 
2. 
Προτιμώ τον σκύλο, γιατί είναι πιο υπάκουος και πιο βολικός. Μπορείς να 
τον εκπαιδεύσεις να μην τρώει τα έπιπλα ή τις κουρτίνες.  
 
3. 
Προτιμώ τον σκύλο, γιατί έχει υπέροχο βλέμμα και νιώθει αληθινή αγάπη για 
τον άνθρωπο. Οι γάτες είναι αχάριστες. Τις ταΐζεις κaι αυτές σε δαγκώνουν ή 
σε γρατζουνάνε. 
 
4. 
∆εν μπορώ να πω ποιο από τα δύο ζώα προτιμώ. Ο σκύλος είναι πιο πιστός 
και πιο αληθινός φίλος από τη γάτα. Η γάτα, όμως, θέλει λιγότερη φροντίδα. 
∆ε χρειάζεται να την πλένεις ή να την πηγαίνεις βόλτα. 
 
 

Γάτα Σκύλος 

Καλά (+) Κακά (-) Καλά (+) Κακά (-) 

όμορφη 
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5. Συζητήστε στην τάξη: 

o Ποιο είναι το αγαπημένο σας ζώο; Γιατί; 

o Αν ήσασταν ζώο, ποιο θα θέλατε να είστε; 

 

6. Ποιον άνθρωπο λέμε «γάτα» και ποιον «αλεπού»; Ταιριάξτε το όνομα του 

ζώου στα αριστερά με τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στα δεξιά.  

Λέμε…  τον/την 

 1. γάτα  α. τον άνθρωπο που φοβάται εύκολα, τον 

δειλό 

2. γάιδαρο  β. τον έξυπνο άνθρωπο 

3. γουρούνι  γ. τον άνθρωπο που δε φέρεται ευγενικά 

4. ελέφαντα  δ. τον πολύ παχύ και μεγάλο σε όγκο 

άνθρωπο 

5. αλεπού  ε. μια γυναίκα ψηλή και άχαρη  

6. κότα  στ. τον πονηρό άνθρωπο 

7. καμήλα  ζ. τον βρόμικο άνθρωπο 

8. βόδι  η. τον χαζό, τον βλάκα 
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7. Θέλετε να χαρίσετε ένα ζώο. Γράψτε μια αγγελία στην εφημερίδα, όπως 

στo παράδειγμα, για να το ανακοινώσετε.  

Η Λίζα είναι ένα υπέροχο λυκόσκυλο 4 ετών. Είναι αρκετά ήρεμη, πολύ φιλική 

και ψάχνει για ανθρώπους που θα την αγαπάνε και θα τη φροντίζουν για 

πάντα.  Τηλεφωνήστε στo: 6936976310, Οδός: Ελ. Βενιζέλου 13, 

Αλεξανδρούπολη. 

 

Χαρίζω ένα σκυλάκι αρσενικό 2 μηνών, χαριτωμένο, υγιέστατο και πολύ 

καθαρό. Το χρώμα του είναι καφέ και είναι ράτσας κανίς. Τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 25310 20908.  

 

Χαρίζονται δύο πανέμορφα γατάκια 3 μηνών. Είναι παιχνιδιάρικα, πολύ 

τρυφερά και εξοικειωμένα με τους ανθρώπους. Τους αρέσει να κοιμούνται σε 

πολυθρόνες και στα πόδια μας. ∆ε γρατζουνάνε και είναι πολύ καθαρά. 

∆ίνονται μόνο σε ζωόφιλους. Επικοινωνήστε με τον Παναγιώτη. Τηλ. 

6974367589. 
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Υποστηρικτικό υλικό 

Τα βιβλία:  

Περίπατοι με τις λέξεις, Ε΄ τάξη, 1ο βιβλίο 

(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/PERIPATOI_1.pdf, σελ. 21-40) 

Ταξίδια με λόγια, ΣΤ΄ τάξη, 1ο βιβλίο 

(http://museduc.gr/docs/dimotiko/2011/TAXIDIA_ME_LOGIA_1.pdf, 

σελ. 21-38) 

 

Γραμματική 

α) Το γένος στα ουσιαστικά: 

οι θεματικές ασκήσεις στις σελίδες 40 και 41 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

β) Συμφωνία επιθέτου - ουσιαστικού: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 103-107, 113 και 117 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

γ) ∆ιαφοροποίηση των επιθέτων (-η/-α): 

οι ασκήσεις στις σελίδες 109 και 110 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

δ) Τα επίθετα σε -ης, -α, -ικο: 

η άσκηση στη σελίδα 131 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

ε) Ο συγκριτικός βαθμός των επιθέτων: 

οι ασκήσεις στις σελίδες 160, 161 και 164 από τις Γλωσσικές Ασκήσεις 

(διαθέσιμες στο: http://www.museduc.gr/index.php?page=2&sub=121Ac) 

 

Λεξιλόγιο 

∆είτε τις σελίδες 396-407 από το βιβλίο Λέξεις και Εικόνες (διαθέσιμο στο:  

http://www.keda.gr/epam/pdf/high/lexeis_eikones_lex.pdf)  


