
Περί ονομασίας… 

Αγελάδα, ταύρος, βόδι ή μοσχάρι; 
Συχνά μπερδευόμαστε με τις πολλές ονομασίες.  

Διερευνούμε πρώτα τις γνώσεις μας. Βλέπουμε φωτογραφίες και βάζουμε 

κάτω από κάθε μία, την κατάλληλη ονομασία (ακολουθούν οι σωστές….)  

 

  

Αγελάδα Ταύρος 

  

Βόδι Μοσχάρι 

 

Στη συνέχεια «παίζουμε» με μεταφορικές εκφράσεις ή παρομοιώσεις που 

χρησιμοποιούν αυτές τις ονομασίες. Τις εξηγούμε και τις εντάσσουμε σε 

διαλόγους που δραματοποιούμε. 

Παραδείγματα μεταφορικών φράσεων: 

-η εποχή / η περίοδος των ισχνών αγελάδων: περίοδος φτώχιας 

-η εποχή / η περίοδος των παχιών αγελάδων: περίοδος πλούτου 

-Ταύρο τον έκανε πάλι με τη συμπεριφορά της. 

-Όταν παίρνεις αυτό το βλέμμα της αγελάδας, με πιάνει πανικός. 
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-Η λέξη «μοσχάρι» χρησιμοποιείται συχνά για να αποδώσει τον εύπιστο ή 

κουτό ή αγενή κλπ 

-Οι λέξεις «αγελάδα» και «βόδι» χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν 

τους παχύσαρκους ανθρώπους 

Βρίσκουμε την ετυμολογία της λέξης «αγελάδα» (ἀγελαία, που ζει δηλαδή 

σε αγέλη). 

Βρίσκουμε παροιμίες για τα ζώα αυτά. Προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε 

και να τις εντάξουμε σε μια ιστορία. Χωρισμένοι σε ομάδες οι μαθητές επιλέγουν 

μια παροιμία και γράφουν μια ιστορία γι’ αυτήν. Την παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια.  

 

Παροιμίες 

Άλλα μελετούν τα βόδια κι άλλα ο ζευγάς. 

Αλλού ζευγάς, αλλού τα βόδια. 

Από στεναχωρημένη αγελάδα, θα πάρεις ξινισμένο γάλα. 

Εκεί που μας χρωστούσανε, μας πήραν και το βόδι… (αχαριστία σε 

συνεργασία) 

Η στραβή η αγελάδα δε θωρεί την αυλακιά της, αλλά της διπλανής. 

Καλύτερα ένα αυγό με ειρήνη, παρά ένα βόδι με πόλεμο. 

Μοσχάρι πήγε; Βόδι γύρισε! (δεν άλλαξε) 

Όποιος έφαγε το βόδι κρύφτηκε κι όποιος έφαγε τ’ αυγό μαρτύρησε. (Οι 

μεγάλοι απατεώνες μένουν ατιμώρητοι.) 

Όποιος κλέβει τ’ αυγό, θα κλέψει κι το βόδι. 

Όσο κι αν αδυνατίσει το βουβάλι, πάλι για ένα βόδι κάνει. (η αξία δε 

χάνεται) 

Πέντε βόδια, δυο ζευγάρια… (αμόρφωτος - αγενής - χαζός) 

Στου βοδιού το κέρατο να το κρύψεις θα το βρει… 

Τα βόδια τα δένουν απ’ τα κέρατα. Τον άνθρωπο απ’ το λόγο του. 

(αξιοπρέπεια - εμπιστοσύνη) 
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Τέτοια βόδια τρώει ο λύκος. (Λέγεται για όσους δε φροντίζουν τα 

υπάρχοντά τους) 

Το τρανό το βόδι τ’ αφήσαμε στη μάντρα… (Δεν είπαμε το κυριότερο) 

Το ψωμί μοσχομυρίζει, αλλά το βόδι κι ο γεωργός ξέρουν πόσο υπέφεραν 

να γίνει. 

Φάγαμε όλο το βόδι ,στην ουρά θα σταματήσουμε; 

 

Χρήσιμες πληροφορίες  

Το θηλυκό αυτού του είδους ονομάζεται αγελάδα και το αρσενικό ταύρος. Ίσως όμως 

μπορεί να έχετε ακούσει και το βόδι ή το μοσχάρι. Βόδι λέμε τον ευνουχισμένο ταύρο που 

προορίζεται για εργασία ή κρεατοπαραγωγή. Μοσχάρι λέμε  τον ταύρο ή την αγελάδα η οποία 

βρίσκεται σε μικρή ηλικία. 
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