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Δηζαγσγή… 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), ε νπνία απνηειεί πιένλ απηνηειέο γλσζηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο έρεη λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν, 

ηδηαίηεξα ζηηο κέξεο καο, εμαηηίαο ησλ πνιχπινθσλ θαη ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, αιιά 

θαη άιισλ πξνβιεκάησλ πνπ ηαιαλίδνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία φπσο είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη νη πεξηβαιινληηθέο θαη θνηλσληθέο θξίζεηο είλαη απφξξνηα ηεο 

αιιειεμάξηεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ηεο θνηλσλίαο θαη εμεηάδνληαο ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΠΔ, είλαη 

παζηθαλέο φηη ε ΠΔ δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ζαλίδα ζσηεξίαο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζρέζεο αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο, ηελ επαλαθνξά ηεο ηζνξξνπίαο ζηε ζρέζε ηνπο θαη ηελ άκβιπλζε 

ζσξείαο θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. νηθνλνκηθψλ). 

Ζ ιπδία ιίζνο, γηα ηελ πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο ΠΔ θαη ηεο ιεηηνπξγία ηεο σο 

θνξέαο θνηλσληθψλ αιιαγψλ, είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα δπλακηθφ 

ζχζηεκα πνπ εμεηάδεη ζπζηεκαηηθά, δηεπηζηεκνληθά θαη ζθαηξηθά ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα, κε αθεηεξία ην καζεηή θαη ην άκεζν ηνπηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, δίλνληαο έκθαζε φρη κφλν ζηε 

γλψζε αιιά ζηε δξάζε θαη ζηε ζπκκεηνρή. ε έλα ηέηνην πιαίζην, αμηνπνηνχληαη καζεηνθεληξηθέο 

κέζνδνη δηδαζθαιίαο πνπ εζηηάδνπλ ζηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ θαη πξνσζνχλ ηελ 

απηελέξγεηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Αλαιπηηθφηεξα, νη καζεηέο 

νηθνδνκνχλ ηε λέα γλψζε κέζσ ηεο δηθήο ηνπο δηεξεχλεζεο, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηηο 

πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο. Μέζσ ινηπφλ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, αληηιακβάλνληαη ηε 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ/θαηλνκέλσλ αιιά θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 

 

πλεπψο, ε αλάπηπμε θαη ε εθαξκνγή πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαζψο επίζεο θαη ε πηνζέηεζε 

εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ, πνπ ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθία θαη ηελ πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί ε ΠΔ, είλαη 

εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ην κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ζρνιείνπ ζε έλα δσληαλφ, δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν 

νξγαληζκφ κάζεζεο. Μέζα ζε απηφ, καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνί ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αζρνιεζνχλ θαη λα εμνηθεησζνχλ κε δεκηνπξγηθέο, επέιηθηεο, αιιειεπηδξαζηηθέο, βησκαηηθέο θαη 

ζπκκεηνρηθέο παηδαγσγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη δηαδηθαζίεο κάζεζεο. Έλα ηέηνην πεξηβαιινληηθφ 

πξφγξακκα, είλαη ην πξφγξακκα «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Γξσ». 

 

Ζ δεκηνπξγία ζρνιηθψλ ιαραλφθεπσλ είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ κε εθαξκνγέο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. 

 

 



ε έλα ηέηνην πξφγξακκα, ν εθπαηδεπηηθφο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο αλαπηχζζνληαο δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο κε θνξείο θαη νξγαληζκνχο (θπβεξλεηηθνχο θαη κε θπβεξλεηηθνχο) νξγαλψλνληαο ηε 

δηδαθηηθή πνξεία ζε έλα θηιειεχζεξν θαη δεκνθξαηηθφ πιαίζην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν καζεηήο 

ελεξγεί σο ηζφηηκν κέινο ζηε καζεζηαθή πνξεία θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηε κάζεζή ηνπ. Παξάιιεια, 

ηέηνηνπ ηχπνπ πξνγξάκκαηα, πνπ πξνσζνχλ ηε κάζεζε, εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο 

θαη πνπ αμηνπνηνχλ ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, εληζρχνπλ ηε βησκαηηθή θαη εκπεηξηθή κάζεζε, εθφζνλ φινη 

νη ζπκκεηέρνληεο αιιειεπηδξνχλ θαη ζπλεξγάδνληαη γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ δηαθφξσλ δεηεκάησλ, 

παξεκβαίλνπλ δπλακηθά θαη δεκνθξαηηθά ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη αζθνχληαη ζε δίθαηεο, 

ζπκκεηνρηθέο θαη ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ γηα δξάζε, κε απψηεξν ζηφρν ηε δηακφξθσζε 

ζπλζεθψλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Γξσ» έρεη 

ζρεδηαζηεί κηα ζεηξά δξάζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζρνιηθνχ 

ιαραλφθεπνπ θαη είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζνχλ απφ ηνπο καζεηέο ηεο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο. Οη 

πξνηεηλφκελεο δξάζεηο κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηδαθηηθνχ ρξφλνπ ηνπ 

καζήκαηνο ηεο Δπηζηήκεο ή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ή ηεο Αγσγήο Εσήο, εθφζνλ 

ζπλδένληαη κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ησλ πξναλαθεξφκελσλ καζεκάησλ.  

 

Δπηπξφζζεηα, έλα ηέηνην πξφγξακκα επηηξέπεη ηελ εμέηαζε ησλ δηαθφξσλ ζεκάησλ θαη δεηεκάησλ ππφ 

ηελ νπηηθή ησλ δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ (π.ρ. Οηθνθπξηθά, Σέρλε, Δπηζηήκε, 

Μαζεκαηηθά), πξνσζψληαο έηζη ηνπο ζηφρνπο ηνπ λένπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο, αλαθνξηθά κε ηε 

δηαζεκαηηθφηεηα, ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε, ηελ αλάπηπμε ηεο πνιηθφηεηαο θαη ηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ 

κε ηελ θνηλφηεηα. Πην αλαιπηηθά, νη καζεηέο ιακβάλνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

δηακφξθσζεο ηνπ ζρνιηθνχ ιαραλφθεπνπ, ελψ παξάιιεια εκπιέθνληαη ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε ζπδήηεζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ιαραλφθεπνπ, ε αμηνιφγεζε ηνπ 

ιαραλφθεπνπ, ε ρνξήγεζε ιαραληθψλ ζηε καζεηηθή θνηλφηεηα, ε παξαζθεπή πγηεηλψλ γεπκάησλ κε 

πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνπ θαη ε δεκηνπξγία βίληεν γηα πξνψζεζε πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ. 

 

Δλ νιίγνηο, ε αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πξνψζεζε θαη εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε. 

 

Η Δξεπλεηηθή Οκάδα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ 

 



ρνιηθόο Κήπνο… 

Ζ δεκηνπξγία ζρνιηθψλ ιαραλφθεπσλ μεθίλεζε απφ ηε Βηνκεραληθή Δπαλάζηαζε (18
νο

 αηψλαο) θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο παξαηεξήζεθε κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη 

εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ. Δμαηηίαο απηνχ, νη θάηνηθνη ησλ πφιεσλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ηα παηδηά 

δελ είραλ επαθή κε ηε θχζε πέξαλ απφ ηε ζέα ηνπ πξάζηλνπ ζρνιηθνχ θήπνπ. Δπνκέλσο, ε δεκηνπξγία 

ηνπ ζρνιηθνχ θήπνπ ήηαλ κηα πξνζπάζεηα επαλαζχλδεζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. 

 

ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο, ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ Απζηξαιία 

δεκηνπξγήζεθαλ ζρνιηθνί θήπνη γηα δηαθνξεηηθνχο ιφγνπο, φπσο είλαη ε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ε αχμεζε ηνπ αζηηθνχ πξαζίλνπ, ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε 

γεσξγηθή απαζρφιεζε θαη ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιιαπιψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

πξνέθπςαλ. 

 

ηηο κέξεο καο, ε δεκηνπξγία ζρνιηθψλ θήπσλ απνηειεί κέξνο ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο δηαθφξσλ ρσξψλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. Βέβαηα, ε 

δεκηνπξγία ηνπο απνηειεί αδήξηηε αλάγθε εμαηηίαο ζσξείαο άιισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ε πνιχσξε 

ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ειεθηξνληθά παηρλίδηα θαη φρη κε ηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα πνπ 

δηεμάγνληαλ ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, νη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο πνπ ηα παηδηά έρνπλ λα βξεζνχλ 

ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ εμαηηίαο ηνπ βαξπθνξησκέλνπ πξνγξάκκαηφο ηνπο κε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πγείαο φπσο ε παηδηθή παρπζαξθία θαη ν παηδηθφο δηαβήηεο. 

(Broda, 2007). 

 

Ωζηφζν, ν ζρνιηθφο θήπνο θαη ζπγθεθξηκέλα ν ιαραλφθεπνο δελ απνηειεί ηε ιχζε κφλν γηα ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα, αιιά απφ απηφλ πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

παηδηνχ θαη ησλ εκπιεθνκέλσλ αηφκσλ γεληθφηεξα. 

 

Ζ δεκηνπξγία θαη ε θξνληίδα ηνπ ζρνιηθνχ ιαραλφθεπνπ ελζαξξχλεη ην καζεηή λα ζπκκεηάζρεη 

ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηνλ πξνηξέπεη λα εξεπλά, λα αλαθαιχπηεη, λα ελεξγνπνηεί ηε 

θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπ (Broda, 2007). 

 

Δπηπξφζζεηα, απμάλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ καζεηή γηα ηε κάζεζε (Blair, 2009), θαιιηεξγεί ηηο 

ζπλεξγαηηθέο θαη νξγαλσηηθέο ηνπ δεμηφηεηεο, ην αίζζεκα επζχλεο, ππνκνλήο θαη επηκνλήο, ην 

νκαδηθφ πλεχκα  (Ozer, 2006) θαη ηηο ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ (Blair, 2009). 

 



Δπηπιένλ, πξνάγεη ηελ ςπρνινγηθή νινθιήξσζε ηνπ καζεηή θαη ηνπ δεκηνπξγεί ζπλαηζζήκαηα 

ππεξεθάλεηαο θαη ηθαλνπνίεζεο γηα ην δεκηνχξγεκά ηνπ, βειηηψλεη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζπκπεξηθνξά 

θαη δίλεη ηελ επθαηξία ζηνλ καζεηή λα αζρνιεζεί κε δεκηνπξγηθά θαη κε αληαγσληζηηθά παηρλίδηα 

κεγάιεο δηαξθείαο, ληψζνληαο ηθαλνπνίεζε γηα ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ απφδνζή ηνπ (Dyment & Bell, 

2008; Ozer, 2006; Bundschu-Mooney, 2003). 

 

Δπίζεο, δηεπθνιχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ καζεηψλ δηαθνξεηηθήο θαηαγσγήο, 

ρξψκαηνο, γιψζζαο ή θνηλσληθήο πξνέιεπζεο, αθνχ φηαλ αζρνινχληαη κε ηε δεκηνπξγία ή ηε 

θξνληίδα ηνπ ζρνιηθνχ ιαραλφθεπνπ, βξίζθνπλ ηξφπν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, κεηακνξθψλνληαο 

ηηο δηαθνξέο ηνπο (π.ρ. δηαθνξεηηθή θαηαγσγή, γιψζζα) ζε κέζν γηα θαιχηεξε ζπλεξγαζία.  

 

Πέξαλ ηνχηνπ, πξνσζεί ηε δηεπηζηεκνληθή κάζεζε αθνχ ζπλδέεηαη κε δηάθνξα γλσζηηθά αληηθείκελα 

ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (π.ρ. Σέρλε, Μαζεκαηηθά, Κνηλσληθά Θέκαηα, Δπηζηήκε, 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε) (Broda, 2007). 

 

Σέινο, πξνσζεί ηηο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, ηνλίδεη ηελ αμία ησλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (Selly, 

2012) θαη παξάιιεια βειηηψλεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ θαη αιιάδεη ην κηθξφθιηκα 

(Broda, 2007). 

 



Ση ιέλε νη Δθπαηδεπηηθνί ζε άιιεο ρώξεο… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Πεγή: Local Food Guide for Kids, http://growing-minds.org/local-food-guide-for-kids/  

 

Black Mountain Elementary-Jill Edwards 

Ο θήπνο καο πξνσζεί ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ην λα δεηο κέζσ ηεο δηθήο ζνπ 

παξαγσγήο. Όια απηά γίλνληαη ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ θεπνπξηθήο θαη 

δηαηξνθήο. Οη καζεηέο έρνπλ ηελ επθαηξία λα εκπιαθνύλ ζε όιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο από ηε θύηεςε κέρξη λα απνιαύζνπλ θξύα πξάζηλα ξνθήκαηα 

ηελ ώξα ησλ δηαιεηκκάησλ. Όινη είλαη εππξόζδεθηνη λα βνεζήζνπλ. 

Francine Delaney New School for Children-Corey Finnerin 

Ο θήπνο έρεη ζρήκα πίηζαο θαη ζε απηόλ θπηέςακε θπηά κέζσ ησλ νπνίσλ 

κπνξνύκε λα θηηάμνπκε πίηζα. Οη κεγαιύηεξνη καζεηέο θηηάρλνπλ θαγεηό 

από ηα πξντόληα ηνπ θήπνπ, ελώ νη κηθξόηεξνη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ην 

θήπν γηα λα θπηέςνπλ, λα παξαηεξήζνπλ, λα θάλε θαη λα δηαζθεδάζνπλ. 

ArtSpace Charter School-Stephanie Wallace 

Οη καζεηέο ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ θήπν ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ησλ 

Μαζεκαηηθώλ, ηεο Επηζηήκεο, ησλ Κνηλσληθώλ Επηζηεκώλ θαη ηεο 

Τέρλεο. Παίξλνπλ ζηα ζπίηηα ηνπο ηα ιαραληθά πνπ παξάγνπλ, ελώ ηα 

ινπινύδηα θαη ηα βόηαλα ηα πνπινύλ ζην δξόκν. 

Emma Elementary School-Cherie MacDougall 

Οη καζεηέο θαη ε θνηλόηεηα κνηξάδνληαη ην ρώξν, παξάγνπλ θαγεηό θαη 

καζαίλεη ν έλαο από ηνλ άιινλ. Οη καζεηέο αγαπνύλ λα παξάγνπλ θξεκκύδηα, 

ζθόξδν, ληνκάηεο θαη γιπθέο παηάηεο. Τν Garden Club πξνζθέξεη πγηεηλά 

γεύκαηα πνπ εηνηκάδνπλ νη ίδηνη αμηνπνηώληαο ηε ζνδεηά ηνπ ιαραλόθεπνπ.  

http://growing-minds.org/local-food-guide-for-kids/


Έξεπλα Γξάζεο… 

Σν πξφγξακκα «ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Γξσ» ελζσκαηψλεη ηηο βαζηθέο 

αξρέο ηεο Έξεπλαο Γξάζεο, ε νπνία γίλεηαη αληηιεπηή σο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε αιιά θαη σο 

ηξφπνο ζθέςεο.  

 

Ηδξπηήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο ζεσξείηαη ν Kurt Lewin, ν νπνίνο παξείρε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν λα εθαξκνζηεί ε θηινζνθία ηνπ Dewey πνπ ππνζηήξηδε φηη ε ζθέςε δελ κπνξεί λα ρσξηζηεί 

απφ ηε δξάζε θαη σο εθ ηνχηνπ, ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν (Stapp, Wals & Stankorb, 1996). 

 

Οη φξνη «Έξεπλα» θαη «Γξάζε» δίλνπλ έκθαζε ζηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο (Mordock 

& Krashmy, 2001). Ζ Έξεπλα Γξάζεο είλαη κηα κνξθή απην-αλαζηνραζηηθήο δηεξψηεζεο πνπ 

δηεθπεξαηψλεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Μέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο δηεξεχλεζεο, ηεο αλάιπζεο, ηεο 

εθαξκνγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη έπεηηα ηεο επαλάιεςεο φισλ απηψλ ησλ ζηαδίσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο εκπιέθνληαη ζε κηα θπθιηθή δηαδηθαζία, πνπ πεξηιακβάλεη θξηηηθφ αλαζηνραζκφ θαη 

δξάζε (Hart, 2011; Stapp, Wals & Stankorb, 1996). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Γηάγξακκα 1: Κπθιηθή Γηαδηθαζία Έξεπλαο Γξάζεο 



Ζ Έξεπλα Γξάζεο πξνυπνζέηεη φηη νη άλζξσπνη, πνπ δνπλ κε κηα ηδηαίηεξε θαηάζηαζε, είλαη ζπλήζσο 

νη πην θαηάιιεινη γηα λα πξνζδηνξίζνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηήλ θαη λα αλαπηχμνπλ 

ιχζεηο πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο (Stapp, Wals & Stankorb, 1996). Δθαξκνζκέλε ζηελ ΠΔ, ε 

Έξεπλα Γξάζεο επηηξέπεη ζε φια ηα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο (π.ρ. εθπαηδεπηηθνί, καζεηέο, 

γνλείο) λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δξάζε πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ ζέκα/δήηεκα, 

πνπ νη ίδηνη έρνπλ πξνζδηνξίζεη θαη έρνπλ αλαγλσξίζεη σο ζεκαληηθφ (Layrargues, 2000).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή παξά ηνπ θαζνδεγεηή ηεο 

δηδαζθαιίαο. Ο ίδηνο κεηαηξέπεηαη ζε ελεξγεηηθφ καλζάλνληα θαη ηαπηφρξνλα πνιίηε κε επζχλε γηα 

ηελ έξεπλα, ην ζρεδηαζκφ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηε δξάζε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ζ αιιαγή ζηηο 

αξκνδηφηεηεο θαη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κπνξεί λα ζεσξεζεί θνκκάηη ηεο αιιαγήο ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα απφ έλαλ εθπαηδεπηηθφ-απζεληία πνπ παξαδίδεη ζηπγλή πιεξνθφξεζε θαη δελ 

επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη κφλνο ηνπ ηηο γλψζεηο ηνπ, ζε έλα εθπαηδεπηηθφ-ζπλεξγάηε 

(Lewis, 2004). 

 

Οη καζεηέο δηαδξακαηίδνπλ εμίζνπ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ φιε δηαδηθαζία εθφζνλ κεηαηξέπνληαη ζε 

παξαγσγνχο ηεο γλψζεο (Stevesnon, 2007). Δξγάδνληαη θπξίσο ζε νκάδεο θαη ε θάζε νκάδα 

πξνζπαζεί λα ζπιιέμεη δεδνκέλα/πιεξνθνξίεο κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζή ηεο κε ην ίδην ην πξφβιεκα 

πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάζνπλ, λα εθαξκφζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ πξνηεηλφκελε ιχζε (Hard, 

2011). 

 

Μεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ δειψλνπλ παξφληεο θαη άιινη ελήιηθεο φπσο είλαη νη 

γνλείο, ζπγγελείο ησλ καζεηψλ, θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. Απηά ηα άηνκα 

ζπκκεηέρνπλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο Έξεπλαο Γξάζεο, εηζαθνχνληαη νη δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη ηδέεο θαη 

παξάιιεια βνεζνχλ κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ. 

 

πκπεξαζκαηηθά, έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Έξεπλαο Γξάζεο είλαη ε ζπιινγηθφηεηα κε βάζε 

ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη (Wals & Stapp, 1989; Kang, 2007) θαη ε επηηπρία ηεο έγθεηηαη ζην φηη 

άηνκα κε δηαθνξεηηθνχο ξφινπο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ έηζη ψζηε λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο 

(Kang, 2007).   

 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Γξσ 

ΓΝΩΣΙΚΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΔΝΟΣΗΣΩΝ 

ην κέξνο απηφ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

παξνπζηάδεηαη ελ ζπληνκία ην γλσζηηθφ 

πεξηερφκελν ηεο θάζε ελφηεηαο θαη 

δίλνληαη νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν/ε εθπαηδεπηηθφο, 

γηα λα κπνξέζεη λα δηδάμεη ηελ ελφηεηα. 

Γηα λα είλαη πιεξέζηεξε ε ελεκέξσζε 

ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ, κεξηθέο θνξέο 

δίλνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, 

πνπ δελ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε 

δηδαζθαιία ηεο αληίζηνηρεο ελφηεηαο. 



Δλόηεηα: Μειέηε ηνπ Δδάθνπο… 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο μεξάο (επηθαλεηαθφ έδαθνο) ζθεπάδεηαη κε ρψκα θαη θπηηθή γε. Κάησ απφ 

απηφ ππάξρνπλ πεηξψκαηα πνπ δηαθέξνπλ ζην ρξψκα, ηε ζχζηαζε θαη ηε ζθιεξφηεηα θαη απνηεινχλ 

ην ππέδαθνο. Πην βαζηά βξίζθνληαη νη βξάρνη. 

 

Σα εδάθε δεκηνπξγνχληαη κε ηε δξάζε δηαθφξσλ εμσγελψλ παξαγφλησλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κεραληθήο απνζάζξσζεο θαη ηεο ρεκηθήο απνζάζξσζεο.  

 

Ζ κεραληθή απνζάζξσζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία εδάθνπο σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ λεξνχ, 

πνπ ξέεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο, ησλ κεγάισλ πηέζεσλ πνπ εμαζθνχληαη απφ ην λεξφ ζηηο ξσγκέο ησλ 

πεηξσκάησλ, φηαλ κεηαηξέπεηαη ζε πάγν (ε δηαζηνιή ηνπ πάγνπ ζπάδεη ηα πεηξψκαηα θαη ηα 

ζξπκκαηίδεη), ηεο δξάζεο ησλ αλέκσλ (θπξίσο φηαλ κεηαθέξνπλ άκκν θαη ρηππνχλ κε δχλακε ζε 

επηθαλεηαθά πεηξψκαηα), ησλ απμνκεηψζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αηκφζθαηξαο (επεξεάδεη ηε 

δηαζηνιή θαη ζπζηνιή ησλ πεηξσκάησλ θαη ηε ζηαδηαθή απνθινίσζή ηνπο) θαη ηεο δξάζεο ησλ 

παγεηψλσλ (πξνθαινχλ ηελ απφζπαζε θαη κεηαθίλεζε πεηξσκάησλ).  

 

Ζ ρεκηθή απνζάζξσζε αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία εδάθνπο σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ 

αλζξαθηθνχ νμένο πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ έλσζε ηνπ λεξνχ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(πξνθαιείηαη δηάιπζε θαη θαηαζηξνθή ησλ πεηξσκάησλ) θαη ηεο δξάζεο ηεο φμηλεο βξνρήο πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ην δηνμείδην ηνπ ζείνπ πνπ 

ειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα απφ ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο, ελψλεηαη κε ην νμπγφλν θαη ηνπο 

πδξαηκνχο ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη ζρεκαηίδεη ην ζεηηθφ νμχ, πνπ δηαιχεη ηα πεηξψκαηα ή 

θαηαζηξέθεη κεγάιεο εθηάζεηο δαζψλ θαη βιάζηεζεο. 

 

Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο σο απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπ λεξνχ θαη ηνπ αλέκνπ, κπνξεί λα κεησζεί κε 

ηε δεκηνπξγία αληηδηαβξσηηθψλ έξγσλ φπσο είλαη ε αλαδάζσζε, νη ηζνυςείο θαιιηέξγεηεο (δνκέο) θαη 

ε ππθλή δεληξνθχηεπζε, πνπ ελεξγεί σο αλεκνζξαχζηεο. 

 

Όζν αθνξά ζηε ζχζηαζε ηνπ εδάθνπο θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ηελ πνζνζηηαία πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε 

3 πιηθά: α) άξγηιν (κηθξνχ κεγέζνπο θφθθνο), β) ηιχ (κέηξηνπ κεγέζνπο θφθθνο) θαη γ) άκκν (κεγάινπ 

κεγέζνπο θφθθνο), ηα νπνία έρνπλ πεξίπνπ δέθα θνξέο δηαθνξεηηθφ κέγεζνο κεηαμχ ηνπο αληίζηνηρα.  

 

 



Σν έδαθνο αλάινγα απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε απηά ηα ζπζηαηηθά δηαθξίλεηαη ζε αξγηιψδεο, 

ακκψδεο θαη κεηθηφ.  

 

Σα δηάθνξα είδε εδαθψλ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαη ην είδνο ησλ θφθθσλ πνπ πεξηέρνπλ, 

δηαθέξνπλ σο πξνο ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπγθξαηνχλ ην λεξφ (πδξνρσξεηηθφηεηα) ή λα ην αθήλνπλ 

λα πεξλά απφ κέζα ηνπο (πδξνπεξαηφηεηα).  

 

Σν αξγηιψδεο έδαθνο (60% πεξηεθηηθφηεηα ζε άξγηιν) έρεη σο θχξην ζπζηαηηθφ ηνλ άξγηιν, ν νπνίνο 

είλαη πινχζηνο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία. Σα ζπζηαηηθά ηνπ αξγηιψδνπο εδάθνπο ζπγθξαηνχλ ηελ εδαθηθή 

πγξαζία (κεγάιε πδξνρσξεηηθφηεηα), γηαηί ηα κηθξά ζσκαηίδηά ηνπ είλαη ππθλά δηαηεηαγκέλα 

δεκηνπξγψληαο ζπλνιηθά κεγάιε επηθάλεηα. Όηαλ ηα ζσκαηίδηα ηνπ αξγίινπ βξαρνχλ κε λεξφ, 

ζρεκαηίδεηαη κηα ζπκπαγήο θαη εχπιαζηε κάδα (φκνηα κε ιάζπε), ε νπνία πξνθαιεί ηδηαίηεξα 

απνπληθηηθέο ζπλζήθεο αεξηζκνχ ζην έδαθνο. Σα μεξά αξγηιψδε εδάθε, είλαη ηδηαίηεξα ζθιεξά (ζαλ 

ηζηκέλην), επνκέλσο δχζθνια γηα ζθάςηκν θαη φξγσκα. Σα εδάθε απηά δηνξζψλνληαη κε ηελ 

πξνζζήθε πνηακίζηαο ή ληακαξίζηαο άκκνπ. 

 

Σν ακκψδεο έδαθνο (80% πεξηεθηηθφηεηα ζε άκκν) έρεη σο θχξην ζπζηαηηθφ ηνλ άκκν, ν νπνίνο ζε 

ζχγθξηζε κε ηα άιια ζπζηαηηθά, έρεη ηνπο κεγαιχηεξνπο θφθθνπο. Σν έδαθνο απηφ ιφγσ ηεο 

ζχζηαζήο ηνπ ζε κεγάινπο θφθθνπο δελ έρεη πξφβιεκα ζηελ απνζηξάγγηζε ή ζηνλ αεξηζκφ. Έρεη 

δειαδή κεγαιχηεξε πδξνπεξαηφηεηα θαη κηθξφηεξε πδξνρσξεηηθφηεηα απφ ην αξγηιψδεο. Έηζη, ην 

λεξφ πεξλά πην εχθνια κέζα απφ ακκψδε εδάθε, κε απνηέιεζκα λα απνκαθξχλνληαη ρξήζηκα 

αλφξγαλα άιαηα θαη λα κεηαηξέπεηαη ζηαδηαθά ην έδαθνο ζε άγνλν. Γηα ηε δηφξζσζή ηνπ ζπζηήλεηαη 

ε πξνζζήθε ιηπαζκάησλ θαη εδαθνβειηησηηθψλ (π.ρ. θνπξηά).  

 

Σν κηθηφ έδαθνο απνηειείηαη απφ ηνπο πην πάλσ ηχπνπο εδαθψλ ζε δηάθνξεο αλαινγίεο. 

 

Σέινο, ην είδνο ηνπ εδάθνπο πνπ ππάξρεη ζε έλα ηφπν έρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο γεσξγηθέο 

θαιιηέξγεηεο θαζψο θαη ζηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ππφγεησλ πδάησλ.  

 



Δλόηεηα: Μειέηε ησλ Καιιηεξγεηώλ… 

πκβαηηθή Καιιηέξγεηα 

ηα παιαηφηεξα ρξφληα, νη γεσξγνί ζπλήζηδαλ λα θαιιηεξγνχλ πνηθηιία θπηψλ ζην ίδην ηεκάρην γεο, 

ρξεζηκνπνηψληαο θπζηθέο ηερληθέο πεξηπνίεζεο. ε κεηαγελέζηεξν φκσο ζηάδην, νη γεσξγνί 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ 

εζφδσλ ηνπο. Έηζη, πεξηνξίζηεθαλ ζηελ θαιιηέξγεηα ελφο κε δχν κφλν εηδψλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ησλ θπζηθψλ ερζξψλ, ησλ παξαζίησλ, εθφζνλ ε πνηθηιία ησλ θπηψλ, ε νπνία εμαζθάιηδε 

ηελ πξνζηαζία ησλ θπηψλ, κεηψζεθε δξαζηηθά. Ωο απνηέιεζκα απηνχ, ηα θπηά έγηλαλ πην επάισηα ζε 

αζζέλεηεο απφ δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο.  

 

Λχζε ζην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα απνηέιεζε ε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ θπηνθαξκάθσλ. Όκσο, θαζψο νη 

κηθξννξγαληζκνί γίλνληαλ πην αλζεθηηθνί ζε απηά, ππήξρε απμαλφκελε αλάγθε γηα ρξήζε 

δξαζηηθφηεξσλ θαξκάθσλ. Έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ νδήγεζε ζηε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα, ήηαλ ε 

αξγή αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ε αλάγθε γηα ηαρχηαηε παξαγσγή πξντφλησλ. Δπνκέλσο, θξίζεθε 

αλαγθαίν λα ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά ιηπάζκαηα, ηα νπνία ππνβνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο ζνδεηάο. 

 

Απφ απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ε ζπλερήο ρξήζε αγξνρεκηθψλ νπζηψλ ζην πιαίζην ηεο ζπκβαηηθήο 

ζνδεηάο, νδήγεζε ζηελ πξφθιεζε πνιιαπιψλ θαη ζνβαξψλ δηαηαξαρψλ ζηελ πγεία ησλ δσληαλψλ 

νξγαληζκψλ. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ πξνηάζεθε σο ιχζε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ε εηζαγσγή ηεο αεηθνξηθήο γεσξγίαο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ θαιχηεξε δηαρεηξηζηηθή 

ηθαλφηεηα, ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε αγξνρεκηθψλ θαη ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ εθηφο γεσξγίαο 

εηζξνψλ. 

 

Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα 

Ζ βηνινγηθή θαιιηέξγεηα νξίδεηαη σο έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ, κε θπζηθέο δηεξγαζίεο, πνπ πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ ζε φια ηα ζηάδηα 

δηαρείξηζεο, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή πγηεηλψλ ηξνθίκσλ θαη ηελ παξάιιειε πξνάζπηζε ηεο πγείαο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαιιηέξγεηαο, νη γεσξγνί 

πξνζαξκφδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο ζηα εδαθνθιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ, ρξεζηκνπνηνχλ κφλν 

θπζηθά νξγαληθά ιηπάζκαηα φπσο είλαη ε δσηθή θνπξηά, ε ιάζπε βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηα 

εδαθνβειηησηηθά, ε ρισξή ιίπαλζε, ηα βαθηεξηαθά ιηπάζκαηα θαη ηα ρνπκηθά ιηπάζκαηα, επηηξέπνπλ 

 

 



ηε θπζηθή σξίκαλζε ησλ θαξπψλ ρσξίο λα εληαηηθνπνηνχλ ή λα επηηαρχλνπλ ηελ παξαγσγή κε 

ηερλεηέο κεζφδνπο θαη εληζρχνπλ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο ελαιιάζζνληαο ηα είδε πνπ θαιιηεξγνχλ 

(ακεηςηζπνξά).  

 

Ζ κέζνδνο απηή ζηνρεχεη ζηελ πξνθχιαμε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πξνάγνληαο ηελ 

πξνζηαζία ηνπ εδάθνπο, ηεο αηκφζθαηξαο θαη ησλ απνζεκάησλ λεξνχ. Ο ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο απνπζίαο ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ, ξπζκηζηψλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ, 

παξαζηηνθηφλσλ, θπηνθαξκάθσλ, νξκνλψλ, αληηβηνηηθψλ θαη άιισλ ρεκηθψλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ.  

 

Σα ηξφθηκα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα εδάθε βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο είλαη πην ζξεπηηθά ελψ ηα 

ηξφθηκα πνπ θαιιηεξγνχληαη κε ηε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα, είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία 

ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ, εθφζνλ ηα ππνιείκκαηα ησλ αγξνρεκηθψλ βξίζθνληαη ζηα πξντφληα πνπ 

παξάγνληαη. 

 

 



Δλόηεηα: Μειέηε ησλ πεξκάησλ… 

Σα ζπέξκαηα ησλ θπηψλ βξίζθνληαη ζηνλ θαξπφ ηνπο,  άιια ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ (π.ρ. κήιν, 

πνξηνθάιη) θαη άιια ζην εμσηεξηθφ ηνπ θαξπνχ (π.ρ. θξάνπια). 

 

Σα θπξηφηεξα κέξε ηνπ ζπέξκαηνο είλαη ην πεξηζπέξκην, κία ή δχν θνηπιεδφλεο θαη ην θπηηθφ έκβξπν.  

Σν πεξηζπέξκην είλαη έλα ιεπηφ ζηξψκα πνπ πεξηβάιιεη ην ζπέξκα θαη ιεηηνπξγεί ζαλ έλα 

πξνζηαηεπηηθφ θάιπκκα, πξνζηαηεχνληαο ην ζπέξκα απφ ην θξχν θαη άιινπο θηλδχλνπο. Όηαλ 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θχηξσζεο ην πεξηζπέξκην «θεχγεη» θαζφηη δε ρξεηάδεηαη γηα λα 

πξνζηαηεχεη πιένλ ην ζπέξκα. Σν κέξνο φπνπ ην ζπέξκα ελψλεηαη κε ηνλ θαξπφ νλνκάδεηαη νκθαιφο.  

Μέζσ ηνπ νκθαινχ, ην ζπέξκα παίξλεη ζξεπηηθέο νπζίεο. ην ζπέξκα ππάξρεη θαη ε κηθξνπχιε, πνπ  

είλαη κία κηθξνζθνπηθή ηξχπα απφ ηελ νπνία εηζέξρεηαη ην λεξφ, γηα λα αξρίζεη ε βιάζηεζε. Ζ 

κηθξνπχιε θαζφηη βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ ζπέξκαηνο «θεχγεη» καδί κε ην πεξηζπέξκην, φηαλ 

μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θχηξσζεο. Όζνλ αθνξά ζηηο θνηπιεδφλεο, απηέο πεξηέρνπλ ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά γηα ην έκβξπν. Μία ζεκαληηθή θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θπηψλ είλαη απηή πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θνηπιεδφλσλ πνπ έρεη ην ζπέξκα ηνπο. Γηαθξίλνληαη ινηπφλ ζε κνλνθνηπιήδνλα (π.ρ. 

ζηηάξη, θξηζάξη, αξαβφζηηνο, ξχδη) θαη δηθνηπιήδνλα (θαζφιηα, θνπθηά, κπηδέιηα, θαθέο). Όια ηα 

δεκεηξηαθά έρνπλ κνλνθνηπιήδνλα ζπέξκαηα. 

 

Σν θπηηθφ έκβξπν είλαη έλα κηθξφ θπηφ πνπ βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε κέζα ζην ζπέξκα.  

Πεξηκέλεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα βιαζηήζεη θαη λα δψζεη έλα θαλνληθφ θπηφ. Σέηνηεο 

ζπλζήθεο είλαη ε χπαξμε θαηάιιειεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο θαη αέξα. Σν θπηηθφ έκβξπν 

απνηειείηαη απφ ηξία κέξε, ην ξηδίδην, ην βιαζηίδην θαη ηα θπιιάξηα. Δπηπιένλ, απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηε βιάζηεζε είλαη ην θπηηθφ έκβξπν λα είλαη δσληαλφ.  

 

 



Καηά ηελ πνξεία ηεο βιάζηεζεο ην ζπέξκα απνξξνθά λεξφ απφ ηε κηθξνπχιε θαη θνπζθψλεη.  Πξψηα 

κεγαιψλεη θπξίσο ην ξηδίδην, πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα θάησ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ ζηεξεψλεηαη ην 

ζπέξκα θαη επηηξέπεη ηελ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ θαη ησλ αλφξγαλσλ αιάησλ απφ ην έδαθνο. ηε 

ζπλέρεηα, κεγαιψλεη θαη ην βιαζηίδην, πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο ηα πάλσ. ε απηφ ην ζεκείν, πηζαλφ λα 

δηαθαίλνληαη πάλσ απφ ην έδαθνο είηε ηα θχιια ηνπ ζπέξκαηνο (θνηπιεδφλεο), είηε ηα πξαγκαηηθά 

θχιια ηνπ θπηνχ. Απηά απνθηνχλ πξάζηλν ρξψκα θαη αξρίδνπλ λα θσηνζπλζέηνπλ (παξάγνπλ ηξνθή).  

Πξνηνχ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο θχηξσζεο ην ζπέξκα εμαζθαιίδεη ηελ ηξνθή ηνπ απφ ηηο 

απνζεθεπκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Οη θνηπιεδφλεο ζηαδηαθά εμαληινχληαη επεηδή δίλνπλ ζην θπηηθφ 

έκβξπν ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ. ε απηφ ην ζεκείν, ην θπηφ έρεη αλεμαξηεηνπνηεζεί θαζφηη 

κπνξεί απφ κφλν ηνπ λα παξάγεη ηελ απαξαίηεηε ηξνθή κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. 

Μπνξνχλ λα παξαηεξεζνχλ δχν δηαθνξεηηθνί ηξφπνη θχηξσζεο ηνπ ζπέξκαηνο θαηά ηελ αλάπηπμε 

ηνπ θπηηθνχ εκβξχνπ. 

1
νο

 Σξφπνο: Οη θνηπιεδφλεο εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ην έδαθνο θαη απνθηνχλ πξάζηλν ρξψκα (π.ρ. 

ειηνηξφπην, ξαπαλάθη). Σα θχιια ηνπ ζπέξκαηνο (θνηπιεδφλεο) δηαθέξνπλ θαηά πνιχ σο πξνο ην 

ζρήκα απφ ηα πξαγκαηηθά θχιια πνπ ζα αλαπηχμεη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ην θπηφ. 

 

2
νο

 Σξφπνο: Οη θνηπιεδφλεο παξακέλνπλ θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηξέθνπλ ην 

αλαπηπζζφκελν έκβξπν (π.ρ. ζπέξκαηα θαζνιηά, θνπθηάο). Οη θνηπιεδφλεο εμαληινχληαη ζηαδηαθά 

θαζψο παξέρνπλ ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ πεξηέρνπλ ζην θπηηθφ έκβξπν. Σα πξψηα πξαγκαηηθά θχιια 

ηνπ θπηνχ αλαπηχζζνληαη θαη εκθαλίδνληαη πάλσ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. 

 



Δλόηεηα: Μειέηε ηνπ Φπηνύ… 

Αλάπηπμε Φπηνύ 

Ζ βιάζηεζε ηνπ θπηνχ ζηακαηά ζην ζεκείν φπνπ «μππλά» ην θπηηθφ έκβξπν. Έπεηηα, γίλεηαη ιφγνο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. Σα δχν απηά θαηλφκελα δηαθνξνπνηνχληαη ιφγσ ηνπ φηη δηαθνξεηηθνί 

παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε βιάζηεζε ηνπ θπηνχ θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο ηελ αλάπηπμε ηνπ 

θπηνχ. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πην πάλσ, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα λα θπηξψζεη ην ζπέξκα 

είλαη ν αέξαο (νμπγφλν), ε πγξαζία (λεξφ) θαη ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Όζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζπέξκαηνο ή ηνπ θπηνχ, ηζρχνπλ νη ίδηεο πξνυπνζέζεηο θαζψο θαη ε χπαξμε θσηφο. Απηφ ιφγσ ηνπ 

φηη ην θπηφ αξρίδεη κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο λα παξάγεη κφλν ηνπ ηελ ηξνθή ηνπ. 

 

Μέξε Φπηνύ 

Σα πνιιαπιά είδε θπηψλ πνπ απνηεινχλ ην θπηηθφ θφζκν, νδήγεζε ζηελ αλάγθε ηαμηλφκεζεο ησλ 

θπηψλ αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ ηα θαξπνθφξα 

θπηά, ηα νπνία δίλνπλ θαξπφ.  Δπίζεο, ππάξρνπλ ηα θαιισπηζηηθά θπηά, ηα νπνία ζπληεινχλ κε ηελ 

νκνξθηά ηνπο ζηελ αηζζεηηθή βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Μία άιιε θαηεγνξία θπηψλ είλαη ηα 

δαζηθά θπηά, ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα θπηά πνπ ζπλαληάκε θπξίσο ζην δάζνο.  Δπηπιένλ, 

θπιινβφια νλνκάδνληαη ηα θπηά πνπ ξίρλνπλ ηα θχιια ηνπο ην θζηλφπσξν θαη βγάδνπλ λέα θχιια 

ηελ άλνημε, ελψ αληίζεηα ηα θπηά πνπ αλαλεψλνπλ ηα θχιια ηνπο θαηά δηαζηήκαηα θαη είλαη 

νιφρξνλα πξάζηλα, νλνκάδνληαη αεηζαιή. 

 

ε νπνηαδήπνηε θαηεγνξία θαη λα εληάζζνληαη ηα θπηά, ηα βαζηθά ηνπο κέξε είλαη ε ξίδα, ν βιαζηφο, 

ηα θχιια, ηα άλζε θαη ν θαξπφο. 

1. Άλζνο: Σν κέξνπο ηνπ θπηνχ πνπ αξγφηεξα κεηαηξέπεηαη ζε θαξπφ. 

2. Φχιια: Πεξηέρνπλ ηα ζηφκαηα, ηα νπνία βνεζνχλ ην θπηφ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο, 

δηαπλνήο θαη δεζκεχνπλ ελέξγεηα απφ ηνλ ήιην γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο 

3. Βιαζηφο: ηεξίδεη ην θπηφ θαη πεξηέρεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ. 

4. Ρίδεο: Βξίζθνληαη θάησ απφ ην έδαθνο θαη ζηεξίδνπλ ην θπηφ. Δπίζεο, απνξξνθνχλ λεξφ θαη 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ. 

ε πεξίπησζε πνπ ηα θπηά απνηεινχληαη απφ μπιψδε βιαζηφ, δειαδή θνξκφ, νλνκάδνληαη δέληξα. 

 

 

 

 



 
Άλζνο 

Σν άλζνο απνηειεί έλα βαζηθφ κέξνο ηνπ θπηνχ εθφζνλ απνηειεί ην φξγαλν αλαπαξαγσγήο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ θπηψλ. Δίλαη απηφ πνπ κεηά ηελ επηθνλίαζε θαη θαη’ επέθηαζε ηε γνληκνπνίεζε ησλ 

σαξίσλ ηνπ, κεηαζρεκαηίδεηαη ζε θαξπφ, πνπ πεξηέρεη ηα ζπέξκαηα.   

  

Σα βαζηθά κέξε ηνπ άλζνπο είλαη ηα εμήο, κε ην θαζέλα απφ απηά λα εμππεξεηεί θάπνην ζθνπφ: 

1. Μίζρνο (θνηζάλη): είλαη ην ιεπηφ κέξνο πνπ ελψλεη ην θχιιν ή ην άλζνο κε ην θπξίσο ζψκα 

ηνπ θπηνχ.  

2. Πνδίζθνο ή θάιπθαο: ην κέξνο πνπ ζπλδέεη ην άλζνο κε ην βιαζηφ. Ρφινο ηνπ είλαη λα 

ζπγθξαηεί ην άλζνο.  

3. Αλζνδφρε: ην κέξνο απφ ην νπνίν εθθχνληαη ηα ππφινηπα κέξε ηνπ άλζνπο. Δίλαη ε ζπλέρεηα 

ηνπ πνδίζθνπ.  

4. έπαια: πξάζηλα θχιια πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα ππφινηπα κέξε ηνπ άλζνπο φηαλ είλαη θιεηζηφ. 

5. Πέηαια: ηα ρξσκαηηζηά θχιια πνπ πξνζειθχνπλ ηα έληνκα. 

6. ηήκνλεο: ηα αξζεληθά γελλεηηθά φξγαλα ηνπ άλζνπο ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ ην λήκα, ηνπο 

αλζήξεο θαη ηε γχξε.  

7. Νήκα: είλαη ην θάησ καθξφζηελν κέξνο ηνπ ζηήκνλα.  

8. Αλζήξεο: κνηάδνπλ κε κηθξά ζαθνπιάθηα, βξίζθνληαη ζην άλσ άθξν ησλ ζηεκφλσλ θαη 

πεξηέρνπλ ηε γχξε.  

9. Γχξε: αξζεληθά γελλεηηθά θχηηαξα θαη βξίζθνληαη κέζα ζηνπο αλζήξεο. 

 

 



10. Ύπεξνο: Σν ζειπθφ γελλεηηθφ φξγαλν. Έρεη ζρήκα ζηάκλαο θαη απνηειείηαη απφ ην ζηίγκα, ην 

ζηχιν θαη ηελ σνζήθε.  

11. ηίγκα: Παξάγεη ζπλήζσο θνιιψδεηο νπζίεο ή θαιχπηεηαη κε ηξίρεο. ηε κέζε ηνπ ζηίγκαηνο 

ππάξρεη έλα κηθξφ άλνηγκα.  

12. ηχινο: Δίλαη ην καθξφζηελν κέξνο ηνπ χπεξνπ, ην νπνίν ελψλεη ην ζηίγκα θαη ηελ σνζήθε.  

13. Ωάξηα: Δίλαη ηα ζειπθά γελλεηηθά θχηηαξα θαη βξίζθνληαη κέζα ζηελ σνζήθε. 

 

Σα άλζε πνπ απνηεινχληαη απφ ζηήκνλεο θαη χπεξν, δειαδή αξζεληθά θαη ζειπθά γελλεηηθά φξγαλα 

αληίζηνηρα νλνκάδνληαη ηέιεηα άλζε. Αληίζεηα, αηειή άλζε νλνκάδνληαη απηά πνπ απνηεινχληαη είηε 

κφλν ζηήκνλεο είηε κφλν απφ χπεξν (ακπγδαιηά, θεξαζηά, θαζνιηά, κειηά, ιεκνληά, ειηά). Απηά 

κπνξεί λα βξίζθνληαη ζην ίδην θπηφ (π.ρ. θαξπδηά) είηε ζε δηαθνξεηηθά θπηά (π.ρ. θνηληθηά, 

ηλδνθαξπδηά). 

 

Σα άλζε έρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Οη δηαθνξέο απηέο αθνξνχλ ζην 

ζρήκα, ζην ρξψκα, ζηε κπξσδηά, ζηνλ αξηζκφ ησλ ζέπαισλ, ησλ πεηάισλ, ησλ ζηεκφλσλ, ησλ 

ζηχισλ, ησλ σαξίσλ ζηελ σνζήθε, ζην ρξφλν δσήο θ.ά. 

 

 

 



Καξπόο 

Κάζε θπηφ δίλεη ην δηθφ ηνπ θαξπφ. Ο θαξπφο είλαη ην πξντφλ ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

άλζνπο πνπ αξρίδεη λα γίλεηαη κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Οη θαξπνί δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζην ζρήκα, 

ζην κέγεζνο, ζην ρξψκα, ζηε γεχζε, ζην άξσκα θ.ά.  

 

Οη θαηεγνξηνπνηήζεηο ησλ θαξπψλ είλαη πνιιαπιέο αλάινγα κε ην θξηηήξην πνπ νξίδεηαη. Μία 

θαηεγνξηνπνίεζε είλαη απηή ησλ ζαξθσδψλ θαξπψλ θαη ησλ μεξψλ θαξπψλ. Οη ζαξθψδεηο θαξπνί 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκάησλ πνπ πεξηέρνπλ, ελψ νη μεξνί 

θαξπνί κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε απηνχο πνπ αλνίγνπλ φηαλ σξηκάζνπλ θαη ζε απηνχο πνπ 

δελ αλνίγνπλ φηαλ σξηκάζνπλ. 

 

 

 



Σα ζεκαληηθφηεξα κέξε απφ ηα νπνία απνηεινχληαη νη ζαξθψδεηο θαξπνί είλαη ε θινχδα, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαξπνχ θαη ηνλ πξνζηαηεχεη, νη ζήθεο ησλ ζπεξκάησλ θαη ε 

ζάξθα, ηα νπνία πεξηθιείνπλ θαη πξνζηαηεχνπλ ην ζπέξκα, ην νπνίν φηαλ βξεζεί ζηηο θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο δίλεη ην λέν θπηφ, ην θνηζάλη, ην νπνίν ζηεξίδεη ηνλ θαξπφ πάλσ ζην βιαζηφ ηνπ θπηνχ ή 

πάλσ ζην θιαδί ηνπ δέληξνπ, ε θνπληίηζα, ε νπνία είλαη απηφ πνπ απνκέλεη απφ ην άλζνο ηεο κειηάο 

κεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ θαξπνχ θαη ηέινο ηα θχιια.  Ζ ηνπνζεζία θαη ε κνξθή ηνπ θάζε κέξνπο 

δηαθέξεη ζηα δηαθνξεηηθά είδε θαξπψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θινχδα ζην κήιν είλαη πην ιεπηή απφ ηε 

θινχδα ζην πνξηνθάιη. 

 

 

 

Σν ζπέξκα είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηψλ θαη ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο. Κάζε 

θαξπφο είλαη θηηαγκέλνο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα πεξηθιείεη θαη λα πξνζηαηεχεη ην ζπέξκα ή ηα 

ζπέξκαηα θαη αθφκε λα παξέρεη ζε απηφ ή απηά ηε δπλαηφηεηα ηεο δηαζπνξάο ηνπο. Λέγνληαο 

δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ ελλννχκε ηε κεηαθίλεζε ησλ ζπεξκάησλ απφ ην κεηξηθφ θπηφ.  Ζ δηαζπνξά 

γίλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο κε ηνλ άλεκν, ην λεξφ, ηα πνπιηά ή αθφκε πνιιέο θνξέο ν ίδηνο ν 

θαξπφο βνεζά ζηε δηαζπνξά ησλ ζπεξκάησλ. Ζ παξακνλή φισλ ησλ ζπεξκάησλ θάησ απφ ην κεηξηθφ 

θπηφ δεκηνπξγεί πξφβιεκα, γηαηί θαζηζηά δχζθνιε ηε θχηξσζή ηνπο ή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ 

θπηψλ ιφγσ έιιεηςεο θσηφο, ηξνθήο, λεξνχ θαη αλαγθαίνπ ρψξνπ. 

 

 

 



Φσηνζύλζεζε 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε κεηαβνιηθή πνξεία απφ φζεο γίλνληαη ζηε 

βηφζθαηξα. Μέζσ απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, κεγάιε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα δεζκεχεηαη απφ 

ηελ αηκφζθαηξα, δηαηεξψληαο ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θσηνζχλζεζεο, ην λεξφ απνξξνθάηαη απφ ην έδαθνο κέζσ ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ πξνζηαηεχνληαο έηζη 

ην έδαθνο απφ δηάβξσζε θαη παξάγνληαη νμπγφλν θαη γιπθφδε, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ 

επηβίσζε ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

 

Ηθαλφηεηα θσηνζχλζεζεο έρνπλ φινη νη νξγαληζκνί πνπ δηαζέηνπλ θσηνζπλζεηηθέο ρξσζηηθέο. Οη 

νξγαληζκνί απηνί δηαθξίλνληαη ζε επθαξπσηηθνχο (θπηά θαη θχθε) θαη πξνθαξπσηηθνχο (νξηζκέλα 

βαθηήξηα θαη θπαλνθχθε). Λφγσ απηήο ηεο ηθαλφηεηαο πνπ έρνπλ, λα παξάγνπλ κφλνη ηνπο ηελ ηξνθή 

ηνπο απφ απιά κφξηα αλφξγαλσλ νπζηψλ, νλνκάδνληαη απηφηξνθνη ή παξαγσγνί. Οη νξγαληζκνί, νη 

νπνίνη εμαζθαιίδνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαηαλαιψλνληαο θπηά ή άιια δψα νλνκάδνληαη εηεξφηξνθνη ή 

θαηαλαισηέο.   

 

Σν θπηφ πξνζιακβάλεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ ηνπ θαη λεξφ απφ ηηο ξίδεο 

ηνπ. Μέζσ ηεο ρισξνθχιιεο θαη ησλ άιισλ θσηνζπλζεηηθψλ ρξσζηηθψλ πνπ έρεη ζηα θχιια ηνπ, 

δεζκεχεη ηε θσηεηλή ελέξγεηα, ζπλζέηεη ηα κφξηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε ηα κφξηα ην λεξνχ 

πνπ έρεη πξνζιάβεη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη παξάγεη γιπθφδε, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα θπηά θαη 

νμπγφλν, ην νπνίν εμέξρεηαη απφ ηα θπηά θαη πάιη κέζσ ησλ ζηνκάησλ ηνπ θχιινπ. 

 

 

 



Ζ θσηνζχλζεζε γίλεηαη ζηα πξάζηλα κέξε ηνπ θπηνχ, ζηνπο ρισξνπιάζηεο φπνπ ε ειηαθή ελέξγεηα 

απνξξνθάηαη απφ ηε ρισξνθχιιε. Οη ρισξνπιάζηεο είλαη νξγαλίδηα ηνπ θπηηθνχ θπηηάξνπ κε δηπιά 

ηνηρψκαηα πνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπο έρνπλ πνιιέο δηπιέο κεκβξάλεο (ζπιαθνεηδή). Ζ πεξηνρή ηνπ 

ρισξνπιάζηε πνπ είλαη πεξηζζφηεξν νκνηνγελήο νλνκάδεηαη ζηξψκα θαη ζε απηφ βξίζθνληαη ηα 

θνθθία. Σν ζηξψκα πεξηέρεη πνιιά απφ ηα ελδχκαηα, ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηε δηαδηθαζία ηεο 

θσηνζχλζεζεο. Σα θνθθία ή αιιηψο grana, ηα νπνία ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ειαζκάηηα, είλαη 

ζηήιεο απφ δίζθνπο κε δηπιέο κεκβξάλεο, νλνκαδφκελεο ζπιαθνεηδή. Ο ξφινο ησλ ζπιαθνεηδψλ είλαη 

λα θξαηνχλ ηα κφξηα ηεο ρισξνθχιιεο ζηελ θαηάιιειε ζέζε, ψζηε λα απνξξνθνχλ ην κέγηζην δπλαηφ 

πνζνζηφ θσηεηλήο ελέξγεηαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.  

Ζ δέζκεπζε ηεο θσηεηλήο ελέξγεηαο απφ ηηο θσηνρξσζηηθέο νπζίεο ηνπ ρισξνπιάζηε θαη ε κεηαηξνπή 

ηεο ζε ρεκηθή ελέξγεηα, είλαη αλαγθαία γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ νξγαληθψλ νπζηψλ (γιπθφδε).  

 

 

 

 

 



Αλαπλνή 

Αλαπλνή νλνκάδεηαη ε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ηα θπηά, φπσο θαη φινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί 

απνξξνθνχλ ην νμπγφλν ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα θαη απνβάιινπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, πνπ 

παξάγεηαη κέζα ηνπο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο, γίλεηαη φιν ην εηθνζηηεηξάσξν (εκέξα θαη λχρηα), 

ζε αληίζεζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο, ε νπνία γίλεηαη κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

Σα ζηφκαηα, πνπ είλαη κηθξά αλνίγκαηα θπξίσο ζην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ, είλαη ηα ζεκεία απφ ηα 

νπνία γίλεηαη ε αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμχ ηνπ θπηνχ θαη ηεο αηκφζθαηξαο, έηζη ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο θαη ηεο θσηνζχλζεζεο. Δπίζεο, απφ ηα ζηφκαηα γίλεηαη ε 

εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θαηά ηε δηαπλνή, επηηξέπνληαο ζην θπηφ λα ειέγρεη ην ξπζκφ απψιεηαο λεξνχ. Σα 

ζηφκαηα νλνκάζηεθαλ έηζη, ιφγσ ηνπ φηη κνηάδνπλ κε ην ζηφκα ηνπ αλζξψπνπ. 

 

Οη καζεηέο γλσξίδνπλ ζε πξνεγνχκελν κάζεκα φηη ηα  θπηά παξάγνπλ ηελ ηξνθή ηνπο (άκπιν) κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. Σα θπηά δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ακέζσο ην άκπιν, αιιά 

πξέπεη λα ην δηαζπάζνπλ γηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ελέξγεηα πνπ ειεπζεξψλεηαη θαηά ηε δηάζπαζή 

ηνπ. Γηα ηε δηάζπαζε ηνπ άκπινπ είλαη απαξαίηεην ην νμπγφλν. Απηφ ην παίξλνπλ απφ ην 

πεξηβάιινλ. Ζ πξφζιεςε ηνπ νμπγφλνπ απφ ην πεξηβάιινλ ιέγεηαη αλαπλνή. Σα θπηά αλαπλένπλ απφ 

φια ηα κέξε ηνπο (ξίδεο, βιαζηφ θαη θπξίσο θχιια). Καηά ηελ αλαπλνή, ηα θπηά παίξλνπλ νμπγφλν 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη απνβάιινπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. πλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε 

αλαπλνή είλαη αληίζεηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο, σζηφζν ην νμπγφλν πνπ απνξξνθνχλ ηα θπηά 

κε ηελ αλαπλνή είλαη ζαθψο πνιχ ιηγφηεξν απφ απηφ πνπ παξάγνπλ κε ηε θσηνζχλζεζε. 

 

 

 

 

 

 



Γηαπλνή 

Γηαπλνή νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε πγξαζία (λεξφ) κεηαθέξεηαη απφ ηηο ξίδεο ησλ 

θπηψλ κέρξη ηνπο κηθξνχο πφξνπο (ζηφκαηα) πνπ βξίζθνληαη θπξίσο ζην θάησ κέξνο ησλ θχιισλ 

φπνπ θαη κεηαηξέπεηαη ζε πδξαηκφ θαη απειεπζεξψλεηαη ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ δηαπλνή είλαη 

νπζηαζηηθά ε εμάηκηζε ηνπ λεξνχ δηακέζνπ ησλ θπηψλ. Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 10% ηεο πγξαζίαο ζηελ 

αηκφζθαηξα πξνέξρεηαη απφ ηε δηαπλνή ησλ θπηψλ. Ζ δηαπλνή είλαη ζπλήζσο κηα αζέαηε δηαδηθαζία –

δελ είλαη εχθνιν λα παξαηεξήζνπκε ηα θχιια λα «ηδξψλνπλ», θαζψο ην λεξφ εμαηκίδεηαη απφ ηελ 

επηθάλεηά ηνπο. Γηα απηφ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ην πείξακα ηεο δηαπλνήο θαιχπηνληαο ην θπηφ κε ηε 

δηάθαλε ζαθνχια πάλσ ζηελ νπνία νη καζεηέο ζα κπνξέζνπλ λα παξαηεξήζνπλ ηνπο πδξαηκνχο.  

Ρφινο ηεο δηαπλνήο είλαη ν έιεγρνο ηνπ ξπζκνχ απψιεηαο ησλ πγξψλ απφ ην θπηφ, ε ξχζκηζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο 

κέζα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θπηνχ.   

 

Γηάθνξνη αηκνζθαηξηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ ηνπο ξπζκνχο δηαπλνήο: 

1. Θεξκνθξαζία: Οη ξπζκνί δηαπλνήο αλεβαίλνπλ φζν αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία εηδηθά ζηηο 

επνρέο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

2. ρεηηθή πγξαζία: Όζν απμάλεη ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα πνπ πεξηβάιιεη ην θπηφ ν ξπζκφο 

δηαπλνήο πέθηεη. Δίλαη πην εχθνιν λα εμαηκηζηεί ην λεξφ ζε μεξφ παξά ζε πγξφ αέξα.  

3.  Άλεκνο: Αχμεζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ θνληά ζην θπηφ απμάλεη ηε δηαπλνή.  

4. Σχπνο θπηνχ: Γηαθνξεηηθά θπηά έρνπλ δηαθνξεηηθνχο ξπζκνχο δηαπλνήο. Φπηά πνπ 

κεγαιψλνπλ ζε μεξά θιίκαηα, φπσο νη θάθηνη, δηαπλένπλ ιηγφηεξν απφ ηα άιια θπηά. Απηφ 

ζπκβαίλεη κε ζθνπφ λα κελ απειεπζεξψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ απφ ηα ζηφκαηα ησλ 

θχιισλ ηνπο θαη λα ζπγθξαηνχλ κέξνο ηεο πγξαζίαο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηβηψζνπλ.  

Άιισζηε ην λεξφ πνπ πεξηέρνπλ ηα θπηά είλαη απηφ πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα δηαιπκέλα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ απνξξνθνχλ κέζσ ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο ηα θπηά. Δπηπξφζζεηα, ην 

δηαθνξεηηθφ κέγεζνο ησλ θχιισλ πνπ έρνπλ ηα δέληξα επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ 

πνπ δηαπλένπλ θαηά ηε δηάξθεηα κία εκέξαο. Γηα παξάδεηγκα, ηα θχιια ηεο ιεχθαο πνπ είλαη 

κεγάια θαη πιαηηά, δηαπλένπλ πεξηζζφηεξν απφ ηα θχιια ηνπ πεχθνπ πνπ έρνπλ κηθξή 

επηθάλεηα. 

Νεξφ 



Αζζέλεηεο Φπηώλ  

Όπσο θαη ν άλζξσπνο, έηζη θαη ηα θπηά έρνπλ ην δηθφ ηνπο ακπληηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν κπνξεί λα 

εμαζζελήζεη ιφγσ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ φπσο είλαη ε παξνπζία παζνγφλσλ 

νξγαληζκψλ, ην pΖ ηνπ ρψκαηνο, ε απφζηαζε πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο ηα θπηά, ην ππεξβνιηθφ ή ην ιίγν 

πφηηζκα, ε αθαλφληζηε ιίπαλζε αιιά θαη ε έιιεηςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο. Ζ 

ελεκέξσζε θαη ε πξφιεςε είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε έηζη ψζηε 

απνθχγνπκε ηπρφλ αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ ζηα θπηά ελφο ιαραλφθεπνπ.   

 

Σα πην ζπλεζηζκέλα ζπκπηψκαηα γηα λα κπνξέζεη θαλείο λα αλαγλσξίζεη εάλ θάπνην θπηφ έρεη 

πξνζβιεζεί απφ θάπνηα αζζέλεηα είλαη: 

1. Δμαζζέλεζε ηνπ θπηνχ (γεληθή εηθφλα) 

2. Κηηξίληζκα θαη μήξαλζε ησλ θχιισλ 

3. Δκθάληζε γθξίδαο ή ιεπθήο κνχριαο ζηα θχιια ή ζηνπο κίζρνπο 

4. Καξνπιηαζκέλα θχιια 

5. Φαγψκαηα ζηα θχιια θαη ζηνπο βιαζηνχο 

6. Κνιιψδε νπζία θαη καχξε ζθφλε ζηα θχιια 

7. Απνηθίεο εληφκσλ ζηα θχιια, ζηνπο κίζρνπο, ζηα άλζε ή ζηελ πεξηνρή ηνπ ρψκαηνο γχξσ απφ 

ην ιαηκφ ησλ θπηψλ. 

8. Κειίδεο θαλνληθνχ ή αθαλφληζηνπ ζρήκαηνο 

9. Πηψζε ησλ θχιισλ ή ησλ θαξπψλ 

10. Δμνγθψκαηα ή ζηηγκαηψζεηο ζηνπο θαξπνχο 

 

 

 

 



Γηα λα απνθχγνπκε φζν ην δπλαηφλ ηελ πξφθιεζε αζζελεηψλ ζηα θπηά ελφο ιαραλφθεπνπ είλαη θαιφ 

λα αθνινπζνχκε ηηο πην θάησ  ελέξγεηεο: 

1. σζηή πξνεηνηκαζία πξηλ ηελ θχηεπζε (π.ρ. επηινγή θαηάιιεινπ εδάθνπο αλάινγα κε ην είδνο 

(πνηθηιία) ηεο θαιιηέξγεηαο, επηινγή θαηάιιειεο επνρήο, θαηάιιειν pH εδάθνπο, δηεξεχλεζε 

ηξφπνπ θαιιηέξγεηαο, απφζηαζε θπηψλ κεηαμχ ηνπο) 

2. σζηή θξνληίδα (π.ρ. ζσζηφ πφηηζκα, ζρνιαζηηθφηεηα κε ηελ θαζαξηφηεηα απφ παιαηφηεξεο 

θαιιηέξγεηεο, απνιχκαλζε εξγαιείσλ απφ παζνγφλνπο νξγαληζκνχο) 

3. Γηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο γηα ηηο θπηεχζεηο (π.ρ. εκεξνιφγην κε εκεξνκελίεο έμαξζεο 

παζνγφλσλ νξγαληζκψλ ηεο πεξηνρήο) 

4. Υξήζε εκπνδίσλ γηα ηνπο ερζξνχο ησλ θπηψλ. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηέηνησλ είλαη: ράξηηλα ή 

πιαζηηθά θνιάξα γχξσ απφ ηα λεαξά θχηξα, πξνζηαηεπηηθά θαιχκκαηα πάλσ απφ ηα θπηά, ηα 

νπνία αθαηξνχληαη φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλε ή φηαλ αξρίδνπλ λα 

κεγαιψλνπλ πνιχ ηα θπηά, θνιιεηηθέο παγίδεο γηα ηε κείσζε νξηζκέλσλ ερζξψλ φπσο είλαη ην 

έληνκν Αιεπξψδεο. 

5. Γηάθξηζε ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ απφ ηα βιαβεξά έληνκα. Σα σθέιηκα έληνκα ρσξίδνληαη ζηα 

αξπαθηηθά, δειαδή απηά πνπ ζπιιακβάλνπλ ην ζχκα ηνπο θαη ην ηξψλε θαη ζηα παξαζηηηθά, 

δειαδή απηά πνπ νινθιεξψλνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κέζα ή πάλσ ζην ζψκα ελφο μεληζηή 

(βιαβεξνχ εληφκνπ) θαη ηξέθνληαη απφ ηνπο ηζηνχο ηνπ. Παξαδείγκαηα σθέιηκσλ εληφκσλ 

είλαη ν Υξχζνπαο, νη Παζραιίηζεο, νη Μχγεο ησλ ινπινπδηψλ θαη νη αξπαθηηθνί Θξίπεο. 

Παξαδείγκαηα ερζξψλ είλαη ν Αιεπξψδεο, νη Αθίδεο, νη Ληξηφκπδεο, νη Θξίπεο θαη ν 

Σεηξάλπρνο. 

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αζζελεηψλ εθαξκφδνληαη δηάθνξνη ρεκηθνί θαη βηνινγηθνί κέζνδνη. 

Παξάδεηγκα ρεκηθήο κεζφδνπ είλαη νη ρξήζεηο εληνκνθηφλσλ. εκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ππάξρνπλ έληνκα θαη κηθξννξγαληζκνί, ηα νπνία είλαη σθέιηκα ζηε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο ηεο δσήο 

ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε αιφγηζηε θαη κε πξνζεθηηθή 

ρξήζε εληνκνθηφλσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα ζθνηψζεη καδί κε ηνπο επηβιαβείο θαη ηνπο σθέιηκνπο 

νξγαληζκνχο. Σα βηνινγηθά ζθεπάζκαηα ζεσξνχληαη πην ήπηα απ’ φηη ηα ρεκηθά. Παξαδείγκαηα 

βηνινγηθψλ παξαζθεπαζκάησλ είλαη ην αιεχξη, ην αιθνφι, ν αζβέζηεο, ε ζφδα, ε αιφε θαη εθρχιηζκα 

κέληαο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ζα πξέπεη φκσο λα γίλεηαη πξνζεθηηθή ρξήζε νπνηαζδήπνηε 

κεζφδνπ βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ νδεγηψλ απφ εηδηθνχο ψζηε λα απνθχγνπκε ηπρφλ αλεπηζχκεηεο 

παξελέξγεηεο. Σέινο, πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη ζπλδπαζκφο ησλ δχν κεζφδσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ. 

 



Υξήζεηο Φπηώλ  

Οη θαιιηέξγεηεο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ δηάθνξεο δηαζηάζεηο αλάινγα κε ηε 

ρξήζε πνπ κπνξεί λα ηνπο θάλεη ν άλζξσπνο. 

 

Απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο απνηειεί ε δηαηξνθηθή ρξήζε ησλ θπηψλ ή ησλ θαξπψλ πνπ έρνπλ ηα θπηά 

ελφο ιαραλφθεπνπ. Σα ιαραληθά κπνξεί λα απνηειέζνπλ θχξην ή θαη ζπλνδεπηηθφ ζπζηαηηθφ ελφο 

θαγεηνχ, κία θξέζθηα ζαιάηα ή βξαζηά ιαραληθά. Μεξηθά παξαδνζηαθά θαγεηά ηεο Κχπξνπ, ζηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη νη θαξπνί ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ είλαη ηα γεκηζηά θξεκκχδηα, νη 

πηπεξηέο, νη ληνκάηεο θαη ηα θνινθπζάθηα, ηα θνινθπζάθηα κε απγά, νη αλζνί θνινθπζηψλ, ηα θνππέπηα 

κε θχιια απφ ιάραλα, νη θνινθνηέο θ.ά. Σα ιαραληθά κπνξνχλ επίζεο λα απνηειέζνπλ ζπζηαηηθφ ελφο 

πινχζηνπ ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ρπκνχ. Παξαδείγκαηα ιαραληθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ρπκνχο 

είλαη ε ληνκάηα θαη ην θαξφην. 

 

Σα θπηά ελφο ιαραλφθεπνπ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηε βηνκεραλία γηα ηελ 

παξαζθεπή θαη πψιεζε πξντφλησλ φπσο αξσκαηηθά θεξηά, καιαθηηθά ξνχρσλ, ζαπνχλη ρεξηψλ κε 

κπξσδηά ιεβάληαο θαη  θαιιπληηθά θαζεκεξηλήο ρξήζεο φπσο ελπδαηηθέο θξέκεο γηα ην ζψκα. 

 

Σαπηφρξνλα, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη θαξκαθεπηηθέο ρξήζεηο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. Οη 

θαξκαθεπηηθέο βηνκεραλίεο ρξεζηκνπνηνχλ βφηαλα φπσο ιεβάληα, κέληα, δπφζκν θαη άιια αξσκαηηθά 

θπηά γηα λα παξαζθεπάζνπλ θάξκαθα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ αζζελεηψλ ή παζήζεσλ.  

Έλα απιφ παξάδεηγκα απηήο ηεο ρξήζεο είλαη ηα εηδηθά ηδει-θξέκεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αινηθέο 

γηα πηαζίκαηα θαη κπτθνχο πφλνπο, ηα νπνία έρνπλ ζπλήζσο άξσκα κέληαο. Δπίζεο, παξαζθεπάδνληαη 

αηζέξηα έιαηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηάθνξνπο ζθνπνχο ζηελ θαζεκεξηλφηεηα καο φπσο 

είλαη ε επνχισζε πιεγψλ ή ε θαιή πγεία ηνπ δέξκαηνο. Δπηπιένλ, δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα 

θπηά ελφο ιαραλφθεπνπ ζηε θπζηθή ηνπο κνξθή απνηεινχλ αηηία ηεο αλάπηπμεο ηεο βνηαλνζεξαπείαο. 

Ζ πην απιή κνξθή ηεο βνηαλνζεξαπείαο είλαη ε ρξήζε θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ φπσο ρακνκήιη, 

δπφζκνο θ.ά. γηα ηελ παξαζθεπή ηζαγηνχ πνπ βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε ελφο απινχ θξπνινγήκαηνο ή 

κίαο γξίπεο.  

 

Ζ αηζζεηηθή είλαη έλα άιιν είδνο ρξήζεο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δηαθφζκεζε εμσηεξηθψλ ή εζσηεξηθψλ ρψξσλ ελφο ζπηηηνχ ή αθφκε θαη ηνπ 

πξναχιηνπ ελφο ζρνιείνπ. Γηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο απφ αξσκαηηθά θπηά ή αθφκε θαη ιαραληθά 

κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θάλνπλ πην φκνξθν έλα δσκάηην ηνπ ζπηηηνχ καο.   

 



Δπίζεο, ζπλεζηζκέλν είλαη πιένλ θαη ην θαηλφκελν ηεο δηαθφζκεζεο βεξαληψλ ή θήπσλ ελφο ζπηηηνχ 

κε ιαραλφθεπνπο, ψζηε λα δεκηνπξγνχλ κία πην φκνξθε εηθφλα ζην ζπίηη θαη ηαπηφρξνλα λα θάλνπλ 

πην επράξηζην ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν θαηνηθνχκε. 

 

Σέινο, ζεκαληηθέο είλαη θαη νη εθπαηδεπηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ρξήζεηο ελφο ιαραλφθεπνπ. 

Παξαδείγκαηα απηψλ είλαη ε ελεξγεηηθή εκπινθή καζεηψλ δηαθφξσλ ζρνιείσλ ζηε δεκηνπξγία 

ζρνιηθψλ ιαραλφθεπσλ, πνπ βνεζά ζηελ αλάπηπμε γλψζεσλ (π.ρ. νλνκαζίεο δηαθφξσλ ιαραληθψλ) 

αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ζηε θξνληίδα ησλ θαιιηεξγεηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ.  

Δπίζεο, ε πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ελφο ιαραλφθεπνπ ζε θνηλνηηθά παληνπσιεία είλαη θάπνηεο 

ελέξγεηεο πνπ εληάζζνληαη ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ρξήζεηο ελφο ιαραλφθεπνπ θαη ησλ πξντφλησλ 

ηνπ.  

 

 

 

 

 



Θξεπηηθά πζηαηηθά Φπηώλ Λαραλόθεπνπ 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πνηφηεηα δσήο πνπ έρεη ν άλζξσπνο, αθνχ έρεη 

άκεζν αληίθηππν ζηελ πγεία ηνπ. Σα ζπζηαηηθά πνπ πεξηέρνπλ νη ηξνθέο ελεξγνχλ σο θαχζηκν πιηθφ 

ψζηε λα παξαρζεί ελέξγεηα, ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο  θαη 

ηελ πξνζηαζία ηνπ απφ δηάθνξεο αζζέλεηεο. πλεπψο, ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη ρσξίο ηξνθή. 

 

Πην θάησ παξνπζηάδνληαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ ηξνθψλ θαη ε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ: 

1. Πξσηεΐλεο  

 Βνεζνχλ ζηελ θαηαζθεπή θαη αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Αλαπιεξψλνπλ ηηο θζνξέο ηνπ νξγαληζκνχ.  

2. Τδαηάλζξαθεο  

 Γίλνπλ ελέξγεηα (άκπιν, ζάθραξα).  

 Οη θπηηθέο ίλεο βνεζνχλ ζηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εληέξσλ.  

3. Λίπε  

 Γίλνπλ ζην ζψκα ελέξγεηα.  

 Απνζεθεχνληαη ζηνλ νξγαληζκφ.  

 Απνηεινχλ κνλσηηθφ πιηθφ γηα ην ζψκα θαη ην πξνζηαηεχνπλ απφ ηηο θαθψζεηο.  

4. Bηηακίλεο 

 Δίλαη ξπζκηζηέο ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.  

 Xσξίο βηηακίλεο, ν νξγαληζκφο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαλέλα άιιν ζξεπηηθφ 

ζπζηαηηθφ.  

5. Άιαηα  

 Mεξηθά είλαη ζπζηαηηθά ησλ νζηψλ θαη ησλ δνληηψλ (π.ρ. θσζθφξνο, αζβέζηην, καγλήζην).  

 Δίλαη απαξαίηεηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ζχζηαζεο ησλ πγξψλ ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. λάηξην, 

θάιην).  

 Απνηεινχλ ηκήκα ησλ ελδχκσλ ή θαη άιισλ ζεκαληηθψλ πξσηετλψλ ηνπ ζψκαηνο (π.ρ. 

ζίδεξνο).  

 

Όζνλ αθνξά ζηα ιαραληθά, φια ηα είδε ιαραληθψλ πεξηέρνπλ βηηακίλεο, ελψ κεξηθά απφ απηά 

πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο θαη πδαηάλζξαθεο. Μεξηθά απφ ηα ιαραληθά πνπ πεξηέρνπλ πξσηεΐλεο είλαη ηα 

θαζνιάθηα θαη ν αξαθάο, ελψ ιαραληθά πινχζηα ζε ηνπο πδαηάλζξαθεο είλαη ε παηάηα, ε γιπθνπαηάηα 

θαη ην θνινθάζη. 

 

 



Πην θάησ παξνπζηάδεηαη έλαο ζπλνπηηθφο πίλαθαο κε ηηο βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ιαραληθά: 

 

Βηηακίλεο/Ιρλνζηνηρεία 

θαη Αλόξγαλα ηνηρεία 

Κπξηόηεξεο Λεηηνπξγίεο Πεγέο από ηα Λαραληθά 

Βηηακίλε Α  

(ξεηηλφιε) 

πκκεηέρεη ζηελ άκπλα ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζηελ επηκήθπλζε νζηψλ 

θαηά ηελ αλάπηπμε θαη ζηελ 

πξνζαξκνγή ηεο φξαζεο ζε ρακειφ 

θσο. 

Λαραληθά κε βαζχ θίηξηλν ή 

πνξηνθαιί ρξψκα (π.ρ. πξάζηλεο 

θαη θίηξηλεο πηπεξηέο) 

Βηηακίλε Δ  

(ηνθνθεξφιε) 

Πξνζηαηεχεη ηα αηκαηηθά θχηηαξα, 

ηνπο ζσκαηηθνχο ηζηνχο θαη ηα 

απαξαίηεηα ιηπαξά νμέα απφ ηε 

βιαβεξή θαηαζηξνθή ηνπο ζην 

ζψκα. 

Πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά 

(π.ρ. κατληαλφο, καξνχιη, 

ζπαλάθη, ξφθα) 

Βηηακίλε Κ 

(θπιινθηλφλε) 

εκαληηθή γηα ηε ιεηηνπξγία ηήμεο 

ηνπ αίκαηνο. 

Πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά 

(π.ρ. κατληαλφο, καξνχιη, 

ζπαλάθη, ξφθα) 

Βηηακίλε Β2 

(ξηβνθιαβίλε), 

 Βηηακίλε Β3 (ληαζίλε) 

Απαξαίηεηεο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 

λεπξψλ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο. 

Μαληηάξηα θαη πξάζηλα 

θπιιψδε ιαραληθά 

Βηηακίλε Β6  

(ππξηδνμίλε ή 

ππξηδνμάιε) 

πκκεηέρεη ζηελ νμπγφλσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ, ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζηελ 

άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ. 

Πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, 

κπηδέιη θαη θαζνιάθη 

Βηηακίλε Β12  

(θνιηθφ ή θπιιηθφ νμχ) 

πκκεηέρεη ζηελ νμπγφλσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, 

κπηδέιη θαη θαζνιάθη 

Βηηακίλε C  

(αζθνξβηθφ νμχ) 

Βνεζά ζηελ αλάπηπμε, ζηελ άκπλα  

θαη ζηελ απνξξφθεζε ηνπ ζηδήξνπ  

απφ ην έληεξν. 

Πηπεξηά, ιάραλν, ληνκάηα, 

κατληαλφο, θνπλνππίδη, 

κπξφθνιν 

Αζβέζηην Απνηειεί ζπζηαηηθφ ησλ νζηψλ θαη 

ησλ δνληηψλ.  Δίλαη απαξαίηεην γηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ κπψλ θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

Πξάζηλα ιαραληθά 

ίδεξνο Μεηαθνξά νμπγφλνπ ζηνπο ηζηνχο. Πξάζηλα θπιιψδε ιαραληθά, 

κπηδέιη θαη θαζνιάθη. 

 

 



Πξνέιεπζε Λαραληθώλ θαη άιισλ Σξνθίκσλ 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηξνθή πνπ θαηαλαιψλνπκε γηα λα θηάζεη ζην πηάην καο έρεη πεξάζεη απφ νξηζκέλα 

ζηάδηα μεθηλψληαο απφ ηελ ηνπνζεζία παξαγσγήο. Αξρηθά, νη παξαγσγνί κεηαθέξνπλ ηα πξντφληα ζηα 

εξγνζηάζηα επεμεξγαζίαο γηα λα ζπζθεπαζηνχλ, απφ εθεί κεηαθέξνληαη ζηηο εηαηξείεο δηαλνκήο 

πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηψληαο ηα θαηάιιεια κέζα κεηαθνξάο δηαλέκνληαη ζε 

ππεξαγνξέο, ζε εζηηαηφξηα θιπ. Σέινο, ν θαηαλαισηήο πξνκεζεχεηαη ηα πξντφληα απφ ηνπο δηάθνξνπο 

κεηαπσιεηέο κε απνηέιεζκα λα θαηαιήγνπλ ζην «πηάην» ηνπ. 

 

Απνηέιεζκα ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο είλαη φηη ην θαγεηφ πνπ θαηαλαιψλνπκε αλακθηζβήηεηα έρεη 

δηαλχζεη εθαηνληάδεο, κπνξεί θαη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρηιηφκεηξα κέρξη λα θηάζεη ζην πηάην καο. Ο 

φξνο «Σξνθνρηιηφκεηξα» είλαη απηφο πνπ πεξηγξάθεη ηελ απφζηαζε πνπ δηάλπζε ε ηξνθή απφ ηνλ 

παξαγσγφ κέρξη ηνλ θαηαλαισηή.   

 

Ζ κεηαθνξά ησλ ηξνθψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε δηάθνξα κεηαθνξηθά κέζα φπσο είλαη ηα 

θνξηεγά, ηα απηνθίλεηα, ηα ηξέλα, ηα αεξνπιάλα θαη ηα πινία, έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ζηνλ πιαλήηε καο. Απηφ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα πνπ εθπέκπνληαη απφ ηα δηάθνξα κέζα κεηαθνξάο. Ζ κεηαθνξά ησλ ηξνθίκσλ εθπέκπεη CO
2 

αληίζηνηρν κε ην πνζφ ησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλάισζαλ ηα κέζα κεηαθνξάο ηνπο. Δπνκέλσο, φζν 

πεξηζζφηεξα είλαη ηα ηξνθνρηιηφκεηξα ελφο πξντφληνο, ηφζν πεξηζζφηεξεο είλαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο 

γηα ην πεξηβάιινλ.  Δπηπιένλ, ηα πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ καθξηλέο απνζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ 

ζηα ζπζηαηηθά ηνπο αξθεηά ρεκηθά ζπληεξεηηθά, κε ζθνπφ λα δηαηεξεζνχλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν θξέζθα γηα ηνλ θαηαλαισηή. Σν γεγνλφο απηφ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ πγεία ηνπ 

αλζξψπνπ αιιά θαη ην πεξηβάιινλ, εθφζνλ είλαη γλσζηέο νη  αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνθαιεί ε 

ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ. 

 



Απφ ηελ πην πάλσ θαηάζηαζε πξνθχπηεη ε αλαγθαηφηεηα ιήςεο απαξαίηεησλ κέηξσλ, έηζη ψζηε λα 

κεησζνχλ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ απμεκέλσλ ηξνθνρηιηνκέηξσλ 

ζηνλ πιαλήηε καο. Πξνηείλνληαη ινηπφλ ηα πην θάησ κέηξα: 

1. Ζ αγνξά ηξνθίκσλ επνρήο πνπ παξάγνληαη ζηνλ ηφπν πνπ δνχκε, έηζη ψζηε λα κεησζεί ε 

πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηε κεηαθνξά ηνπο. 

2. Ζ αγνξά ηξνθίκσλ απφ ηνπηθά θαηαζηήκαηα, φζν ην δπλαηφλ πην θνληηλά ζην ζπίηη καο.  

Μάιηζηα, εάλ ππάξρεη δπλαηφηεηα ρσξίο ηε ρξήζε κεηαθνξηθνχ κέζνπ πνπ εθπέκπεη δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα. 

3. Να γίλεηαη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ «επηζθέςεσλ» καο ζηηο ππεξαγνξέο, έηζη ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη πνιιαπιέο κεηαθηλήζεηο. 

4. Να γίλεηαη απνθπγή θαη κείσζε αγνξάο θαη θαηαλάισζεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ. Απηφ 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ έιεγρν ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο πνπ αλαγξάθεηαη ζην πξντφλ. 

5. Να γίλεηαη θαηάιιειε ελεκέξσζε ζηνλ θφζκν γηα ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ησλ απμεκέλσλ 

ηξνθνρηιηνκέηξσλ ζην πεξηβάιινλ καο. 

6. Να γίλεηαη παξαγσγή αξθεηψλ πξντφλησλ φπσο ιαραληθά θαη θξνχηα ζηνλ πξνζσπηθφ καο 

θήπν. 

 

 



ην κέξνο απηφ ηνπ εγρεηξηδίνπ 

πεξηιακβάλνληαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 

νξγάλσζε θαη πξνεηνηκαζία ηεο ηάμεο πξηλ 

ηελ πινπνίεζε ηεο θάζε θάζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνσζνχλ ηνλ αλαζηνραζκφ κεηά ηελ 

πινπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ζηνλ 

ζρνιηθφ ιαραλφθεπν, δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο 

θαζψο θαη ηα ζρέδηα καζήκαηνο πνπ 

πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ ζε θάζε θάζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ρνιηθνί Λαραλόθεπνη: θέθηνκαη-πλεξγάδνκαη-Γξσ 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ 



Α’ΦΑΣΗ 

ΠΡΙΝ ηε Γεκηνπξγία ηνπ ρνιηθνύ 

Λαραλόθεπνπ 



Γξαζηεξηόηεηεο γηα Πξνεηνηκαζία ηεο Σάμεο… 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα θαηαγξάςεη θαη λα 

ηαμηλνκήζεη ζε θπζηθά θαη αλζξψπηλα θαηαζθεπάζκαηα, δηάθνξα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Αθνινχζσο, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ηαμηλφκεζε πνπ έθαλε ε θάζε νκάδα καζεηψλ (25 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα ηαμηλνκήζεη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο ηα αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο: 1) Αληηθείκελα πνπ ηνπο 

αξέζνπλ, 2) Αληηθείκελα πνπ δελ ηνπο αξέζνπλ θαη 3) Αληηθείκελα πνπ ζεσξνχλ επηθίλδπλα. 

Αθνινχζσο, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηελ ηαμηλφκεζε πνπ έθαλε ε 

θάζε νκάδα καζεηψλ (25 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εηζεγεζνχλ ηξφπνπο γηα 

βειηίσζε/αλαβάζκηζή ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Αθνχ θαηαιήμνπλ ζε αληηπξνζσπεπηηθά γηα ηελ 

ηάμε ζπκπεξάζκαηα, γξάθνπλ κηα επηζηνιή πξνο ηε δηεχζπλζε ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, γηα ηε 

γλσζηνπνίεζε ησλ εηζεγήζεψλ ηνπο (30 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα δεκηνπξγήζεη κηα καθέηα 

ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ή poster κε θσηνγξαθίεο πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ ζρνιηθνχ ιαραλφθεπνπ 

(40 ιεπηά). [Μέζα/ Τιηθά: ραξηφληα Α3, θσηνγξαθηθέο κεραλέο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, πιηθά 

γηα δεκηνπξγία καθέηαο].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα θάλεη έξεπλα ζην δηαδίθηπν 

γηα ην είδνο ηνπ θήπνπ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Οη 

καζεηέο αθνχ κειεηήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά είδε θήπσλ θαη ην ζθνπφ πνπ επηηειεί ην θάζε είδνο θήπνπ, 

θαινχληαη λα απνθαζίζνπλ ην είδνο ηνπ θήπνπ πνπ ζέινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

ηνπο. ηε ζπλέρεηα, θαινχληαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ επηινγή ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ νη απνθάζεηο 

ησλ νκάδσλ δηίζηαληαη, γηα ην είδνο ηνπ θήπνπ (Δίδε Κήπσλ: Λαραλφθεπνο, Βνηαλφθεπνο, Κήπνο 

Πίηζα {π.ρ. Spinach Pizza [ηπξί, ζπαλάθη, ζσο], Tomato Mozzarella Pizza [π.ρ. ληνκάηα, ηπξί, ζσο], 

Carrot Pizza [ηπξί, θαξφην, ζσο], Pepper Pizza [ηπξί, πηπέξη, ζσο]}, Κήπνο ηεο Βίβινπ, Κήπνο κε 

ρήκαηα, Πνιππνιηηηζκηθφο Κήπνο, Κήπνο κε Σνπηθά Φπηά, Κήπνο κε Υξψκαηα ηνπ Οπξάληνπ 

Σφμνπ) πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ, ε θάζε νκάδα ζα θιεζεί λα δηαηππψζεη ηα επηρεηξήκαηα θαη ζα γίλεη 

 



ςεθνθνξία (40 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα  θάλνπλ έξεπλα γηα ηα θπηά πνπ 

θπηξψλνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ κε απψηεξν ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

θπηνθνηλσληθφ ράξηε ηεο Κχπξνπ. Ο ράξηεο ηνπο κπνξεί λα γίλεη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή 

(π.ρ. κπνξνχλ λα ηνπνζεηήζνπλ ηηο θσηνγξαθίεο ησλ θπηψλ πνπ επδνθηκνχλ ζε θάζε πεξηνρή, 

κπνξνχλ λα ζπλνδεχζνπλ ην θπηνθνηλσληθφ ηνπο ράξηε κε  θιείδα αλαγλψξηζεο ησλ θπηψλ 

θαηαγξάθνληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο πνπ 

επδνθηκνχλ φπσο είδνο εδάθνπο, ηε ζεξκνθξαζία, ην θιίκα θιπ. (40 ιεπηά). [Μέζα/ Τιηθά: 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, πιηθά γηα έληππν γηα δεκηνπξγία έληππνπ ράξηε]. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 7
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ ηα είδε ησλ θπηψλ πνπ 

ζα θαιιηεξγήζνπλ αθνχ ήδε έρνπλ ελεκεξσζεί γηα ηα θπηά πνπ θπηξψλνπλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Κχπξνπ θαζψο επίζεο θαη γηα ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ηηο πξνζαξκνζηηθέο ηθαλφηεηεο ησλ 

θπηψλ ζηε μεξαζία, ηε ξχπαλζε, ην έδαθνο, ηα νηθνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε 

ην θσο, ηνλ αληαγσληζκφ κε άιια θπηά, ηνπο ηξφπνπο πνιιαπιαζηαζκνχ ηνπο, ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηελ 

παλίδα, ηελ επνρή πνπ θπηξψλνπλ, θιπ. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, νη καζεηέο κειεηνχλ 

πεγέο απφ ην δηαδίθηπν κε ζρεηηθά άξζξα. Δπίζεο, κπνξνχλ λα θαιέζνπλ ζηελ ηάμε ηνπο θάπνην 

γεσπφλν ή έκπεηξα άηνκα φπσο παππνχδεο, γνλείο θαη λα ζέζνπλ άκεζα ηα εξσηήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ησλ θπηψλ ηνπο (40 ιεπηά). [Μέζα/ Τιηθά: ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 8
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα απνθαζίζνπλ γηα ηε ζέζε θαη ηε 

δηαθφζκεζε ηνπ θήπνπ ηνπο. Γηα ηε ιήςε ηεο θαηάιιειεο επηινγήο, κπνξνχλ λα ζπκβνπιεπηνχλ 

δηαθνζκεηή θήπσλ, γεσπφλν, έκπεηξα άηνκα απφ ην νηθείν ηνπο πεξηβάιινλ (π.ρ. παππνχδεο, γνλείο, 

εθπαηδεπηηθνχο), πεγέο απφ ην δηαδίθηπν, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα γηα θήπνπο, βηβιία θιπ. Αθνινχζσο, 

γλσζηνπνηνχλ ηελ ηειηθή ηνπο απφθαζε ζηε δηεχζπλζε ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο (40 ιεπηά) [Μέζα/ 

Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο]. 

 

 

 



Μάζεκα 1
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Σξφπνπο Γεκηνπξγίαο ηνπ Δδάθνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ εδάθνπο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο ην εμήο ζελάξην: «Ο κπάξκπα-Θσκάο είρε 

θπιάμεη ιίγα θιαδηά, κηα ξίδα θαη κηα πέηξα ζε έλα αλνηρηφ θνπηί απφ ην αγαπεκέλν ηνπ ρσξηφ ζηελ 

θαηερφκελε Κχπξν, ην νπνίν ην είρε ηνπνζεηήζεη ζηελ απιή ηνπ. Μεηά απφ πνιχ θαηξφ, ε κνξθή ησλ 

θιαδηψλ, ηεο ξίδαο θαη ηεο πέηξα είρε αιιάμεη. Μπνξείηε λα ζθεθηείηε πψο δηαθνξνπνηήζεθε ε κνξθή 

ηνπο κεηά απφ πνιιά ρξφληα;». Αθνχ παξνπζηαζηεί ην πξναλαθεξφκελν ζελάξην ζηνπο καζεηέο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ πνπ αθνξά ζην πξναλαθεξφκελν εξψηεκα (5 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θνπηί κε θιαδηά, ξίδα, πέηξα] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο απνθαιχπηεη ζηνπο καζεηέο πσο άιιαμε ε κνξθή ησλ 

θιαδηψλ, ηεο ξίδαο θαη ηεο πέηξαο, δειαδή ηνπο παξνπζηάδεη ην θνπηί, ην νπνίν πεξηέρεη πιένλ ρψκα 

θαη ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα ζπλέβαιαλ ψζηε λα κεηαηξαπνχλ ηα θιαδηά, 

ε ξίδα θαη ε πέηξα ζε ρψκα. Έηζη, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηνπο ηξφπνπο 

δεκηνπξγίαο ηνπ εδάθνπο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θνπηί κε ρψκα] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δείρλεη ζηνπο καζεηέο έλα κνληέιν γηα ηε κειέηε ηεο 

δεκηνπξγίαο εδάθνπο. Σν δνρείν πεξηέρεη ρψκα κε θχιια, ξίδεο, κηθξέο πέηξεο θαη λεξφ. Ζ θάζε νκάδα 

έρεη ην δηθφ ηεο κνληέιν. 

1)Παξάγνληαο Αέξαο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα λα δηαηππψζεη θαη λα θαηαγξάςεη 

ηηο πξνβιέςεηο ηεο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηεο δίλεηαη, γηα ην ηη ζα ζπκβεί ζην ιφθν ηνπο εάλ 

αξρίζνπλ λα θπζάλε κε έλα ή πεξηζζφηεξα θαιακάθηα, ζε δηαθνξεηηθή έληαζε θαη απφζηαζε αλά 

θνξά. Αθνινχζσο, εθηεινχλ ην πείξακα, παξαηεξνχλ θαη εξκελεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

[Μέζα/Τιηθά: δνρεία, άκκνο, θχιια, ξίδεο θαη κηθξέο πέηξεο, θχιιν εξγαζίαο].    

 

 

 



2)Παξάγνληαο Νεξφ: Υξεζηκνπνηψληαο ηα ίδηα δνρεία, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

δηαηππψζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη, γηα ην ηη 

ζα ζπκβεί ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο εάλ ξίμνπλ λεξφ ζην δνρείν θαη δεκηνπξγήζνπκε κε κηα 

πιαζηηθή κεκβξάλε θχκαηα ηα νπνία ζα ρηππνχλ ζην ιφθν ηνπο. Αθνινχζσο, εθηεινχλ ην πείξακα, 

παξαηεξνχλ θαη εξκελεχνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, λεξφ, πιαζηηθή κεκβξάλε, 

άκκνο, θχιια, ξίδεο, κηθξέο πέηξεο, θχιιν εξγαζίαο].  

3)Παξάγνληαο Σξηβή ησλ Πεηξψλ κε δηάθνξα Αληηθείκελα: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, δεηά απφ ηνπο 

καζεηέο λα δηαηππψζνπλ πξνβιέςεηο γηα ην ηη ζα ζπκβεί αλ ηξίςνπλ ηηο πέηξεο κε άιια ζηνηρεία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο (π.ρ. ξίδεο δέληξσλ, πέηξεο, ρψκα, θηι.) πνπ έξρνληαη ζε επαθή. Αθνινχζσο, 

νη καζεηέο ηξίβνπλ δχν πέηξεο αλακεηαμχ ηνπο ή ηνπνζεηνχλ δχν πέηξεο κέζα ζε έλα δνρείν κε λεξφ 

θαη αθνχ ην ζθξαγίζνπλ ην αλαθηλνχλ πνιχ γξήγνξα. Παξάιιεια, θαηαγξάθνπλ θαη εξκελεχνπλ ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο (20 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία κε λεξφ, πέηξεο, ξίδα, θχιιν εξγαζίαο].   

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ γηα ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηνπο θαιεί λα αλαθέξνπλ ηπρφλ αιιαγέο πνπ ζπλέβεθαλ ζε απηέο 

κε ην ηέινο ηνπ καζήκαηνο. Δπίζεο, δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα άιινπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ εδάθνπο φπσο ε φμηλε βξνρή ιφγσ ηεο δηάβξσζεο πεηξσκάησλ, θιπ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν εκπινπηίδεηαη ε αξρηθή ηδενζχειια ησλ καζεηψλ γηα ηνπο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ηνπ 

εδάθνπο (10 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 2
ν
… 

Σίηινο: Γεκηνπξγψ ην δηθφ κνπ Έδαθνο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ ηνπο έδαθνο ρξεζηκνπνηψληαο θπζηθά πιηθά. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ησλ εδαθψλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη έλα θξππηφιεμν πνπ αθνξά ζηνπο παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εδάθνπο θαη δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα ην ιχζεη. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν ππελζπκίδνληαη ηα βαζηθά ζεκεία ηνπ πξνεγνχκελνπ καζήκαηνο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

Αθξνζηηρίδα]   

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα δεκηνπξγήζνπλ ην δηθφ 

ηνπο έδαθνο, πξνζπαζψληαο λα εθαξκφζνπλ ηα φζα έκαζαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα γηα ηνπο 

ηξφπνπο δεκηνπξγίαο εδάθνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηεπθξηλίδεη φηη ε θάζε νκάδα καζεηψλ κπνξεί λα 

επηιέμεη νπνηαδήπνηε θπζηθά πιηθά επηζπκεί απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ηα ζξπκκαηίζεη κε 

φπνην ηξφπν επηιέμεη, αξθεί λα ηα αληηζηνηρήζεη ηνλ ηξφπν πνπ επέιεμε κε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ηνπ εδάθνπο (π.ρ. άλεκνο, λεξφ, θιπ.). Αθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη ηα 

βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ νη καζεηέο: 1) πιινγή λεθξήο νξγαληθήο χιεο (π.ρ. 

θχιια, ξίδεο, θινηνχο δέληξσλ, θιαδηά, λεθξά έληνκα θηι) θαη αβηνηηθψλ νξγαληζκψλ (π.ρ. κηθξέο 

πέηξεο) απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. 2)Ζ ηνπνζέηεζε πιηθψλ ζε κηα αλζεθηηθή πιαζηηθή ζαθνχια ή 

καμηιαξνζήθε θαη πξνζζήθε λεξνχ (*κπνξνχλ λα βάινπλ δεζηφ ή ριηαξφ λεξφ, γηα λα κειεηήζνπλ ηνλ 

παξάγνληα ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ). 3)Υξήζε ζθπξηνχ ή πέηξαο γηα ην ιηψζηκν ησλ πιηθψλ ησλ 

πιηθψλ πνπ επέιεμαλ (*απαξαίηεηε βνήζεηα θαη επνπηεία απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο) (20 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιια, ξίδεο, θινηνί δέληξσλ, θιαδηά, λεθξά έληνκα, πέηξεο, 

λεξφ, πιαζηηθή ζαθνχια ή καμηιαξνζήθε, λεξφ]   

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο, λα ζπγθξίλνπλ ηα εδάθε πνπ 

δεκηνχξγεζαλ θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο νξίδεη ηα δεπγάξηα ησλ 

νκάδσλ πνπ ζα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα αληαιιάμνπλ δεδνκέλα (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν 

εξγαζίαο]   

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπλεξγάζηεθαλ λα παξνπζηάζνπλ ηα επξήκαηά ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη λα αλαθέξνπλ 

πηζαλνχο ιφγνπο ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη νη δηαθνξέο ησλ εδαθψλ ηνπο (5 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 3
ν
… 

 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δδάθνπο Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ νκνηφηεηεο/δηαθνξέο ησλ εδαθψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα ηξία βαζηθά ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο εηθφλεο κε εδαθηθά δείγκαηα 

δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ θαη ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ ηηο νκνηφηεηεο ή/θαη ηηο δηαθνξέο πνπ εληνπίδνπλ 

ζε απηά (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλεο κε εδαθηθά δείγκαηα] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα εδαθηθφ δείγκα πνπ 

ζπιιέρζεθε απφ δηαθνξεηηθή πεξηνρή (π.ρ. θήπνο ζπηηηνχ, παξαιία, πεξηβφιη, θιπ.) θαη ηνπο δεηά λα 

ην παξαηεξήζνπλ πξνζερηηθά θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Αθνινχζσο, ε θάζε νκάδα 

αλαθνηλψλεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εδαθηθά 

δείγκαηα, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ηα εμήο εξσηήκαηα: 1)Απφ πνηα 

ζπζηαηηθά απνηειείηαη ην έδαθνο; 2)Όια ηα εδάθε απνηεινχληαη απφ ηα ίδηα ζπζηαηηθά; 3)Μπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο κε γπκλφ κάηη 4)Πψο ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο;. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζηνλ πίλαθα 

(5 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ 100γξ. ρψκαηνο θαη ηνπο δεηά 

λα πξνζζέζνπλ 150ml λεξφ, λα αλαθαηέςνπλ ην κίγκα θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηκέλνπλ κέρξη λα 

θηάζεη ζε θαηάζηαζε εξεκίαο γηα λα κπνξέζνπλ λα ην παξαηεξήζνπλ (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

πνηήξηα δέζεσο, εδαθηθά δείγκαηα, λεξφ, θνπηάιηα, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 



Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Αθνχ νη καζεηέο θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη θαηαιήμνπλ ζε 

ζπκπέξαζκα ζε ζρέζε κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηηο νκάδεο ησλ 

καζεηψλ λα αλαθνηλψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη ην ζπκπέξαζκά ηνπο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο (5 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 4
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηα Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ Δδάθνπο ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηνπο ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εδαθψλ: αξγηιψδεο, ακκψδεο θαη 

κεηθηφ. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ηηο έλλνηεο «πδξνπεξαηφηεηα» θαη «πδξνρσξεηηθφηεηα». 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηηο εηθφλεο δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εδαθψλ 

δειαδή ακκψδεο, αξγπιψδεο θαη κεηθηφ θαη ηνπο δεηά λα εηζεγεζνχλ ηξφπνπο κέζσ ησλ νπνίσλ ζα 

κπνξνχζαλ λα εμεηάζνπλ ζε πνην ηχπν εδάθνπο αλήθεη ην εδαθηθφ δείγκα πνπ παξαηήξεζαλ ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν εδαθηθφ δείγκα ηνπο δνζεί (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

εηθφλεο κε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο εδαθψλ] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα 100γξ. ρψκα, έλα ρσλί, έλα δηεζεηηθφ 

ραξηί θαη κηα πιαζηηθή κπνπθάια. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη ζα δηπιψζνπλ ην 

δηεζεηηθφ ραξηί θαη ζα ην ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζην ρσλί θαη αθνινχζσο ζα ξίμνπλ ην ρψκα κέζα ζην 

ρσλί θαη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην ρσλί κέζα ζηε κπνπθάια (βι.ζρήκα παξαθάησ). Έπεηηα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα ξίμνπλ 200ml λεξφ κέζα ζην ρσλί κε ην ρψκα. Οη 

καζεηέο πξηλ απφ ην πείξακα δηαηππψλνπλ ηηο πξνβιέςεηο ηνπο θαη θαηαγξάθνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, ζην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

πιαζηηθέο κπνπθάιεο, δηεζεηηθά ραξηηά, ρσληά, δηαθνξεηηθνί ηχπνη ρψκαηνο, λεξφ, θχιιν εξγαζίαο]  

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ εδάθνπο 

«πδξνρσξεηηθφηεηα» θαη «πδξνπεξαηφηεηα». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζα γίλεη αλαθνξά ζην 

πψο δηαθνξνπνηνχληαη νη δχν απηέο ηδηφηεηεο αλάινγα κε ηνλ ηχπν εδάθνπο (π.ρ. ζην ακκψδεο ρψκα 

παξαηεξείηαη πςειή πδξνπεξαηφηεηα θαη ρακειή πδξνρσξηηηθφηεηα) ψζηε νη καζεηέο λα αληηιεθζνχλ 

ζε πνην ηχπν εδάθνπο αλήθεη ην εδαθηθφ δείγκα πνπ είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα  

ηνπ πεηξάκαηφο ηνπο (10 ιεπηά). 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παίδεη κε ηνπο καζεηέο ην παηρλίδη «Κνπηαιίηζεο 

Δδάθνπο». Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εηνηκάδεη θάξηεο κε εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ φζα δηδάρηεθαλ νη 

καζεηέο γηα ην έδαθνο θαη ζέηεη ηηο εξσηήζεηο ζε φιεο ηηο νκάδεο. Ζ θάζε νκάδα γξάθεη ηελ απάληεζή 

ηεο ζε ηακπιφ θαη αλ απαληήζεη ζσζηά παίξλεη κηα θνπηαιίηζα ρψκα κε ηελ νπνία γεκίδεη ηελ 

κπνπθάια ηεο. Ζ νκάδα πνπ ζα δψζεη ηηο πεξηζζφηεξεο ζσζηέο απαληήζεηο θαη γεκίζεη ηελ κπνπθάια 

ηεο κε ρψκα είλαη ε ληθήηξηα (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: πιαζηηθέο κπνπθάιεο, θνπηάιηα, ρψκα, 

θάξηεο εξσηήζεσλ]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 5
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηε Γηάβξσζε ηνπ Δδάθνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ηη είλαη δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ θπζηθά θαη αλζξσπνγελή αίηηα ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο. 

 Οη καζεηέο λα εθηεινχλ έγθπξα πεηξάκαηα γηα λα εμεηάζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν 

http://www.youtube.com/watch?v=G5Rp9MJJGCU φπνπ παξνπζηάδεη δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ζηηο 

νπνίεο ην έδαθνο ππέζηε δηάβξσζε θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν (3 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: dlp, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα θχιιν εθεκεξίδαο θαη 

100γξ. ρψκαηνο θαη ηνπο δεηά λα θηηάμνπλ έλα κηθξφ ιφθν πάλσ ζε απηφ. Έπεηηα, ηνπο δεηά λα ξίμνπλ 

30ml λεξφ πάλσ ζην ιφθν ηνπο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο. Αθνινχζσο, δηεμάγεηαη 

ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη γίλεηαη ζχλδεζε κε ην βίληεν πνπ 

παξαθνινχζεζαλ ζηελ αξρή ηνπ καζήκαηνο εζηηάδνληαο ζην φηη ε κνξθή ηνπ δηθνχ ηνπο ιφθνπ 

αιινηψζεθε αθφηνπ έξημαλ ην λεξφ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ εδαθψλ πνπ ππέζηεζαλ δηάβξσζε 

ζην βίληεν (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιια εθεκεξίδαο, ρψκα, πδξνβνιείο, λεξφ] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο θαη ηνπο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα. Έπεηηα ηνπο εμεγεί φηη ε 

θάζε νκάδα καζεηψλ ζα εθηειέζεη έλα πείξακα γηα λα  ειέγμεη έλα απφ ηνπο παξάγνληεο (π.ρ. 

παξνπζία βιάζηεζεο, ππθλφηεηα βιάζηεζεο, θιίζε εδάθνπο, είδνο βιάζηεζεο). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ηα απαξαίηεηα πιηθά αλάινγα κε ην παξάγνληα πνπ ζα ειέγμεη. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=G5Rp9MJJGCU


1)Παξνπζία βιάζηεζεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο δχν δνρεία πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα θαη είδνο ρψκαηνο κε ηε δηαθνξά φηη ην δεχηεξν πεξηέρεη θαη θπηά θαη θαιεί ηνπο καζεηέο 

λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ίδηα θιίζε θαη λα ξίμνπλ 1000ml λεξφ θαη λα παξαηεξήζνπλ απφ πνην δνρείν 

ζα εμέιζεη ην πεξηζζφηεξν λεξφ ην νπνίν ζα ην ζπιιέμνπλ ζε πνηήξη δέζεσο. 

 
2)Ππθλφηεηα βιάζηεζεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο δχν δνρεία πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα θαη είδνο ρψκαηνο θαζψο επίζεο θαη ην ίδην είδνο θπηψλ κε ηε δηαθνξά φηη ην δεχηεξν 

πεξηέρεη πεξηζζφηεξα θπηά θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ίδηα θιίζε θαη λα ξίμνπλ 

1000ml λεξφ θαη λα παξαηεξήζνπλ απφ πνην δνρείν ζα εμέιζεη ην πεξηζζφηεξν λεξφ, ην νπνίν ζα ην 

ζπιιέμνπλ ζε πνηήξη δέζεσο.  

 
3)Κιίζε εδάθνπο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο δχν δνρεία πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα θαη είδνο ρψκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηελ ίδηα πνζφηεηα θαη είδνο θπηψλ θαη θαιεί ηνπο 

καζεηέο λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζε δηαθνξεηηθή θιίζε θαη λα ξίμνπλ 1000ml λεξφ θαη λα παξαηεξήζνπλ 

απφ πνην δνρείν ζα εμέιζεη ην πεξηζζφηεξν λεξφ, ην νπνίν ζα ην ζπιιέμνπλ ζε πνηήξη δέζεσο. 

 



4)Δίδνο βιάζηεζεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο δχν δνρεία πνπ πεξηέρνπλ ηελ ίδηα 

πνζφηεηα θαη είδνο ρψκαηνο θαζψο επίζεο θαη ηνλ ίδην αξηζκφ θπηψλ κε ηε δηαθνξά φηη ηα θπηά είλαη 

δηαθνξεηηθνχο είδνπο θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηελ ίδηα θιίζε θαη λα ξίμνπλ 

1000ml λεξφ θαη λα παξαηεξήζνπλ απφ πνην δνρείν ζα εμέιζεη ην πεξηζζφηεξν λεξφ ην νπνίν ζα ην 

ζπιιέμνπλ ζε πνηήξη δέζεσο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, ρψκα, θπηά, πνηήξηα δέζεσο, λεξφ, 

θχιιν εξγαζίαο] 

 
 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ηνπο παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο (10 ιεπηά).  

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 6
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηε πκβαηηθή θαη Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα νξίδνπλ ηε ζπκβαηηθή θαη βηνινγηθή θαιιηέξγεηα. 

 Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ζπκβαηηθήο θαη ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο ην εμήο ζελάξην: «Ο θ.Φψηεο θαιιηεξγεί θαη 

πσιεί βηνινγηθά ιαραληθά ζηε ιατθή αγνξά ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ο θ.Αληξέαο θαιιηεξγεί ηα ιαραληθά 

ηνπ κε ζπκβαηηθφ ηξφπν θαη ηα πσιεί ζηελ ίδηα αγνξά κε ηνλ θ.Φψηε. Οη δχν απηνί γεσξγνί, 

πξνζπαζνχλ κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο φηη ηα δηθά ηνπο πξντφληα είλαη ηα 

θαιχηεξα ψζηε λα ηα αγνξάζνπλ. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ιέλε νη δχν γεσξγνί γηα 

λα πσιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο;» (3 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: dlp, ζελάξην ζε pptx] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη θάπνηεο νκάδεο καζεηψλ ζα κειεηήζνπλ πεγέο πνπ 

αθνξνχλ ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα ελψ νη ππφινηπεο ζα κειεηήζνπλ πεγέο πνπ αθνξνχλ ζηε 

ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

ηνπ θάζε ηχπνπ θαιιηέξγεηαο, ηα νπνία ζα αμηνπνηήζνπλ γηα λα δνκήζνπλ ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα 

(30 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, πεγέο πιεξνθφξεζεο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ζην επφκελν κάζεκα ζα 

παξνπζηάζνπλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο ππέξ ηεο βηνινγηθήο ή ηεο ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο αληίζηνηρα, 

γη’ απηφ δηεμάγεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηε δνκή θαη ηελ εγθπξφηεηα ελφο 

επηρεηξήκαηνο (7 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: dlp, ζηνηρεία γηα επηρεηξεκαηνινγία ζε pptx] 

 

 



Μάζεκα 7
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηε πκβαηηθή θαη Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα δηαηππψλνπλ επηρεηξήκαηα ππέξ ή/θαη θαηά ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο βηνινγηθήο 

θαιιηέξγεηαο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο ην ζελάξην κε ηνπο δχν γεσξγνχο: «Ο 

θ.Φψηεο θαιιηεξγεί θαη πσιεί βηνινγηθά ιαραληθά ζηε ιατθή αγνξά ηεο πεξηνρήο ηνπ. Ο θ.Αληξέαο 

θαιιηεξγεί ηα ιαραληθά ηνπ κε ζπκβαηηθφ ηξφπν θαη ηα πσιεί ζηελ ίδηα αγνξά κε ηνλ θ.Φψηε. Οη δχν 

απηνί γεσξγνί, πξνζπαζνχλ κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα λα πείζνπλ ηνπο πειάηεο φηη ηα δηθά ηνπο 

πξντφληα είλαη ηα θαιχηεξα ψζηε λα ηα αγνξάζνπλ. Πνηα λνκίδεηε φηη είλαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ιέλε 

νη δχν γεσξγνί γηα λα πσιήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο;» (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: dlp, ζελάξην ζε pptx] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κηα δηαινγηθή 

αληηπαξάζεζε παξνπζηάδνληαο ηα δηθά ηνπο επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο βηνινγηθήο ή ηεο ζπκβαηηθήο 

θαιιηέξγεηαο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηεπθξηλίδεη φηη ε θάζε νκάδα καζεηψλ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο πεξίπνπ 

5 ιεπηά γηα λα παξνπζηάζεη ηα επηρεηξήκαηά ηεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη ην ξφιν ηνπ ζπληνληζηή θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαινγηθήο αληηπαξάζεζεο. Ο ρψξνο ηεο ηάμεο θαη ε δηάηαμε ησλ καζεηψλ είλαη 

ρξήζηκν λα δηακνξθσζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα επλννχλ ηε δηεμαγσγή ηεο δηαινγηθήο 

αληηπαξάζεζεο (20 ιεπηά).  

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Αθνχ ε θάζε νκάδα καζεηψλ νινθιεξψζεη ηελ παξνπζίαζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ηεο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα θαηαγξάςεη εξσηήκαηα 

πνπ ζα ήζειε λα ζέζεη ζηηο ππφινηπεο νκάδεο ζε ζρέζε κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο (π.ρ. ηε δνκή ή ην 

πεξηερφκελν ηνπ επηρεηξήκαηνο). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη ηε ζπδήηεζε θαη παξάιιεια ζέηεη 

εξσηήκαηα ζηηο νκάδεο ησλ καζεηψλ (15 ιεπηά).  

 

 



Μάζεκα 8
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηε πκβαηηθή θαη Βηνινγηθή Καιιηέξγεηα ΗΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ αθίζα γηα ηε βηνινγηθή θαη ηε ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη κεηά ηε κειέηε ησλ πεγψλ πνπ 

αθνξνχζαλ ζηε βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή θαιιηέξγεηα, είλαη ζε ζέζε πιένλ λα ελεκεξψζνπλ ηα 

ππφινηπα κέιε ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ή άιινπο θίινπο ή ηνπο γνλείο ηνπο γη’ απηέο (π.ρ. νξηζκφο, 

πιενλεθηήκαηα, κεηνλεθηήκαηα, θιπ.). Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο θαιεί λα αλαθέξνπλ ηξφπνπο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ηνπο ελεκεξψζνπλ  (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη έλαο ηξφπνο ελεκέξσζεο 

άιισλ κειψλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο ή ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα γηα ηε βηνινγηθή θαη ζπκβαηηθή 

θαιιηέξγεηα είλαη ε δεκηνπξγία κηαο αθίζαο. Ωο εθ ηνχηνπ, δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα 

δεκηνπξγήζεη κηα αθίζα γηα ηνπο δχν ηχπνπο θαιιηέξγεηαο πνπ είραλ κειεηήζεη ζε πξνεγνχκελα 

καζήκαηα (25 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ραξηφληα, ρξσκαηηζηά κνιχβηα, καξθαδφξνη, ςαιίδηα, 

ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θιπ.] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη 

ηελ αθίζα ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

καζεζηαθψλ πξντφλησλ (10 ιεπηά).  

 

 

 

 



Β’ ΦΑΣΗ 

ΚΑΣΑ ηε Γεκηνπξγία ηνπ ρνιηθνύ 

Λαραλόθεπνπ 



Γξαζηεξηόηεηεο γηα Πξνεηνηκαζία ηεο Σάμεο… 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ εκέξα θαη ηε ψξα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπ ιαραλφθεπνπ. Σνπο εμεγεί φηη γηα λα απνθαζίζνπλ ηελ εκέξα θαη ηελ ψξα ηεο 

θχηεςεο ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο, ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο ηνπο αιιά θαη ηηο ελδερφκελεο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε πνπ ζα παξεπξεζνχλ νη γνλείο ησλ καζεηψλ, ε 

θχηεςε ζα πξέπεη λα γίλεη ζε κε εξγάζηκν ρξφλν (π.ρ. αββαηηάηηθν απφγεκα ή πξσηλφ Κπξηαθήο).  ε 

πεξίπησζε πνπ νη γνλείο δελ ζα είλαη πξνζθεθιεκέλνη, ε θχηεπζε κπνξεί λα γίλεη ηηο ηειεπηαίεο 

πεξηφδνπο κίαο εκέξαο αλάινγα κε ην πξφγξακκα ηνπ ζρνιείνπ (10 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη φηη ε θάζε νκάδα καζεηψλ ζα εηνηκάζεη κηα 

πξφζθιεζε γηα ηελ Ζκέξα Γεκηνπξγίαο ηνπ Λαραλφθεπνπ θαη ζα γίλεη ςεθνθνξία γηα λα αλαδεηρηεί ε 

θαιχηεξε πξφζθιεζε, ηελ νπνία ζα ηππψζνπλ θαη ζα δψζνπλ ζε γνλείο, ζπγγελείο, θίινπο ηνπο, θιπ. 

(30 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ρξσκαηηζηά κνιχβηα, ραξηφληα, θιπ.] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηα κέζα θαη πιηθά πνπ ζα πξέπεη 

λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηελ εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιαραλφθεπνπ. Αξρηθά, ηνπο εμεγεί φηη ζα 

πξέπεη λα πξνκεζεπηνχλ κε ην θαηάιιειν ρψκα, ιίπαζκα θαη ηνπο ζπφξνπο ή κηθξά θπηά (π.ρ. 

θαξφην, κπξφθνιν, θνπλνππίδη, ξαπαλάθη, καξνχιη, θιπ.) πνπ απνθάζηζαλ φηη ζα θπηέςνπλ. Δπηπιένλ, 

ηνπο πξνβιεκαηίδεη γηα ηελ πνζφηεηα ησλ ζπφξσλ ή θπηψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ ππελζπκίδνληάο ηνπο 

φηη ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο ην δηαζέζηκν ρψξν θχηεπζεο θαη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θπηψλ.  Δπηπξφζζεηα, ηνπο επηζεκαίλεη φηη ζα πξέπεη λα βεβαησζνχλ φηη ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

εξγαιεία ζηελ απνζήθε ηνπ ζρνιείνπ πνπ ζα ηνπο  είλαη απαξαίηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχηεςεο 

(π.ρ. γάληηα θεπνπξηθήο ή γάληηα κίαο ρξήζεο, ζθαιηζηήξη ρεηξφο, ηζνπγθξάλα, θηπάξη ρεηξφο, ηζάπα, 

πνηηζηήξη, θιπ.) (20 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ην πψο ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνεηνηκάζνπλ ην ρψξν πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ην ιαραλφθεπν πξηλ ηελ εκέξα ηεο θχηεςεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηνπο εμεγεί φηη είλαη ρξήζηκν λα θαζαξηζηεί ην ρψκα (π.ρ. κάδεκα ζθνππηδηψλ θαη 

απνκάθξπλζε άγξησλ θπηψλ θαη ρφξησλ).  Δπηπιένλ,  ηνπο πξνηείλεη λα ζθαιίζνπλ ην ρψκα απφ 

πξνεγνπκέλσο, δεκηνπξγψληαο ηα θαηάιιεια απιάθηα φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ νη ζπφξνη ή ηα κηθξά 

θπηά θαη λα ζεκαδεχζνπλ αθξηβψο ην ρψξν θχηεπζεο ηνπ θάζε θπηνχ κε έλα καθξχ μπιάθη.  Με απηφ 

ηνλ ηξφπν, ζα κπνξέζνπλ λα ππνινγίζνπλ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ θπηψλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ (10 ιεπηά).  

 



Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ ελδπκαζία ηνπο ηελ εκέξα 

ηεο θχηεςεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ςειή ζα 

θνξέζνπλ κία θνληνκάληθε κπινχδα, θαπέιν, αζιεηηθά παπνχηζηα θαη αλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή 

ή βξέρεη ζα θνξέζνπλ αδηάβξνρν, πιαζηηθέο κπφηεο, θιπ. Δπηπιένλ, ηνπο πξνηείλεη λα έρνπλ έλα 

κπνπθαιάθη κε λεξφ ζε πεξίπησζε πνπ δηςάζνπλ θαη ηέινο φηη κπνξνχλ λα έρνπλ καδί ηνπο 

θσηνγξαθηθή κεραλή ή βηληενθάκεξα γηα λα απαζαλαηίζνπλ ή λα βηληενγξαθήζνπλ αληίζηνηρα ηελ 

φιε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιαραλφθεπνπ (10 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 9
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Μέξε ηνπ πέξκαηνο θαη ην Ρφιν ηνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ φηη ηα θπηά πξνέξρνληαη απφ ζπφξνπο. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα κέξε ηνπ ζπέξκαηνο. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ κεξψλ ηνπ ζπέξκαηνο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: O/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο δηάθνξεο θσηνγξαθίεο ιαραλφθεπσλ θαη 

ηνπο ζέηεη ηα εμήο εξσηήκαηα: 1)Πνηα θπηά αλαγλσξίδεηε ζηηο θσηνγξαθίεο; 2)Σα θπηά απηά είραλ 

απηή ηε κνξθή φηαλ ηα θχηεςαλ;  Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ ηηο ιέμεηο «ζπφξνπο» ή 

«ζπέξκαηα», ηηο νπνίεο ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

θσηνγξαθίεο ιαραλφθεπσλ] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα δνρείν κε ζπέξκαηα (π.ρ. 

θαθέο, θαζφιηα γίγαληεο, θνπθηά, ινπβί καπξνκάηηθν) θαη ηνπο δεηά λα ηα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

γξάςνπλ ηηο νλνκαζίεο ηνπο ζην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, 

ζπέξκαηα (π.ρ. θαθέο, θαζφιηα γίγαληεο, θνπθηά, ινπβί καπξνκάηηθν), θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ πξνεγνχκελε κέξα βάδεη δηάθνξα ζπέξκαηα (π.ρ. 

θαθέο, θαζφιηα γίγαληεο, θνπθηά, ινπβί καπξνκάηηθν) ζην λεξφ λα θνπζθψζνπλ θαη δίλεη ζε θάζε 

νκάδα καζεηψλ έλα δνρείν κε δηαθνξεηηθά είδε ζπφξσλ. Αθνινχζσο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη 

έλα ζρεδηάγξακκα κε ηα κέξε ηνπ ζπέξκαηνο ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δεηά λα παξαηεξήζνπλ ηνπο 

ζπφξνπο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, πξνζπαζψληαο λα εληνπίζνπλ ηα δηαθνξεηηθά κέξε ηνπο. 

Έπεηηα, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο φπνπ νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

νλνκάδνληαο ηα κέξε ηνπ ζπέξκαηνο.  Σέινο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εκθαλίδεη ηηο νλνκαζίεο ησλ κεξψλ 

ησλ ζπέξκαηνο ζην πξναλαθεξφκελν ζρεδηάγξακκα αθνχ πξνεγνπκέλσο νη καζεηέο αλέθεξαλ ηηο 

δηθέο ηνπο νλνκαζίεο θαη θάιεη ηνπο καζεηέο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη ην δηθφ ηνπο ζρεδηάγξακκα (12 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, ζπέξκαηα (π.ρ. θαθέο, θαζφιηα γίγαληεο, θνπθηά), θχιιν εξγαζίαο] 

 



Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ βξαζκέλν θαιακπφθη, ξχδη θαη 

ζηηάξη θαη ηνπο δεηά λα ηα παξαηεξήζνπλ θαη λα εληνπίζνπλ νκνηφηεηεο ή/θαη δηαθνξέο κε ηα 

ζπέξκαηα πνπ ήδε είραλ ζηα δνρεία ηνπο. Αθνινχζσο, δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

κέζσ ηεο νπνίαο ζα γίλεη αλαθνξά ζε κνλνθνηπιήδνλα θαη δηθνηπιήδνλα ζπέξκαηα θαη ζηηο κεηαμχ 

ηνπο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, ζπέξκαηα (π.ρ. θαιακπφθη, ξχδη, 

ζηηάξη), θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: O/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ηέζζεξηο θαξηέιεο πνπ 

αλαγξάθνπλ ηε ρξεζηκφηεηα θαη ην ξφιν ηνπ πεξηζπέξκηνπ, ησλ θνηπιεδφλσλ, ηεο κηθξνπχιεο θαη 

ηνπ θπηηθνχ εκβξχνπ θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αληηζηνηρήζνπλ ηηο θαξηέιεο κε ην ζσζηφ κέξνο 

ηνπ ζπέξκαηνο.  Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη κε ηπραία ζεηξά ηηο θαξηέιεο θαη γίλεηαη 

ζπδήηεζε γηα ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ ζπέξκαηνο (8 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θαξηέιεο, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο:  O/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο πνπ αθνξνχλ ζηα 

ζπέξκαηα, ηα νπνία κειέηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο (5 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 10
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε Φχηξσζε ησλ πεξκάησλ Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθηειέζνπλ έγθπξα πεηξάκαηα γηα λα ειέγμνπλ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θχηξσζε ησλ ζπφξσλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: O/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνβάιεη ζηνπο καζεηέο έλα βίληεν 

http://www.youtube.com/watch?v=d26AhcKeEbE πνπ παξνπζηάδεη ηε θχηξσζε αιιά θαη ηελ 

αλάπηπμε ελφο θπηνχ θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηε δηάθξηζε ησλ δχν 

ελλνηψλ (2 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, βίληεν] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θχηξσζε ησλ ζπεξκάησλ θαη δεκηνπξγεί κηα ηδενζχειια κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ 

ζηνλ πίλαθα (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα ειέγμνπλ πεηξακαηηθά 

κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ πξνεγνπκέλσο (π.ρ. λεξφ, ζεξκνθξαζία, νμπγφλν, θσο). 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη θάζε νκάδα καζεηψλ ζα αζρνιεζεί κε έλα παξάγνληα θαη ηνπο δίλεη ην 

θχιιν εξγαζίαο γηα λα αξρίζνπλ ηε δηεξεχλεζή ηνπο. Αθνχ ε θάζε νκάδα νινθιεξψζεη ηνλ 

πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, εηνηκάδεη ηα δνρεία ηεο, ηα νπνία ζα παξαηεξήζεη κεηά απφ κηα 

εβδνκάδα. 

1) Παξάγνληαο Φσο: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα θσο ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν φκνηα 

δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο ζπφξσλ 

θαη ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ κε ηε δηαθνξά φηη ην έλα δνρείν ζα ην ηνπνζεηήζνπλ ζε θιεηζηφ ληνπιάπη 

ρσξίο θσο ελψ ην άιιν δνρείν δίπια απφ έλα παξάζπξν φπνπ ππάξρεη θσο. 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=d26AhcKeEbE


 

 
 

2)Παξάγνληαο Νεξφ: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα λεξφ ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν φκνηα 

δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο ζπφξσλ 

θαη ζα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζην ίδην ρψξν κε ηε δηαθνξά φηη ζην έλα δνρείν ζα πξνζζέζνπλ λεξφ ελψ ζην 

άιιν δνρείν φρη.  

 

 

 

3)Παξάγνληαο Ομπγφλν: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα νμπγφλν ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν 

φκνηα δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο 

ζπφξσλ, ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ κε ηε δηαθνξά φηη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην έλα δνρείν δίπια απφ ην 

παξάζπξν ρσξίο ζαθνχιη ελψ ην άιιν δίπια απφ ην παξάζπξν κέζα ζε ζαθνχιη.  

 

 

 



4)Παξάγνληαο Θεξκνθξαζία: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ δχν φκνηα δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ 

θαη είδνο ζπφξσλ θαη ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ θαη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην έλα δνρείν δίπια απφ ην 

παξάζπξν ελψ ην άιιν κέζα ζην θνχξλν (25 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, λεξφ, ζπφξνη θαθήο, 

βακβάθη, ραξηνηαηλίεο, καξθαδφξνη, ζαθνχιη, θνχξλνο, καχξν θνπηί, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαθνηλψζεη ηνλ 

πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ ελ ζπληνκία ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ψζηε φινη νη καζεηέο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο (8 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 11
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηε Φχηξσζε ησλ πεξκάησλ ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θχηξσζε ησλ ζπφξσλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαθέξεη ελ ζπληνκία ηνλ 

πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πινπνίεζε ζην πξνεγνχκελν κάζεκα (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξαηεξήζεη ηα δνρεία κε 

ηνπο ζπφξνπο ηεο, λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο εξκελεχζεη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ν παξάγνληαο πνπ κειέηεζε επεξεάδεη ή φρη ηε 

θχηξσζε ησλ ζπφξσλ (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία πεηξακάησλ, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηά θαη ην ζπκπέξαζκά ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε θχηξσζε ησλ ζπφξσλ είλαη ην λεξφ θαη ε 

ζεξκνθξαζία (10 ιεπηά). 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο έλα πεηξακαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ 

αθνξά ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ελφο παξάγνληα ζηε θχηξσζε ησλ ζπφξσλ θαη ηνπο θαιεί λα ηνλ 

κειεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ αλ είλαη έγθπξνο ή φρη, αηηηνινγψληαο ηελ άπνςή ηνπο ζε θάζε 

πεξίπησζε (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

 

 



Γ’ΦΑΣΗ 

ΜΔΣΑ ηε Γεκηνπξγία ηνπ ρνιηθνύ 

Λαραλόθεπνπ 



Γξαζηεξηόηεηεο γηα Πξνεηνηκαζία ηεο Σάμεο… 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ηνλ πξνυπνινγηζκφ γηα ηε 

ζπληήξεζε ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο  (π.ρ. θφζηνο ησλ εξγαιείσλ, ηνπ πνηίζκαηνο, θηι) θαη πξνζπαζνχλ 

λα βξνπλ νηθνλνκηθνχο θαη θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπο γηα ηελ ζπληήξεζή ηνπ. Δπίζεο, 

γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηνλ εληνπηζκφ ρνξεγψλ (π.ρ. δήκνο, ζχλδεζκνο γνλέσλ, έζνδα ελδνζρνιηθψλ 

εθδειψζεσλ [π.ρ. πψιεζε ιαραληθψλ]) θαη ζπληάζζνπλ επηζηνιή πνπ ζα απεπζχλεηαη ζε πηζαλνχο 

ρνξεγνχο (30 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηνπο ηξφπνπο θξνληίδαο (π.ρ. 

πφηηζκα, ζθάιηζκα, μεβνηάληζκα, θιπ.) ηνπ ιαραλφθεπνπ πνπ δεκηνχξγεζαλ κε ηε βνήζεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ κειψλ ηεο θνηλφηεηαο. Σνπο πξνηείλεη λα γίλεη πξνγξακκαηηζκφο θαη 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο κεηαμχ ησλ νκάδσλ ησλ καζεηψλ, γηα ηε ζσζηή ζπληήξεζε θαη θξνληίδα ηνπ 

ιαραλφθεπνπ. Γηα παξάδεηγκα, ε θάζε νκάδα καζεηψλ ζα αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλν έξγν (π.ρ. νκάδα 

πνηίζκαηνο, νκάδα ζθαιίζκαηνο, θιπ.) θαη ζα δηαηεξεί εκεξνιφγην θξνληίδαο ηνπ ιαραλφθεπνπ. 

Δπίζεο, γίλεη ζπδήηεζε γηα ηε θξνληίδα ηνπ ιαραλφθεπνπ θαηά ηελ πεξίνδν ησλ δηαθνπψλ (15 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην «θπηνιφγην» ηνπ 

ιαραλφθεπνχ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεηέο θαινχληαη λα εηνηκάζνπλ έλα άικπνπκ κε ηηο 

εηθφλεο ησλ θπηψλ πνπ θαιιηεξγνχλ ζπλνδεπφκελεο κε πιεξνθνξίεο γη’ απηά. Σν θπηνιφγην απηφ 

κπνξεί λα είλαη ζε ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή (40 ιεπηά). [Μέζα/ Τιηθά: ραξηφληα, καξθαδφξνη, 

ρξσκαηηζηά κνιχβηα, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ηε «ρξνλνγξακκή» 

ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο, ζηελ νπνία ζα θαηαγξάθνπλ ηηο εμειίμεηο ηνπ ιαραλφθεπνπ (π.ρ. πφηε 

εκθαλίζηεθαλ ηα θχιια, πφηε εκθαλίζηεθαλ νη θαξπνί, θιπ.). Ζ «ρξνλνγξακκή» κπνξεί λα είλαη ζε 

ειεθηξνληθή ή έληππε κνξθή. Δάλ ν ιαραλφθεπνο είλαη θνηλφο  γηα φινπο ηνπο καζεηέο ηεο ζρνιηθήο 

θνηλφηεηαο, ε «ρξνλνγξακκή» ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί ζε πηλαθίδα ηεο ζρνιηθήο απιήο ψζηε λα 

έρνπλ πξφζβαζε φινη νη καζεηέο. [Μέζα/Τιηθά: ραξηφληα, καξθαδφξνη, ρξσκαηηζηά κνιχβηα,  

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θσηνγξαθηθέο κεραλέο].   

 

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ ην «εηήζην 

εκεξνιφγην» ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο δσγξαθίδνπλ θάζε κήλα ην 

ιαραλφθεπφ ηνπο θαη ζπλζέηνπλ έλα εκεξνιφγην κε ηηο δσγξαθηέο ηνπο. [Μέζα/ Τιηθά: ραξηφληα, 

καξθαδφξνη, ρξσκαηηζηά κνιχβηα].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ 

(κέζα απφ θσηνγξαθηθφ πιηθφ), ηε ζρνιηθή ηνπο απιή κε άιιεο ζρνιηθέο απιέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ 

ζρνιηθφ θήπν. θνπφο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ζρνιείσλ θαη ε 

ελεκέξσζε άιισλ εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ γηα ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ 

ιαραλφθεπνπ. Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο, νη καζεηέο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηνπο, αλαιακβάλνπλ λα κνηξαζηνχλ ηηο εκπεηξίεο θαη ηηο γλψζεηο ηνπο κε άιιεο ζρνιηθέο θνηλφηεηεο. 

[Μέζα/ Τιηθά: θσηνγξαθηθφ πιηθφ κε ζρνιηθέο απιέο, καζεζηαθά πξντφληα φπσο «ρξνλνγξακκή», 

«εκεξνιφγην», «θπηνιφγην», θιπ.].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γξαζηεξηόηεηεο γηα Δκπινθή ηεο Κνηλόηεηαο… 

Δθδήισζε 1
ε
: Δθδήισζε γηα Πψιεζε ησλ Πξντφλησλ ηνπ Λαραλφθεπνπ 

 

ηόρνη Δθδήισζεο: 

 Να καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα λα αγνξαζηνχλ πξντφληα δηαηήξεζεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ 

ιαραλφθεπνπ. 

 Να καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε ελφο θαινθαηξηλνχ θεζηηβάι «Πξάζηλε Κπξηαθή» ή 

«Τγηεηλή Κπξηαθή» πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην ζρνιείν. 

 Να καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα λα αγνξαζηνχλ πξντφληα πνπ ζα πξνζθέξνπλ νη καζεηέο ζην 

θνηλνηηθφ παληνπσιείν ηεο πεξηνρήο. 

 Να καδεπηνχλ ρξήκαηα γηα ηελ θάιπςε κίαο εηδηθήο αλάγθεο πνπ ζα απνθαζίζνπλ νη ίδηνη νη 

καζεηέο φηη έρνπλ ζην ζρνιείν ηνπο (π.ρ. θαηλνχξηεο κπάιεο πνδνζθαίξνπ, ξαθέηεο θ.ιπ.) 

 

Πεξηγξαθή Δθδήισζεο: 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε ηνπο καζεηέο γηα ηελ νξγάλσζε θαη πξαγκαηνπνίεζε κηαο εθδήισζεο 

ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ζα πσιεζνχλ ηα πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνπ γηα έλαλ απφ ηνπο πην πάλσ 

ζθνπνχο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ινηπφλ ηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ πσο ζα νξγαλσζνχλ γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδήισζε. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα, ην 

ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εθδήισζεο, ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξφζθιεζε, 

ελεκεξσηηθή αθίζα γηα ηελ εθδήισζε θαη ηηκνθαηάινγν γηα ηα πξντφληα πνπ πξφθεηηαη λα πσιήζνπλ.  

  



Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα εηνηκάζνπλ ηα πξντφληα (π.ρ. ιαραληθά απφ ηνλ ιαραλφθεπν θνκκέλα θαη 

θαζαξηζκέλα ζε πνηεξάθηα, ζαιάηα κε ιαραληθά, ζνπβιάθηα ζε μπιάθη κε σκά ή βξαζηά ιαραληθά, 

ρπκφ απφ ζπγθεθξηκέλα ιαραληθά ηνπ ιαραλφθεπνπ [ρπκφο θαξφηνπ ή ληνκάηαο], πηηζάθηα κε 

ιαραληθά, ζάληνπηηο κε ιαραληθά) πνπ ζα πσιήζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο. Σα πξντφληα 

κπνξνχλ λα ηα εηνηκάζνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Αγσγήο Τγείαο/Εσήο ή Οηθηαθήο 

Οηθνλνκίαο.   

 

Παξάιιεια, νη καζεηέο κπνξνχλ λα θαηαγξάςνπλ απιέο θαη πξσηφηππεο ζπληαγέο ρξεζηκνπνηψληαο 

ηα πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο αιιά θαη άιια ηξφθηκα φπσο καθαξφληα ή ξχδη. ε κεηαγελέζηεξν 

ζηάδην, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα «Βηβιηαξάθη πληαγψλ» κε φιεο ηηο ζπληαγέο πνπ 

ζα δεκηνπξγήζνπλ, ην νπνίν κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ είηε γηα δηθή ηνπο ρξήζε είηε γηα λα ην 

πνπιήζνπλ ζηελ εθδήισζε. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο, νη καζεηέο είλαη ρξήζηκν λα ζεκεηψλνπλ ηηο πσιήζεηο πνπ θάλνπλ 

έηζη ψζηε λα θαηαζθεπάζνπλ έλα δηάγξακκα κε ηηο πξνηηκήζεηο πνπ είραλ νη αγνξαζηέο ζηα πξντφληα 

ηνπο. Απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθαζίζνπλ πνηα απφ ηα πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνπ ζα ήηαλ θαιφ 

λα θαιιηεξγήζνπλ μαλά έηζη ψζηε λα επαλαιεθζεί κία παξφκνηα εθδήισζε πνπ ζα έρεη αθφκε 

κεγαιχηεξε επηηπρία. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ/πιηθνηερληθή ππνδνκή 

(ζξαλία, θαξέθιεο, ηακείν, κπνιάθηα θ.ιπ.) γηα ηελ εκέξα ηεο εθδήισζεο. 

 



Δθδήισζε 2
ε
: Οξγάλσζε ρνιηθνχ Γεχκαηνο 

 

ηόρνη Δθδήισζεο: 

 Να πιεξνθνξεζνχλ νη καζεηέο γηα ηελ αμία ηνπ λα ηξέθνληαη ζσζηά θαη πγηεηλά. 

 Να αλαδεηρζνχλ ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εληάμνπλ ηα ιαραληθά ζηε δηαηξνθή ηνπο. 

 Να κεηαδνζεί ην κήλπκα φηη ε πγηεηλή δηαηξνθή θαη ε θαηαλάισζε ιαραληθψλ έγθεηηαη ζηελ 

επηινγή ηνπ θαζελφο.  

 

Πεξηγξαθή Δθδήισζεο: 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα 

κπνξνχζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ ηνπο πην 

πάλσ ζθνπνχο. Οη καζεηέο ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ/ελ εθπαηδεπηηθφ θαηαιήγνπλ ζηελ ηδέα 

πξαγκαηνπνίεζεο ελφο ελδηάκεζνπ ζρνιηθνχ γεχκαηνο.  Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ινηπφλ ηνπο καζεηέο 

λα ζθεθηνχλ πσο ζα νξγαλσζνχλ γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εθδήισζε. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζνπλ γηα ηελ εκέξα, ηελ ψξα (π.ρ. θάπνηα ζρνιηθή πεξίνδν ή ην 2
ν
 δηάιεηκκα) θαη ην ρψξν 

πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ γεχκαηνο (π.ρ. ζηελ εμσηεξηθή απιή ηνπ ζρνιείνπ, ζηελ θαληίλα, ζηελ 

θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιήο ρξήζεο θιπ.). Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζθεθηνχλ ηη θαγεηά ζα εηνηκάζνπλ, 

πνηνη θαη πφηε ζα ηα εηνηκάζνπλ θαζψο επίζεο λα ππνινγίζνπλ ην ρξφλν πνπ ζα ρξεηαζηνχλ γηα λα 

εηνηκάζνπλ θαη λα κνηξάζνπλ ην ελδηάκεζν γεχκα ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο 

 
Αθφκε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έληππε αλαθνίλσζε γηα ηε δηνξγάλσζε ηνπ 

ελδηάκεζνπ ζρνιηθνχ γεχκαηνο, ε νπνία ζα δνζεί ζε φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείν.  Ζ αλαθνίλσζε ζα 

ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο γηα ην ζθνπφ ηεο δξάζεο, ηελ ψξα, ηελ εκέξα θιπ.  Δπίζεο, ζα ελεκεξψλεη 

ηνπο καζεηέο γηα ην ξφιν πνπ ζα έρνπλ (π.ρ. αλ ζα θηηάμνπλ νη ίδηνη ην γεχκα ηνπο), θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν νξγάλσζεο (π.ρ. πψο θαη απφ πνχ ζα ιάβνπλ ην ελδηάκεζν γεχκα ηνπο). 

 



Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εηνηκάζνπλ ελεκεξσηηθή πηλαθίδα γηα ηε ζεκαζία ηεο έληαμεο 

ησλ ιαραληθψλ ζηελ πγεία καο, ηελ νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ζην ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ 

γεχκαηνο. Γηα ηελ εηνηκαζία ηεο πηλαθίδαο κπνξνχλ λα έρνπλ ζπλάληεζε κε έλα Δηδηθφ Γηαηξνθνιφγν 

ζηνλ νπνίν ζα ζέζνπλ ηπρφλ απνξίεο ηνπο ή θαη λα θάλνπλ έξεπλα ζην δηαδίθηπν. Δπίζεο, κπνξνχλ λα 

εηνηκάζνπλ δεθάινγν ζσζηήο δηαηξνθήο, ηνλ νπνίν είηε ζα κνηξάζνπλ ζηνπο ππφινηπνπο καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ είηε ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζηελ πηλαθίδα ελεκέξσζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

 
Σέινο, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ/πιηθνηερληθή ππνδνκή (ζξαλία, 

θαξέθιεο, θαγεηά, θιπ.) γηα ηελ εκέξα πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ζρνιηθνχ γεχκαηνο. 

 

Δθδήισζε 3
ε
: Φεζηηβάι «Υαξνχκελε, Πξάζηλε Κπξηαθή» 

 

ηόρνη Δθδήισζεο: 

 Οη καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ φζα έθαλαλ ζην ιαραλφθεπφ ηνπο. 

 Οη καζεηέο αιιά θαη φια νη παξεπξηζθφκελνη λα ςπραγσγεζνχλ. 

 Οη καζεηέο λα πξνζθέξνπλ πξντφληα απφ ην ιαραλφθεπφ ηνπο ζηνπο παξεπξηζθφκελνπο. 

 

 

 



Πεξηγξαθή Δθδήισζεο: 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο καδί κε ηνπο καζεηέο πνπ έρνπλ εκπιαθεί ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

θξνληίδαο ηνπ ιαραλφθεπνπ κπνξνχλ λα νξγαλψζνπλ έλα Κπξηαθάηηθν θαινθαηξηλφ κεζεκεξηαλφ 

θεζηηβάι, ζην νπνίν ζα θαιέζνπλ γνλείο, θίινπο, ζπγγελείο θιπ. Ζ ζπκκεηνρή ζην θεζηηβάι κπνξεί λα 

είλαη δσξεάλ ή λα δίλεηαη έλα ζπκβνιηθφ πνζφ (π.ρ. έλα ή δχν επξψ γηα ηελ ελίζρπζε ηακείνπ πνπ ζα 

ππάξρεη γηα έμνδα ζπληήξεζεο ηνπ ιαραλφθεπνπ). 

 

Αξρηθά, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα επηιέμνπλ έλα εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

φπνπ ζα ππάξρεη ρψξνο γηα λα ζηξψζνπλ ραιάθηα ηνπ πηθ-ληθ. 

 
Δπηπιένλ, νη καζεηέο ζα πξέπεη λα βξνπλ ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ φπσο ηξαπέδηα πάλσ ζηα ζα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα θαγεηά (π.ρ. ζαιάηεο, ζνπβιάθηα ιαραληθψλ, πηηζάθηα ιαραληθψλ, θνκκέλα 

ιαραληθά ζε κπνιάθηα) πνπ ζα πξνζθέξνπλ ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο.  

 

Αθφκε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εηνηκάζνπλ βίληεν, ην νπνίν ζα πξνβάινπλ ζηνπο πξνζθεθιεκέλνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ηνλ ιαραλφθεπν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ρξήζηκν 

λα ηνπο θσηνγξαθίδεη. Μία άιιε ηδέα είλαη θάζε νκάδα καζεηψλ λα έρεη ηε δηθή ηεο θσηνγξαθηθή θαη 

λα θσηνγξαθίδνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο δηάθνξεο ζηηγκέο ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Σν θσηνγξαθηθφ πιηθφ 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία βίληεν απφ φιεο ηηο νκάδαο ή απφ ηελ θάζε νκάδα 

καζεηψλ. Σν βίληεν κπνξεί λα πξνβιεζεί ηελ εκέξα ηνπ θεζηηβάι ψζηε λα δνπλ νη γνλείο ησλ παηδηψλ 

ην πψο εξγάζηεθαλ. 

 

Έλα θαιφ πξφγξακκα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ/ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ην βίληεν είλαη ην Microsoft Office Movie Maker. Σν 

ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είλαη απιφ θαη παξέρεη δηάθνξεο δπλαηφηεηεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ηνπ βίληεν. 



πγθεθξηκέλα κπνξεί λα γίλεη εηζαγσγή θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ, ήρνπ (ηξαγνχδη, κνπζηθή, 

ερνγξάθεζε), άιινπ βίληεν θαη θεηκέλνπ. ηνπο παξαθάησ ζπλδέζκνπο ππάξρνπλ δχν εχθνινη θαη 

ρξήζηκνη νδεγνί γηα ηε δεκηνπξγία βίληεν κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο movie maker θαη επίζεο δχν 

βίληεν tutorials: 

 http://school-lab.org/images/User%20Guide%20for%20Educators%20-

%20Windows%20Live%20Movie%20Maker.pdf 

 http://www.schools.ac.cy/klimakio/Themata/Eikastiki-

Agogi/logismika/odigos_chrisis_windows_movie_maker.pdf 

 http://www.youtube.com/watch?v=9v3uZJXT7dw 

 http://www.youtube.com/watch?v=sLTnsWV2tjE 

 

Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αιιειεπηδξαζηηθέο πηλαθίδεο κε παηγλίδηα ή 

ζηαζκνχο παηγληδηψλ, ηνπο νπνίνπο ζα επηζθέπηνληαη νη πξνζθεθιεκέλνη γηα λα παίμνπλ θαη λα κάζνπλ 

γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ ιαραλφθεπσλ αιιά θαη ηηο 

ρξήζεηο ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. 

Σέινο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα εηνηκάζνπλ ζην κάζεκα ηεο κνπζηθήο έλα-δχν ηξαγνχδηα ζρεηηθά κε 

ηνπο ιαραλφθεπνπο θαη ηα πξντφληα ηνπο θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζην θεζηηβάι. ηνλ πην θάησ 

πίλαθα παξνπζηάδνληαη ρξήζηκνη ζχλδεζκνη απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί ν εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο λα 

βξεη ζρεηηθά ηξαγνπδάθηα. 

ΣΡΑΓΟΤΓΙ ΤΝΓΔΜΟ 

Σν ρνληξφ κπηδέιη http://www.youtube.com/watch?v=kbXVUWkkEus 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&s

ong_id=4421 

 

Ζ Κξεκκχδσ http://www.youtube.com/watch?v=Cyy4AwN0jmE 

 

http://31dim-thess.thess.sch.gr/tragoudia1.html 

 

Ο πφιεκνο ησλ 

Ενπδνπληηψλ 

http://www.youtube.com/watch?v=rqXLr3_De-o 

 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&s

ong_id=25140 

 

Σφζν ιάζνο δηαηξνθή http://www.youtube.com/watch?v=c9oP3pbSbjk 

 

Γηα πα ηά ηα http://www.youtube.com/watch?v=42_0TmkqhFo 
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http://www.youtube.com/watch?v=sLTnsWV2tjE
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http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=25140
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=25140
http://www.youtube.com/watch?v=c9oP3pbSbjk
http://www.youtube.com/watch?v=42_0TmkqhFo


Γξαζηεξηόηεηεο γηα Αλαζηνραζκό… 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
-Η Καξέθια ηεο θέςεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζρεδηάζνπλ ή 

λα γξάςνπλ ηη ηνπο άξεζε ή δελ άξεζε ζε ζρέζε κε ην βαζκφ απηελέξγεηάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δξάζεο ηνπο ζην ιαραλφθεπν θαη ηη ζα ήζειαλ λα αιιάμνπλ γηα λα γίλνπλ πην ελεξγεηηθνί (π.ρ. Πφηηζα 

κφλνο κνπ ηα ιαραληθά ηνπ θήπνπ ή Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κνπ κε θαηεχζπλε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

πνηίζκαηνο. Θα ήζεια λα ήκνπλ πην ειεχζεξνο/ε ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θήπνπ 

κνπ γηαηί … Αλ ήκνπλ κε άιιε νκάδα ζα ήκνπλ πην ελεξγεηηθφο ζε φιεο ηηο δξάζεηο γηαηί… 

Απνθεχγσ λα αλαιακβάλσ επζχλεο γηαηί…). Ζ δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα γίλεη κε δνζκέλεο εξσηήζεηο 

απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ ή λα έρεη ειεχζεξε δνκή) (15 ιεπηά) [Μέζα/Τιηθά: εκεξνιφγην 

αλαζηνραζκνχ]. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
-Λαραλνκαρίεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα 

αλαζηνραζηεί γηα ην βαζκφ απηελέξγεηαο πνπ είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελαζρφιεζήο ηνπο ζην 

ιαραλφθεπν ιακβάλνληαο ππφςε βνεζεηηθά εξσηήκαηα πνπ ζέηνληαη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. ε 

κεηαγελέζηεξν ζηάδην, νη νκάδεο θαινχληαη ζε ιαραλνκαρίεο, δειαδή, ε θάζε νκάδα ζα έρεη 1 ιεπηφ 

λα αλαθέξεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηεο θαζψο επίζεο θαη ξεαιηζηηθέο εηζεγήζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

απηελέξγεηά ηεο ζηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο. Οη εηζεγήζεηο απηέο ζα δηαηππσζνχλ ζε 

ζηφρνπο ηεο εβδνκάδαο, κήλα θηι., νη νπνίνη ζα πξέπεη λα πξαγκαησζνχλ ζην πιαίζην πνπ πξν-

ζπκθσλήζεθε. Ζ νκάδα πνπ ζα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζην θαζνξηζκέλν πιαίζην, ζα θεξδίζεη έλα 

βξαβείν (π.ρ. επηπιένλ θπηά γηα ην ιαραλφθεπν), ην νπνίν ζα ζπκθσλεζεί απφ ηελ αξρή ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο καδί κε ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ (20 ιεπηά) [Μέζα/Τιηθά: εξσηήζεηο γηα 

αλαζηνραζκφ, ραξηφληα]. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
-Λάραλα θαη Υάραλα, θέςεηο, Γξάζεηο θαη Δκπεηξίεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί 

ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαζηνραζηεί γηα ην βαζκφ απηελέξγεηαο πνπ είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελαζρφιεζήο ηνπο ζην ιαραλφθεπν θαη λα δεκηνπξγήζεη γξάςνπλ έλα νκαδηθφ ζχληνκν πνίεκα ή 

ηζηνξία ή ηξαγνχδη, ην νπνίν ζα ζθελνζεηήζνπλ θαη ζα παξνπζηάζνπλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (40 

ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
-Λαραλνεκπεηξίεο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε καζεηή κηα θαξηειίηζα, ζηελ 

νπνία θαηαγξάθεη ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ ζε ζρέζε κε ην βαζκφ απηελέξγεηάο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ελαζρφιεζήο ηνπ ζην ιαραλφθεπν. Αθνινχζσο, ν θάζε καζεηήο ζεκαδεχεη ηελ θαξηειίηζα ηνπ θαη ην 

ξίρλεη ζην θνπηί αλαζηνραζκψλ. 



Ακέζσο κεηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε καζεηή λα πάξεη κηα θαξηειίηζα απφ ην θνπηί  

αλαζηνραζκψλ εθηφο απφ ην δηθφ ηνπ θαη λα θαηαγξάςεη δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο ζηνλ αλψλπκν 

αλαζηνραζκφ, νη νπνίεο ζα πξνάγνπλ πεξαηηέξσ αλαζηνραζκφ ζηνλ πξψην ζπγγξαθέα. Με ην πέξαο 

απηνχ ηνπ ζηαδίνπ, νη καζεηέο-ζρνιηαζηέο ηνπνζεηνχλ ηηο θαξηειίηζεο ζην θνπηί αλαζηνραζκψλ θαη ν 

θάζε καζεηήο παίξλεη μαλά ηε δηθή ηνπ θαξηειίηζα. Ο πξψηνο ζπγγξαθέαο αθνχ δηαβάζεη θαη ζθεθηεί 

ηηο δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο πνπ ηνπ έρνπλ θαηαγξάςεη, κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηνλ αλαζηνραζκφ 

ηνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα εηζεγεζνχλ ηξφπνπο, νη νπνίνη ζα 

βειηίσλαλ ηελ απηελέξγεηά ηνπο. Δπίζεο, κπνξεί λα γίλεη γξαθηθή παξάζηαζε γηα λα νκαδνπνηεζνχλ 

ηα επίπεδα απηελέξγεηαο ηεο ηάμεο (30 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρείν γηα αλαζηνραζκφ, θαξηειίηζεο 

γηα αλαζηνραζκφ, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο]. 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε
-Γεκηνπξγνύκε ην Καιάζη Λαραληθώλ: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα 

καζεηψλ έλα ράξηηλν ιαραληθφ (π.ρ. ληνκάηα, καξνχιη, θιπ.) θαη δεηά λα αλαζηνραζηνχλ γηα ην βαζκφ 

απηελέξγεηάο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ελαζρφιεζήο ηνπο ζην ιαραλφθεπν. Έπεηηα, ε θάζε νκάδα 

καζεηψλ ηνπνζεηεί ην ράξηηλν ιαραληθφ ηεο κε ηνλ αλαζηνραζκφ ζην θαιάζη θαη δεκηνπξγείηαη ην 

θαιάζη κε ηνπο ιαραλναλαζηνραζκνχο, ην νπνίν εκπινπηίδεηαη αλά εβδνκάδα ή κήλα κε ηνπο λένπο 

αλαζηνραζκνχο ησλ καζεηψλ (20 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θαιάζη, ράξηηλα ιαραληθά].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 6
ε
-Ο Γηάδξνκνο ηεο Αιήζεηαο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα θαζίζνπλ 

ζηαπξνπφδη ν έλαο απέλαληη απφ ηνλ άιιν νχησο ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ δχν ζεηξέο. Ο δηάδξνκνο 

κεηαμχ ησλ ζεηξψλ ζα ρσξίδεηαη ζε ηξία ζηάδηα. πγθεθξηκέλα, ζα ππάξρνπλ 3 ραξηφληα κε ηηο ο ιέμεηο 

«θέθηνκαη», «πλεξγάδνκαη», «Γξσ» θαηά κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ πνπ ζρεκάηηζαλ νη καζεηέο. Ο 

καζεηήο πνπ δηαλχεη ην δηάδξνκν φηαλ θηάλεη ζε κηα κπξνζηά απφ κηα ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζα 

αλαζηνράδεηαη γηα ην βαζκφ απηελέξγεηάο ηνπ ζε ζρέζε κε απηή (π.ρ. απηελέξγεηα ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, απηελέξγεηα ζην πιαίζην ηεο νκάδαο, απηελέξγεηα ζηε πινπνίεζε δξάζεσλ). Οη ππφινηπνη 

καζεηέο πνπ ππνδχνληαη ηνπο «ηνίρνπο» ζέηνπλ εξσηήκαηα ζηνλ αλαζηνραδφκελν καζεηή φπσο 1) 

Γηαηί ζπλέβεθε απηφ; 2) Ση ζε εκπφδηζε λα απηελεξγήζεηο; θιπ. Δάλ ε απάληεζε δελ είλαη πεηζηηθή, νη 

καζεηέο πνπ θάζνληαη ζην πάησκα θαη ππνδχνληαη ηνπο «ηνίρνπο» ζα έξρνληαη πην θνληά αλακεηαμχ 

ηνπο ζηελεχνληαο ην δηάδξνκν θαη εκπνδίδνληαο ηνλ αλαζηνραδφκελν λα πξνρσξήζεη ζηελ επφκελε 

έλλνηα. Απηφ ζα γίλεηαη κέρξη λα πάξνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή θαη αιεζή αηηηνιφγεζε. Όηαλ ν καζεηήο 

θαηαθέξεη λα δηαλχζεη νιφθιεξν ην δηάδξνκν ζα πξέπεη λα εηζεγεζεί ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο 

απηελέξγεηάο ηνπ. Οη καζεηέο, δελ είλαη απαξαίηεην, λα αλαζηνραζηνχλ γηα φιεο ηηο έλλνηεο ηελ ίδηα 

κέξα. Δπίζεο, δελ είλαη απαξαίηεην φινη νη καζεηέο λα αλαζηνραζηνχλ θαη γηα ηηο ηξεηο έλλνηεο. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα νινθιεξσζεί ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα (40 ιεπηά). 



Γξαζηεξηόηεηα 7
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ κηα ζπλνπηηθή 

αλαζηνραζηηθή παξάγξαθν, ζηελ νπνία ζα αλαθέξνπλ αλ ζα ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ιαραλφθεπν 

ζην ζπίηη ηνπο θαη λα αηηηνινγήζνπλ ηελ άπνςή ηνπο κε επηρεηξήκαηα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο ζα αλαζηνραζηνχλ γηα φιε ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ιαραλφθεπνπ ηνπ 

ζρνιείνπ ηνπο θαη ζα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ ηηο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ηνπο εκπεηξίεο 

δηαπηζηψλνληαο αλ ζα ήζειαλ λα ζπκκεηέρνπλ μαλά ζε κηα ηέηνηα δηαδηθαζία (15 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 8
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα ζπλερίζνπλ ηηο δνζκέλεο πξνηάζεηο 

(π.ρ. Θα ζπλέρηδα λα δηαηεξψ ηνλ ιαραλφθεπν ηνπ ζρνιείνπ γηαηί…, Δάλ δεκηνπξγνχζα απφ ηελ αξρή 

ηνλ ιαραλφθεπν ζα…, Μνπ άξεζε ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ιαραλφθεπνπ γηαηί…, Πξηλ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ιαραλφθεπνπ πίζηεπα…, θιπ.) (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 9
ε
-Γέληξν Λαραλνεπρώλ: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο, παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ην δέληξν, 

ζην νπνίν κπνξνχλ λα θξεκάλε ηηο εληππψζεηο ή ηηο ζθέςεηο ή ηηο εηζεγήζεηο ηνπο πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζην  ιαραλφθεπφ ηνπο, ηηο νπνίεο ζα ηηο 

θαηαγξάςνπλ ζε ράξηηλα θχιια. Οη θάξηεο απηέο ζα αλαγηγλψζθνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη ζα ζπδεηηνχληαη ζηελ νινκέιεηα (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θιαδηά δέληξνπ, ράξηηλα θχιια].  

 

Γξαζηεξηόηεηα 10
ε
-Δξσηεκαηνιόγην κε Λαραλνεξσηήζεηο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο 

λα ζπκπιεξψζνπλ έλα ζχληνκν εξσηεκαηνιφγην, κε επηινγέο απφ ην 1-3 (π.ρ. 1= Καζφινπ, 2= 

Μέηξηα, 3= Πνιχ). Οη εξσηήζεηο ζα είλαη αλάινγα δηακνξθσκέλεο κε ηε ζεκαηηθή πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί (π.ρ. Μνπ άξεζε πνπ κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα πνηίζσ ηνλ ιαραλφθεπν, Μνπ άξεζε 

πνπ κνπ δφζεθε ε επθαηξία λα δηαθνζκήζσ ηνλ ιαραλφθεπν, θιπ.) (15 ιεπηά) [Μέζα/Τιηθά: 

εξσηεκαηνιφγην].  

 

 

 

 

 



Μάζεκα 12
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Αλάπηπμε ησλ Φπηψλ Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα εθηειέζνπλ έγθπξα πεηξάκαηα γηα λα ειέγμνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνβάιεη έλα βίληεν http://www.youtube.com/watch?v=fPTJ3qD1ikk 

ζηνπο καζεηέο πνπ αθνξά ζηε θχηξσζε θαη αλάπηπμε ησλ ζπεξκάησλ θαη ηνπο δεηά λα πεξηγξάςνπλ 

ηη παξνπζηάδεη ην βίληεν. Αθνινχζσο, δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη δεκηνπξγεί κηα ηδενζχειια κε ηηο ηδέεο ηνπο ζηνλ πίλαθα (10 

ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα ειέγμνπλ πεηξακαηηθά 

κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ πξνεγνπκέλσο (π.ρ. λεξφ, ζεξκνθξαζία, νμπγφλν, θσο). 

Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη θάζε νκάδα καζεηψλ ζα αζρνιεζεί κε έλα παξάγνληα θαη 

νπζηαζηηθά ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηα ίδηα δνρεία πνπ εηνίκαζε γηα ην πείξακα ηεο θχηξσζεο γηα αθφκε 

κηα εβδνκάδα. Έπεηηα, ηνπο δίλεη ην θχιιν εξγαζίαο γηα λα αξρίζνπλ ηε δηεξεχλεζή ηνπο.  

1)Παξάγνληαο Φσο: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα θσο ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν φκνηα 

δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο ζπφξσλ 

θαη ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ κε ηε δηαθνξά φηη ην έλα δνρείν ζα ην ηνπνζεηήζνπλ ζε θιεηζηφ ληνπιάπη 

ρσξίο θσο ελψ ην άιιν δνρείν δίπια απφ έλα παξάζπξν φπνπ ππάξρεη θσο. 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=fPTJ3qD1ikk


2)Παξάγνληαο Νεξφ: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα λεξφ ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν φκνηα 

δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο ζπφξσλ 

θαη ζα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζην ίδην ρψξν κε ηε δηαθνξά φηη ζην έλα δνρείν ζα πξνζζέζνπλ λεξφ ελψ ζην 

άιιν δνρείν φρη.  

 

 

 

3)Παξάγνληαο Ομπγφλν: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα νμπγφλν ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν 

φκνηα δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ θαη είδνο 

ζπφξσλ, ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ κε ηε δηαθνξά φηη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην έλα δνρείν δίπια απφ ην 

παξάζπξν ρσξίο ζαθνχιη ελψ ην άιιν δίπια απφ ην παξάζπξν κέζα ζε ζαθνχιη.  

 

 
 

4)Παξάγνληαο Θεξκνθξαζία: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα ζεξκνθξαζία ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ δχν φκνηα δνρεία, ζηα νπνία ζα ηνπνζεηήζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα βακβαθηνχ, ηνλ ίδην αξηζκφ 

θαη είδνο ζπφξσλ θαη ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ θαη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην έλα δνρείν δίπια απφ ην 

παξάζπξν ελψ ην άιιν κέζα ζην θνχξλν (25 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία, λεξφ, ζπφξνη θαθήο, 

βακβάθη, ραξηνηαηλίεο, καξθαδφξνη, ζαθνχιη, θνχξλνο, καχξν θνπηί, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 



 

 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο πνπ αθνξνχλ θπξίσο 

ζηηο πξνβιέςεηο ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπεξκάησλ θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο 

ηάμεο (5 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 13
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ Δπεξεάδνπλ ηελ Αλάπηπμε ησλ Φπηψλ ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ελ ζπληνκία ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δηεξεπλνχλ γηα ην αλ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξαηεξήζεη ηα δνρεία 

κε ηα ζπέξκαηά ηεο, λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο εξκελεχζεη 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ν παξάγνληαο πνπ κειέηεζαλ επεξεάδεη ή φρη ηελ 

αλάπηπμε ησλ θπηψλ (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρεία πεηξακάησλ, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηά θαη ην ζπκπέξαζκά ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπεξκάησλ είλαη ην λεξφ, 

ε ζεξκνθξαζία, ην νμπγφλν θαη ην θσο (10 ιεπηά). 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο κηα ειιηπή πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ αθνξά ζηε δηεξεχλεζε παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζπεξκάησλ 

θαζψο θαη ειιηπή απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή θαη ηνπο δεηά λα ηα ζπκπιεξψζνπλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα έκαζαλ ζην κάζεκα (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

 

 



Μάζεκα 14
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Μέξε ηνπ Φπηνχ θαη ην Ρφιν ηνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα νλνκάδνπλ ηα κέξε ηνπ θπηνχ. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ θπηνχ. 

 Οη καζεηέο λα ηαμηλνκήζνπλ κε δηθά ηνπο θξηηήξηα ξίδεο, βιαζηνχο, άλζε θαη θχιια. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ηηο εηθφλεο ησλ κεξψλ ελφο θπηνχ θαη 

ηνπο δεηά λα ηηο ηνπνζεηήζνπλ ζε ζσζηή ζεηξά ψζηε λα δεκηνπξγεζεί ην θπηφ. Έπεηηα, γίλεηαη 

ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα νλνκάζνπλ ηα κέξε 

ηνπ θπηνχ (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλεο ησλ κεξψλ ηνπ θπηνχ] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα επηζθεθηνχλ ην 

ιαραλφθεπφ ηνπο θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηα δηάθνξα κέξε ησλ θπηψλ ηνπο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

επίζθεςεο ζην ιαραλφθεπν δηεμάγεηαη ζπδήηεζε κέζσ ηεο νπνίαο νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ηα 

κέξε δηαθνξεηηθψλ θπηψλ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην ρξψκα, ην ζρήκα, ην κέγεζνο, ηελ πθή, 

θιπ. (10 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο γηα 

ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ θπηνχ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ ην αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο (8 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ε θάζε νκάδα καζεηψλ ζα 

αζρνιεζεί κε έλα κέξνο ηνπ θπηνχ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηελ 1
ε
 νκάδα δηαθνξεηηθά είδε θχιισλ, 

ζηε 2
ε
 νκάδα δίλεη δηαθνξεηηθά είδε ξηδψλ, ζηε 3

ε
 νκάδα δίλεη δηαθνξεηηθά είδε βιαζηψλ θαη ζηελ 4

ε
 

νκάδα δίλεη δηαθνξεηηθά είδε αλζέσλ θαη δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα λα παξαηεξήζεη ηα θχιια ή ηηο 

ξίδεο ή ηνπο βιαζηνχο ή ηα άλζε πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο θαη λα ηα ηαμηλνκήζεη κε δχν δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο θαηαγξάθνληαο ην θξηηήξην θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ζην 

αληίζηνηρν θχιιν εξγαζίαο (12 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 



Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηελ 

ηαμηλφκεζή ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο ηαμηλνκήζεηο ησλ καζεηψλ (5 

ιεπηά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 15
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Μέξε ηνπ Άλζνπο θαη ην Ρφιν ηνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία δηαθέξνπλ ηα άλζε (ρξψκα, 

κπξσδηά, κέγεζνο, πθή  θαη ζρήκα). 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα κέξε ηνπ άλζνπο. 

 Οη καζεηέο λα επεμεγνχλ ην ξφιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ άλζνπο. 

 Οη καζεηέο λα θηηάμνπλ ην κνληέιν ελφο ηέιεηνπ άλζνπο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα δσγξαθίζεη ην άλζνο ελφο θπηνχ ζε 

κηα θφιια Α4 θαη λα νλνκάζεη ηα κέξε ηνπ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπνζεηεί ηα ζρέδηα ησλ νκάδσλ ζηνλ 

πίλαθα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα λα δηαθαλνχλ νη αξρηθέο ηνπο ηδέεο ζε ζρέζε κε ηα κέξε ηνπ άλζνπο 

(5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θφιιεο Α4, ρξσκαηηζηά κνιχβηα, blue tack] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα ηέιεην άλζνο θαη δεηά απφ 

ηνπο καζεηέο λα ην ηεκαρίζνπλ θαη  λα ρσξίζνπλ ζε νκάδεο ηα φκνηα κέξε ηνπ. Αθνινχζσο, ηνπο δίλεη 

θαξηέιεο κε ηηο νλνκαζίεο ησλ δηαθφξσλ κεξψλ ηνπ άλζνπο θαη θαξηέιεο κε γξίθνπο πνπ αθνξνχλ ζην 

ξφιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ άλζνπο θαη ηνπο δεηείηε λα δηαβάζνπλ ηνπο γξίθνπο κε ην ξφιν ηνπ θάζε 

κέξνπο ηνπ άλζνπο θαη λα αληηζηνηρίζνπλ ην ξφιν κε ηελ νλνκαζία παξαηεξψληαο ηα κέξε ηνπ άλζνπο 

πνπ έρνπλ κπξνζηά ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο καζαίλνπλ ηηο νλνκαζίεο αιιά θαη ην ξφιν 

ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ άλζνπο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: άλζε, θαξηέιεο κε γξίθνπο πνπ αθνξνχλ ζην 

ξφιν ηνπ θάζε κέξνπο ηνπ άλζνπο, θαξηέιεο κε ηηο νλνκαζίεο ησλ κεξψλ ηνπ άλζνπο, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα θνπηί κε δηάθνξα πιηθά 

(ρξσκαηηζηά ραξηνλάθηα, θφιιεο γιαζέ, θφιιεο γθνθξέ, θαιακάθηα, νδνληνγιπθίδεο, βακβάθη, blue 

tack,  glitters, γφκα, δεηγκαηηθφ κπνπθαιάθη αξψκαηνο). Οη καζεηέο θαινχληαη λα θηηάμνπλ έλα 

κνληέιν ηέιεηνπ άλζνπο ιακβάλνληαο ππφςε φια φζα έκαζαλ ζηελ πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα (10 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ρξσκαηηζηά ραξηνλάθηα, θφιιεο γιαζέ, θφιιεο γθνθξέ, θαιακάθηα, 

νδνληνγιπθίδεο, βακβάθη, blue tack,  glitters, γφκα, δεηγκαηηθφ κπνπθαιάθη αξψκαηνο] 



Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ δηάθνξα άλζε απφ ηα θπηά ηνπ 

ιαραλφθεπνπ θαη κεγεζπληηθνχο θαθνχο θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα ηα παξαηεξήζνπλ θαη λα  

θαηαγξάςνπλ δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά σο πξνο ηα νπνία δηαθέξνπλ. ηε ζπλέρεηα, ε θάζε νκάδα 

καζεηψλ παξνπζηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (7 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: άλζε, 

θχιιν εξγαζίαο] 

  

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ην αξρηθφ ηεο ζρέδην 

ψζηε λα ηειεηνπνηήζεη ην άλζνο ηεο ιακβάλνληαο ππφςε φια φζα έκαζαλ ζην κάζεκα γηα ηα κέξε ηνπ 

άλζνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο θαινχληαη λα ζπγθξίλνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηα κέξε 

ηνπ άλζνπο κε ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ ζην κάζεκα (3 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: αξρηθά ζρέδηα 

νκάδσλ κε ηα άλζε, ρξσκαηηζηά κνιχβηα]. Δλαιιαθηηθά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα 

καζεηψλ λα παίμνπλ ην παηρλίδη κε ηα κέξε ηνπ άλζνπο ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή 

(http://www.purposegames.com/game/6adc07b8f8) αμηνπνηψληαο φια φζα έκαζαλ ζην κάζεκα (3 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο] 
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Μάζεκα 16
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Μέξε ηνπ Καξπνχ θαη ην Ρφιν ηνπο 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα κέξε ηνπ θαξπνχ. 

 Οη καζεηέο λα επεμεγνχλ ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ θαξπνχ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ κηα θάξηα ζηελ νπνία είλαη 

θαηαγξακκέλν έλα αίληγκα θαη ηνπο δεηά λα βξνπλ ηελ απάληεζε ζην αίληγκα. Αθνινχζσο, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηελ απάληεζε (π.ρ. ληνκάηα, ξφδη, θάζηαλν, θαξχδη, αριάδη, κήιν) ηεο θάζε 

νκάδαο ζηνλ πίλαθα θαη ηνπο δεηά λα ζθεθηνχλ ηη θνηλφ έρνπλ νη απαληήζεηο ηνπο. Μέζσ ηεο 

ζπδήηεζεο πνπ αθνινπζεί, εηζάγεηαη ν φξνο «Καξπφο» (7 ιεπηά). Σα αηλίγκαηα είλαη ηα εμήο: 1)Μηα 

θνληνχια παρνπιή πάληα θφθθηλα θνξεί, έρεη πξάζηλα καιιηά θαη ζπνξάθηα ζηελ θνηιηά. Ση είλαη; Ζ 

ΝΣΟΜΑΣΑ. 2)Υίιηνη κχξηνη θαιφγεξνη, ζε έλα ξάζν ηπιηγκέλνη.  Ση είλαη; ΣΟ ΡΟΓΗ. 3)Απφ έμσ είλαη 

αγθαζσηφ θη απφ κέζα καιιηαξφ θαη απφ κέζα απφ ην καιιί κηα κπνπθηά θαιή.  Ση είλαη; ΣΟ 

ΚΑΣΑΝΟ. 4)Σέζζεξα αδεξθάθηα αγθαιηαζκέλα, ζ’ έλα ζεληνπθάθη είλαη θιεηζκέλα.  Ση είλαη; ΣΟ 

ΚΑΡΤΓΗ. 5)Αλαζηελάδεη γηα ιάδη. Ση είλαη; ΣΟ ΑΥΛΑΓΗ. 5)Δίκαη ηφπη θφθθηλν, αλ κε θαζαξίζεηο 

άζπξν λνζηηκφηαην θαξπφ ζα αληηθξίζεηο.  Ση είλαη; ΣΟ ΜΖΛΟ. [Μέζα/Τιηθά: θάξηεο κε αηλίγκαηα] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα θνκκέλν κήιν θαη ηνπο 

δεηά λα ην παξαηεξήζνπλ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηα κέξε ηνπ κήινπ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

δεηά απφ θάζε νκάδα λα αλαθνηλψζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο ζε ζρέζε κε ηα κέξε ηνπ κήινπ θαη 

γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη έλα ξνδάθηλν ζηνπο 

καζεηέο θαη ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ ηα κέξε ηνπ ζε αληηπαξαβνιή κε ηα κέξε ηνπ κήινπ (13 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, κήιν, ξνδάθηλν] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα δηαηππψζεη ηηο ππνζέζεηο 

ηεο γηα ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ κήινπ θαη γεληθφηεξα ηνπ θαξπνχ. Ακέζσο κεηά,  αλαθνηλψλνληαη νη 

ππνζέζεηο ησλ καζεηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο πξνβάιεη ζε θαξηέιεο ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ κήινπ ρσξίο λα 

αλαθέξεη πνην κέξνο ηνπ κήινπ έρεη ηνλ αληίζηνηρν ξφιν θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο βαζηδφκελνη ζηηο 

ππνζέζεηο ηνπο λα εληνπίζνπλ ζε πνην κέξνο ηνπ κήινπ αληηζηνηρεί ν θάζε ξφινο. Παξάιιεια, νη 

καζεηέο ζπκπιεξψλνπλ ην θχιιν εξγαζίαο ηνπο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, θάξηεο 

γηα ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπ θαξπνχ] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξαδείγκαηα 

άιισλ θαξπψλ επεμεγψληαο ην ξφιν ησλ κεξψλ ηνπο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (5 ιεπηά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 17
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Γηαθνξεηηθά Δίδε Καξπψλ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα εληνπίδνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο ζηνπο θαξπνχο. 

 Οη καζεηέο λα ηαμηλνκνχλ ηνπο θαξπνχο ζέηνληαο θξηηήξην (π.ρ. ζαξθψδεηο Vs μεξνί, θαξπνί 

κε έλα ή πεξηζζφηεξα ζπέξκαηα, θιπ.). 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο αλαθέξνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ θαξπψλ 

πνπ κάδεςαλ απφ ην ιαραλφθεπφ ηνπο (3 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα επηζθεθηνχλ ην 

ιαραλφθεπφ ηνπο γηα λα παξαηεξήζνπλ ηνπο θαξπνχο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη ε θάζε 

νκάδα καζεηψλ ζα πξέπεη λα παξαηεξήζεη πξνζερηηθά ηνπο θαξπνχο θαη λα εληνπίζεη ηηο κεηαμχ ηνπο 

νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Αθνινχζσο, νη καζεηέο επηζθέπηνληαη ηνλ ιαραλφθεπν θαη γίλεηαη 

ζπδήηεζε θαζψο ε θάζε νκάδα καζεηψλ αλαθνηλψλεη ηηο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ εληφπηζε (12 

ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Οη καζεηέο επηζηξέθνπλ ζηελ ηάμε θαη ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα 

καζεηψλ έλα ζαθνπιάθη κε δηάθνξνπο θαξπνχο (π.ρ. πνξηνθάιη, κήιν, ξφδη, ξνδάθηλν, αβνθάλην, 

κπηδέιη, πηπεξηά, αγγνπξάθη, θαξχδη, θνπληνχθη, θάζηαλν, θιπ.).  Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη ζα 

κειεηήζνπλ ηνπο θαξπνχο πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο θαη ζα ηνπο ηαμηλνκήζνπλ ζε δχν θαηεγνξίεο 

κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκάησλ πνπ δηαζέηνπλ (π.ρ. έλα ή πεξηζζφηεξα ζπέξκαηα). Αθνινχζσο, 

ηνπο δεηά λα ηαμηλνκήζνπλ ηνπο θαξπνχο κε δχν δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο ζέηνληαο έλα δηθφ ηνπο 

θξηηήξην θάζε θνξά. Οη ηαμηλνκήζεηο ησλ καζεηψλ θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο (15 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, ζαθνχιηα κε θαξπνχο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαθνηλψζεη 

ηηο ηαμηλνκήζεηο ηεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (10 ιεπηά).  

 



Μάζεκα 18
ν
… 

Σίηινο: Αληρλεχσ ην Άκπιν ζε Σξνθέο θαη Φπηά 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αληρλεχνπλ ην άκπιν ζε δηαθνξεηηθέο ηξνθέο. 

 Οη καζεηέο λα απνρξσκαηίδνπλ ην θχιιν ελφο θπηνχ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: O/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ην εμήο εξψηεκα: 1) Πψο ηξέθνληαη ηα θπηά ηνπ 

ιαραλφθεπνχ ζαο; Αθνινχζσο, δεκηνπξγεί κηα ηδενζχειια ζηνλ πίλαθα κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ (5 

ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα πηαηάθη κε κηα θέηα ςσκί, 

κηα θέηα ηπξί, κηα θέηα δακπφλ θαη παηάηα. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηά λα ξίμνπλ πάλσ ζηα πιηθά 

ηνπο 2-3 ζηαγφλεο ησδίνπ θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο ζην θχιιν εξγαζίαο (8 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: πηάηα, ηπξί, δακπφλ, ςσκί, παηάηα, ηψδην, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπο θαη βάζε απηψλ, ηνπο ζέηεη ην εμήο εξψηεκα: 1) Οη ηξνθέο πνπ άιιαμαλ ρξψκα αθνχ ξίμαηε ην 

ηψδην έρνπλ ηελ ίδηα πξνέιεπζε; Αθνχ νη καζεηέο απαληήζνπλ ζε απηφ ην εξψηεκα, ηνπο ζέηεη ην 

επφκελν εξψηεκα: 2) Μήπσο αλ ξίρλακε ηψδην ζην θχιιν ελφο θπηνχ, ζα παξαηεξήζνπκε θάηη 

αληίζηνηρν φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ςσκηνχ θαη ηεο παηάηαο; (5 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα θχιιν. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο εμεγεί φηη γηα λα κπνξέζνπλ λα παξαηεξήζνπλ αλ ζα αιιάμεη ρξψκα ην θχιιν ηνπο φηαλ ξίμνπλ 

2-3 ζηαγφλεο ησδίνπ, ζα πξέπεη λα αθαηξέζνπλ ηε ρισξνθχιιε πνπ δίλεη ην πξάζηλν ρξψκα ζε απηφ. 

Ωο εθ ηνχηνπ, δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αθνινπζήζεη ηηο νδεγίεο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο γηα λα 

απνρξσκαηίζεη ην θχιιν ηεο θαη λα ειέγμεη αλ αιιάδεη ην ρξψκα ηνπ θχιινπ κε ην ηψδην δειαδή απφ 

ζθνχξν κσβ ζε ζθνχξν κπιε. πγθεθξηκέλα, νη καζεηέο ζα ηνπνζεηήζνπλ ην θχιιν κέζα ζην πνηήξη 

δέζεσο, ην νπνίν πεξηέρεη λεξφ πνπ βξάδεη. 

 



Έπεηηα, ζα βάινπλ ζε έλα δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ιίγν θαζαξφ νηλφπλεπκα καδί κε ην θχιιν, ην νπνίν 

ζα θαιχπηεηαη απφ ην νηλφπλεπκα θαη ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζην βξαζηφ λεξφ. Αθνινχζσο, ζα βάινπλ 

μαλά ην θχιιν ζην δεζηφ λεξφ γηα λα μεπιπζεί θαη ηέινο ζα ξίμνπλ 2-3 ζηαγφλεο δηαιχκαηνο ησδίνπ 

πάλσ ζε απηφ (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιια, εζηίεο, πνηήξηα δέζεσο, δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, λεξφ, 

νηλφπλεπκα, ηψδην, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Αθνχ νη καζεηέο δηαπηζηψζνπλ εκπεηξηθά φηη ην ηψδην άιιαμε ρξψκα, 

απφ ζθνχξν κσβ ζε ζθνχξν κπιε, θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ θχιινπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο βνεζά λα 

αληηιεθζνχλ φηη ε αιιαγή νθείιεηαη ζε θάπνηα νπζία πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηα θχιια αιιά θαη ζε 

άιιεο ηξνθέο φπσο ε παηάηα, ην ςσκί πνπ έρνπλ θπηηθή πξνέιεπζε. Σνπο εμεγεί φηη ηα θπηά 

ηξέθνληαη κε απηήλ ηελ νπζία, πνπ ιέγεηαη άκπιν θαη παξάγεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

θσηνζχλζεζεο. ε απηφ ην ζηάδην, ν/ε εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηελ 

αξρηθή ηδενζχειια πνπ έθηηαμαλ ζηνλ πίλαθα ζε ζρέζε κε ην πψο ηξέθνληαη ηα θπηά ηνπ 

ιαραλφθεπνχ ηνπο θαη λα αλαθέξνπλ ηπρφλ δηαθνξνπνηήζεηο ζε απηήλ κε ην πέξαο ηνπ καζήκαηνο (7 

ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 19
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ είλαη Απαξαίηεηνη γηα ηε Φσηνζχλζεζε Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα ζρεδηάδνπλ θαη λα εθηεινχλ πεηξάκαηα γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: O/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηελ νπζία πνπ εληφπηζαλ ζην 

πξνεγνχκελν κάζεκα ζηα θχιια θαη ζηηο ηξνθέο πνπ έρνπλ θπηηθή πξνέιεπζε. Αθνχ νη καζεηέο 

αλαθέξνπλ ην άκπιν, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζρέζε 

κε ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ ακχινπ θαη δεκηνπξγεί κηα ηδενζχειια ζηνλ πίλαθα (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα ειέγμνπλ πεηξακαηηθά 

κεξηθνχο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλέθεξαλ πξνεγνπκέλσο (π.ρ. λεξφ, ρισξνθχιιε, δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, θσο). Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη θάζε νκάδα καζεηψλ ζα αζρνιεζεί κε έλα 

παξάγνληα θαη ηνπο δίλεη ην θχιιν εξγαζίαο γηα λα αξρίζνπλ ηε δηεξεχλεζή ηνπο. Αθνχ ε θάζε νκάδα 

νινθιεξψζεη ηνλ πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ, εηνηκάδεη ηα δνρεία ηεο θαη ζα ηα  παξαηεξήζεη κεηά 

απφ κηα εβδνκάδα. 

1)Παξάγνληαο Φσο: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα θσο ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν 

παλνκνηφηππα θπηά, ηα νπνία ζα ηα έρνπλ πνηίζεη θαη ζα ηνπνζεηήζνπλ ην έλα θπηφ ζε ζέζε κε θσο 

θαη ην άιιν θπηφ ζε έλα ζθνηεηλφ ληνπιάπη. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ζα θφςνπλ έλα θχιιν απφ θάζε 

θπηφ, ζα ηα απνρξσκαηίζνπλ θαη ζα ειέγμνπλ θαηά πφζν ππάξρεη άκπιν ζην θάζε θχιιν κέζσ ηεο 

αιιαγήο ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ησδίνπ.  

 



2)Παξάγνληαο Νεξφ: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα λεξφ ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν 

παλνκνηφηππα θπηά, ζα ηνπνζεηήζνπλ ηα δχν θπηά ζηνλ ίδην ρψξν αιιά ην έλα ζα ην πνηίζνπλ θαη ην 

άιιν ζα ην αθήζνπλ απφηηζην. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ζα θφςνπλ έλα θχιιν απφ θάζε θπηφ, ζα ηα 

απνρξσκαηίζνπλ θαη ζα ειέγμνπλ θαηά πφζν ππάξρεη άκπιν ζην θάζε θχιιν κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ 

ρξψκαηνο ηνπ ησδίνπ.  

 

 

 

3)Παξάγνληαο Γηνμείδην ηνπ Άλζξαθα: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα ζα πξέπεη λα πάξνπλ δχν παλνκνηφηππα θπηά, ζα ηα πνηίζνπλ θαη ζα ηα ηνπνζεηήζνπλ ην 

θάζε έλα ζε έλα πιαζηηθφ δνρείν θαη ζα ηα ζθξαγίζνπλ ψζηε λα κελ εηζέξρεηαη αηκνζθαηξηθφο αέξα. 

Μέζα ζην έλα απφ ηα δχν πιαζηηθά δνρεία ζα ηνπνζεηήζνπλ έλα κηθξφ δνρείν κε θαπζηηθφ λάηξην, ην 

νπνίν δεζκεχεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. Σα δχν πιαζηηθά δνρεία ζα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηνλ ίδην 

ρψξν. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ζα θφςνπλ έλα θχιιν απφ θάζε θπηφ, ζα ηα απνρξσκαηίζνπλ θαη ζα 

ειέγμνπλ θαηά πφζν ππάξρεη άκπιν ζην θάζε θχιιν κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ησδίνπ.  

 

 

 

 

 



4)Παξάγνληαο Υισξνθχιιε: Οη καζεηέο γηα λα ειέγμνπλ ηνλ παξάγνληα ρισξνθχιιε ζα πξέπεη λα 

πάξνπλ δχν θπηά (έλα θπηφ κε πξάζηλα θχιια θαη έλα θπηφ κε δίρξσκα θχιια), ζα ηα πνηίζνπλ θαη 

ζα ηα ηνπνζεηήζνπλ ζηνλ ίδην ρψξν. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, ζα θφςνπλ έλα θχιιν απφ θάζε θπηφ, 

ζα ηα απνρξσκαηίζνπλ θαη ζα ειέγμνπλ θαηά πφζν ππάξρεη άκπιν ζην θάζε θχιιν κέζσ ηεο αιιαγήο 

ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ησδίνπ (25 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θπηά, λεξφ, πιαζηηθά δνρεία, θαπζηηθφ λάηξην, 

θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαθνηλψζεη ηνλ 

πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ ελ ζπληνκία ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ψζηε φινη νη καζεηέο λα 

ελεκεξσζνχλ γηα φινπο ηνπο παξάγνληεο (10 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 20
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηνπο Παξάγνληεο πνπ είλαη Απαξαίηεηνη γηα ηε Φσηνζχλζεζε ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνζχλζεζεο. 

 Οη καζεηέο λα νξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ην ξφιν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο 

ζηνλ πιαλήηε. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ελ ζπληνκία ηνπο παξάγνληεο 

πνπ δηεξεπλνχλ αλ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ηελ παξαγσγή ηνπ 

ακχινπ ζηα θπηά (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα θφςεη έλα θχιιν απφ 

ην θάζε θπηφ ηνπο, λα ηα απνρξσκαηίζεη θαη λα ειέγμεη θαηά πφζν ππάξρεη άκπιν ζην θάζε θχιιν 

κέζσ ηεο αιιαγήο ηνπ ρξψκαηνο ηνπ ησδίνπ. Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο εμεγεί φηη ε θάζε νκάδα 

ζα πξέπεη λα εξκελεχζεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα γηα ην αλ ν 

παξάγνληαο πνπ κειέηεζε είλαη απαξαίηεηνο ή φρη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο (20 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θπηά πεηξακάησλ, εζηίεο, δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, πνηήξηα δέζεσο, λεξφ, νηλφπλεπκα, 

ηψδην, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηά θαη ην ζπκπέξαζκά ηεο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη νη παξάγνληεο πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο 

θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηελ παξαγσγή ακχινπ είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην θσο, ε ρισξνθχιιε 

θαη ην λεξφ (10 ιεπηά). 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δηεμάγεη ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο θσηνζχλζεζεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δσήο ζηνλ πιαλήηε (5 ιεπηά).  



Μάζεκα 21
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηελ Αλαπλνή ησλ Φπηψλ Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα παξαηεξνχλ ηα ζηφκαηα ησλ θχιισλ. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ ησλ θχιισλ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα αέξηα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο ησλ θπηψλ. 

 Οη καζεηέο λα αληρλεχνπλ πεηξακαηηθά φηη ην θπηφ απνβάιιεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο γξάθεη ηε ιέμε «Αλαπλνή» ζηνλ πίλαθα θαη θαιεί ηνπο καζεηέο λα 

αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα αξρηθή 

ηδενζχειια. Παξάιιεια, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζέηεη βνεζεηηθά εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο φπσο: 

1) Πνηνη νξγαληζκνί αλαπλένπλ; 2) Αλαπλέεη κφλν ν άλζξσπνο; 3) Πψο ν άλζξσπνο απνξξνθά 

νμπγφλν απφ ηελ αηκφζθαηξα; 4) Πψο ηα θπηά απνξξνθνχλ νμπγφλν απφ ηελ αηκφζθαηξά; (3 ιεπηά) 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα κειεηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλαπλνήο ησλ θπηψλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ κηα ιεπηή κεκβξάλε απφ ην 

θάησ κέξνο ελφο θχιινπ θίθνπ ή γεξαληνχ θαη ηνπο δεηά λα ην παξαηεξήζνπλ πξνζερηηθά κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κηθξνζθνπίνπ θαη λα ην δσγξαθίζνπλ ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο. Αθνχ νη καζεηέο 

δσγξαθίζνπλ φζα παξαηήξεζαλ, δειαδή ηα ζηφκαηα ηνπ θχιινπ, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ην ξφιν ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ δε ιερζεί απφ ηνπο καζεηέο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ηνπο αλαθέξεη φηη νλνκάδνληαη «ηφκαηα» δηφηη κνηάδνπλ κε ην ζηφκα ηνπ αλζξψπνπ θαη βνεζνχλ ηα 

θπηά ζε νξηζκέλεο  ιεηηνπξγίεο ηνπο φπσο είλαη ε αλαπλνή. Παξάιιεια, ν/ε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα 

πξνβάιεη έλα ζχληνκν βίληεν γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηνκάησλ ηνπ θχιινπ 

http://www.youtube.com/watch?v=TuwAtfBk6NI (12 ιεπηά) [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, θχιια 

γεξαληνχ, κηθξνζθφπηα, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, dlp] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο αλαθέξνπλ πνην αέξην ιακβάλεη 

ν άλζξσπνο θαηά ηελ εηζπλνή ηνπ θαη πνην απνβάιεη θαηά ηελ εθπλνή ηνπ. 

http://www.youtube.com/watch?v=TuwAtfBk6NI


Αθνχ νη καζεηέο αλαθέξνπλ ην νμπγφλν θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα αληίζηνηρα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο 

ξσηά αλ ηα ίδηα αθξηβψο αέξηα ζπκκεηέρνπλ θαηά ηελ αλαπλνή ησλ θπηψλ. Αθνχ νη καζεηέο 

αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, δεηά απφ έλα καζεηή λα θπζήμεη κέζα ζε έλα δνρείν κε αζβεζηφλεξν θαη 

δεηά απφ ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο λα παξαηεξήζνπλ ηη ζπκβαίλεη. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη φηη ην αζβεζηφλεξν ζνιψλεη κε ηελ παξνπζία ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

κε απψηεξν ζηφρν λα αμηνπνηήζνπλ απηήλ ηελ εκπεηξία ηνπο γηα λα δηαπηζηψζνπλ αλ ην θπηφ 

απνβάιεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο (8 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: δνρείν, 

αζβεζηφλεξν] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα ζθεθηεί έλα πείξακα κέζσ 

ηνπ νπνίνπ ζα ειέγμνπλ εάλ ην θπηφ απνβάιεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο 

αιιά θαη ηη ζα ζπκβεί κεηά απφ κέξεο εάλ ην θπηφ εμαληιήζεη φιν ην δηαζέζηκν νμπγφλν. Οη καζεηέο 

ζρεδηάδνπλ ηελ πεηξακαηηθή ηνπο δηαδηθαζία κε ηε βνήζεηα ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ηνπο δίλεηαη. 

πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηήζνπλ έλα θπηφ θαη έλα δνρείν κε αζβεζηφλεξν ζε κηα κπνπθάια 

θαη λα ηελ θιείζνπλ κέζα ζε έλα ζθνηεηλφ ληνπιάπη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, ην θπηφ δε ζα θσηνζπλζέηεη 

αιιά ζα αλαπλέεη. Δπνκέλσο, ζα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ ζα ζπκβνχλ κεηά απφ κεξηθέο κέξεο 

θαη ηαπηφρξνλα ζα κπνξέζνπλ λα αληρλεχζνπλ θαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (15 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θπηφ, κπνπθάια, δνρείν κε αζβεζηφλεξν, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ελ 

ζπληνκία ηνλ πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (2 ιεπηά). 

 

 

 

 



Μάζεκα 22
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηελ Αλαπλνή ησλ Φπηψλ ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αληρλεχνπλ πεηξακαηηθά φηη ην θπηφ απνβάιιεη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο. 

 Οη καζεηέο εμεγνχλ ηε ζεκαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο γηα ηα θπηά.  

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο αλαθέξνπλ  ελ ζπληνκία ηελ 

πεηξακαηηθή δηαδηθαζία πνπ ζρεδίαζαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα ζε ζρέζε κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλαπλνήο (2 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξαηεξήζεη ην δνρείν 

πνπ ηνπνζέηεζε ζην ζθνηεηλφ ληνπιάπη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα θαη λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο 

ηεο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, κπνπθάια κε ην θπηφ θαη ην δνρείν κε ην 

αζβεζηφλεξν] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο ζε ζρέζε κε ην αέξην πνπ 

απνβάιινπλ ηα θπηά θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο (8 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα παίμνπλ ην παηγλίδη 

«Φηδάθη» κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα λα ζπκεζνχλ φια φζα έκαζα ζε ζρέζε κε ηε θχηξσζε ησλ 

ζπφξσλ, ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ηεο αλαπλνήο (15 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: ηακπιφ παηγληδηνχ, θάξηεο εξσηήζεσλ] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα αλαθέξεη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ζπλάληεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηγληδηνχ ψζηε λα επηιπζνχλ ηπρφλ απνξίεο ησλ 

καζεηψλ (5 ιεπηά). 



Μάζεκα 23
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηε Γηαπλνή ησλ Φπηψλ  

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα νξίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ην ξφιν ησλ ζηνκάησλ ησλ θχιισλ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο. 

 Οη καζεηέο λα πξνβιέπνπλ απφ πνηα επηθάλεηα ηνπ θχιινπ απνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν λεξφ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ηελ εηθφλα ελφο δέληξνπ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο δεηά λα 

αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην πψο κεηαθέξεηαη ην λεξφ ζε φια ηα κέξε ηνπ θπηνχ  (3 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: εηθφλα δέληξνπ] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εμήο εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: 1) Σν θπηφ ζπγθξαηεί 

φιε ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ παίξλεη; θαη ηνπο θαιεί λα αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο.  ηε ζπλέρεηα, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα θπηφ, πάλσ ζην νπνίν είρε ηνπνζεηήζεη απφ ηελ 

πξνεγνχκελε κέξα έλα λάηινλ ζαθνχιη θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ην παξαηεξήζνπλ πξνζερηηθά. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ φηη ην λεξφ απνβάιιεη κέξνο ηεο πνζφηεηαο ηνπ λεξνχ 

πνπ πξνζιακβάλεη δηφηη κπνξνχλ λα δνπλ ζηαγφλεο λεξνχ πάλσ ζην λάηινλ ζαθνχιη (7 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, θπηά κε λάηινλ ζαθνχιη] 

 

 

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο φηη ζα κειεηήζνπλ ηε δηαπλνή ησλ 

θπηψλ δειαδή ηε ιεηηνπξγία θαηά ηελ νπνία ην θπηφ απνβάιεη λεξφ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εμήο 

εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: 1) Απφ πνην κέξνο απνβάιεη λεξφ ην θπηφ;, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ήδε 

έρνπλ θάλεη αλαθνξά ζηα ζηφκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο αλαπλνήο. ε 

πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε ιεηηνπξγία ηεο αλαπλνήο είλαη ρξήζηκν λα 

παξαηεξήζνπλ ηα ζηφκαηα ελφο θχιινπ θίθνπ ή γεξαληνχ φπσο πξνηείλεηαη ζην ζρέδην καζήκαηνο ηεο 

αλαπλνήο. Αθνχ ινηπφλ γίλεη αλαθνξά ζηα ζηφκαηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εμήο εξψηεκα ζηνπο 

καζεηέο: 2) Απφ πνηα επηθάλεηα ηνπ θχιινπ απνβάιιεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ θαη γηαηί; θαη 

ηνπο θαιεί λα ζθεθηνχλ θάπνην πείξακα κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζαλ λα ην ειέγμνπλ. Όηαλ νη 

καζεηέο αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ν/ ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο θαη δεηά 

απφ θάζε νκάδα λα πξνεηνηκάζεη ην πείξακα πνπ πξνηείλεηαη ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απαληήζνπλ ζην 

εξψηεκά ηνπο ζην επφκελν κάζεκα. πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ 

έλα θπηφ θαη ραξηί ρισξηνχρνπ θνβαιηίνπ. Οη καζεηέο ζα ηνπνζεηήζνπλ κηα ισξίδα απφ ην ραξηί 

ρισξηνχρνπ θνβαιηίνπ ζηελ πάλσ επηθάλεηα ελφο θχιινπ ηνπ θπηνχ θαη κηα άιιε ισξίδα ζηελ θάησ 

επηθάλεηα ηνπ ηδίνπ θχιινπ θαη ζα παξαηεξήζνπλ ηη ζα ζπκβεί κεηά απφ κηα εβδνκάδα. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ην ρισξηνχρν θνβάιηην απφ γαιάδην γίλεηαη κσβ φηαλ έξζεη ζε επαθή κε ην λεξφ   (15 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, θπηά, ραξηί ρισξηνχρνπ θνβαιηίνπ] 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ παξάγνληεο πνπ 

επηηαρχλνπλ ηελ απνβνιή ηνπ λεξνχ απφ ηηο επηθάλεηεο ησλ θχιισλ θαη δεκηνπξγεί ηδενζχειια ζηνλ 

πίλαθα κε ηηο ηδέεο ησλ καζεηψλ. Όηαλ νη καζεηέο αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη 

ζηνπο καζεηέο ην θχιιν εξγαζίαο θαη δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα πξνεηνηκάζεη ην πείξακα πνπ 

πξνηείλεηαη ψζηε λα δηαπηζηψζνπλ πνηνη παξάγνληεο επηηαρχλνπλ ηελ απνβνιή λεξνχ απφ ηηο 

επηθάλεηεο ησλ θχιισλ, ζην επφκελν κάζεκα.  

 

 



πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ηξία παλνκνηφηππα, κηθξά θπηά, ηξεηο 

δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο, πιαζηειίλε θαη πδξνβνιέα. Οη καζεηέο ζα ηνπνζεηήζνπλ έλα θπηφ ζε θάζε 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα θαη ζα πξνζζέζνπλ ηελ ίδηα πνζφηεηα λεξνχ ζε απηνχο. Αθνινχζσο, ζα 

θιείζνπλ ην ζηφκην θάζε δνθηκαζηηθνχ ζσιήλα κε πιαζηειίλε ψζηε λα κελ εμαηκίδεηαη ην λεξφ. Σνλ 

πξψην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ έμσ απφ ην παξάζπξν ηεο ηάμεο, ην δεχηεξν 

δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ ζε ζεκείν φπνπ ππάξρεη έληνλν θσο ψζηε ε ζεξκνθξαζία 

λα είλαη ςειή θαη ηνλ ηξίην δνθηκαζηηθφ ζσιήλα ζα ηνλ ηνπνζεηήζνπλ εληφο ηεο ηάμεο ζε ζθηεξφ 

ζεκείν. Μεηά απφ κηα εβδνκάδα, νη καζεηέο ζα παξαηεξήζνπλ ηε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ζηνπο ηξεηο 

δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ζα δηαπηζηψζνπλ πνηνη παξάγνληεο επηηαρχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

δηαπλνήο (13 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο, θπηά, δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο, πδξνβνιείο, 

πιαζηειίλε] 

 

 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ελ 

ζπληνκία ηνλ πεηξακαηηθφ ηεο ζρεδηαζκφ θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο (2 ιεπηά). 

 

 

 

 



Μάζεκα 24
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηηο Πξνζαξκνγέο ησλ Φπηψλ ζηε Ξεξαζία 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ απφ πνηα επηθάλεηα ηνπ θχιινπ απνβάιιεηαη πεξηζζφηεξν λεξφ. 

 Οη καζεηέο αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επηηαρχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο ησλ 

θπηψλ. 

 Οη καζεηέο επεμεγνχλ ηα πξνζαξκνζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θπηά γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο.  

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο επαλαθέξεη ην εμήο εξψηεκα: 1) Απφ πνηα επηθάλεηα ηνπ θχιινπ 

απνβάιιεηαη πεξηζζφηεξε πνζφηεηα λεξνχ; θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ελ ζπληνκία ην 

πείξακα πνπ εηνίκαζαλ ζην πξνεγνχκελν κάζεκα (2 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξαηεξήζεη ην θπηφ 

ηεο, λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα ηηο εξκελεχζεη πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα γηα ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ απνβάιιεηαη απφ ηελ θάζε επηθάλεηα ηνπ 

θχιινπ. Αθνινχζσο, γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ 

πεηξάκαηνο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θπηά κε ρισξηνχρν θνβάιηην, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

άξρηζαλ λα εμεηάδνπλ, ζην πξνεγνχκελν κάζεκα, αλ επηηαρχλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο ησλ 

θπηψλ. ηε ζπλέρεηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξαηεξήζεη ηνπο 

δνθηκαζηηθνχο ζσιήλεο κε ηα θπηά ηεο, λα θαηαγξάςεη ηηο παξαηεξήζεηο ηεο θαη λα πξνζπαζήζεη λα 

ηηο εξκελεχζεη πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη ζε ζπκπέξαζκα γηα ην αλ νη παξάγνληεο πνπ κειέηεζαλ 

επηηαρχλνπλ ή φρη ηελ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο ησλ θπηψλ. Ακέζσο κεηά, γίλεηαη ζχληνκε 

ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

δνθηκαζηηθνί ζσιήλεο κε θπηά, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ζπδεηήζνπλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη 

λα αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θπηά γηα λα 

πεξηνξίζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαπλνήο φηαλ βξίζθνληαη ζε μεξά πεξηβάιινληα (8 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ηηο εηθφλεο ησλ θπηψλ 

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο θαη λα πεξηγξάςνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ην πξνζαξκνζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ πνπ αλέπηπμε ην θάζε θπηφ (8 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο γηα ηηο πξνζαξκνγέο 

πνπ αλαπηχζζνπλ ηα θπηά θαη γίλεηαη ζχληνκε ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο βάζε απηψλ πνπ 

παξαηήξεζαλ πξνεγνπκέλσο (2 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 25
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηηο Αζζέλεηεο ησλ Λαραληθψλ θαη ηνπο Σξφπνπο Αληηκεηψπηζήο ηνπο Η 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ 

αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθέξεη ζηνπο καζεηέο ην εμήο ζελάξην: «Ο θ.Γεκήηξεο δηαηεξεί 

ζηελ απιή ηνπ ιαραλφθεπν. Μεηά απφ κία ρξνληθή πεξίνδν δχν εβδνκάδσλ ζπλερηδφκελσλ βξνρψλ, ν 

θ.Γεκήηξεο παξαηήξεζε θίηξηλεο θαη θαζηαλέο θειίδεο ζε θάπνηα θχιια ιαραληθψλ ελψ θάπνηα άιια 

ζπλνδεχνληαλ θαη απφ κηθξέο ηξχπεο.» Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηνπο δεηά λα αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο 

ηνπο γηα ηηο αηηίεο πνπ κπνξεί λα νδήγεζαλ ζηελ παξνπζία ησλ θειίδσλ θαη ησλ ηξππψλ ζηα θχιια (5 

ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: dlp, ζελάξην ζε pptx] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζηνπο καζεηέο φηη ζε πξψην ζηάδην, ην κέινο ηεο θάζε 

νκάδαο ζα γίλεη εηδηθφο γηα ηηο αζζέλεηεο κηαο θαηεγνξίαο ιαραληθψλ (π.ρ. νιαλψδε, Κνινθπλζνεηδή, 

ηαπξάλζε, Βνιβψδε, Φπιιψδε), δειαδή ζα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο πεγέο πνπ ζα ηνπο 

δνζνχλ. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην, νη εηδηθνί ζα επηζηξέςνπλ ζηηο αξρηθέο ηνπο νκάδεο θαη ζα 

ελεκεξψζνπλ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ ιαραληθψλ πνπ κειέηεζαλ. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν ζα ελεκεξσζνχλ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο γηα ηηο αζζέλεηεο φισλ ησλ θπηψλ (Μέζνδνο 

ησλ Δηδηθψλ) (30 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ θπηψλ ηνπ 

ιαραλφθεπνπ, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο φηη ζην επφκελν κάζεκα ζα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα νδεγφ ελεκέξσζεο γηα ηηο αηηίεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ 

ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα θξνληίδνπλ ζσζηά ηα θπηά ηνπ ιαραλφθεπνχ 

ηνπο. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα θηηάμνπλ έλα πξφρεηξν ζρεδηάγξακκα ζε θφιια Α4 γηα ην ηη αθξηβψο ζα 

πεξηιακβάλεη ν νδεγφο ελεκέξσζεο πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ (5 ιεπηά).  

 

 

 



Μάζεκα 26
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηηο Αζζέλεηεο ησλ Λαραληθψλ θαη ηνπο Σξφπνπο Αληηκεηψπηζήο ηνπο ΗΗ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ελφο 

ιαραλφθεπνπ. 

 Οη καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα νδεγφ ελεκέξσζεο γηα ηηο αζζέλεηεο ησλ θπηψλ ελφο 

ιαραλφθεπνπ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ρσξίδεη ηνπο καζεηέο ζε δχν κεγαιχηεξεο νκάδεο θαη δηεμάγεη ην 

παηρλίδη Υ-Ο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο κέζσ ηνπ νπνίνπ νη καζεηέο θαινχληαη λα αλαθέξνπλ αηηίεο 

αιιά θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. πγθεθξηκέλα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο δηαηππψλεη εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην πξναλαθεξφκελν ζέκα θαη δηαηππψλεη κηα 

εξψηεζε ζε θάζε νκάδα ελαιιάμ. Αλ ην κέινο ηεο νκάδαο απαληήζεη ζσζηά, επηιέγεη αλ ζα γξάςεη Υ 

ή Ο ζε θάπνην ηεηξαγσλάθη. Ζ νκάδα πνπ ζα ζπκπιεξψζεη 3 ζπλερφκελα Υ ή 3 ζπλερφκελα Ο είλαη 

ληθήηξηα (5 ιεπηά).  

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ππελζπκίδεη ζηνπο καζεηέο φηη ε θάζε νκάδα ζα δεκηνπξγήζεη 

νδεγφ ελεκέξσζεο γηα ηηο αζζέλεηεο (π.ρ. αηηίεο, ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο, θιπ.) ησλ θπηψλ ελφο 

ιαραλφθεπνπ, πνπ είραλ κειεηήζεη ζην πξνεγνχκελν κάζεκα (25 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ραξηφληα, 

ρξσκαηηζηά κνιχβηα, καξθαδφξνη, ςαιίδηα, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, θιπ.] 

 

Κιείζηκν Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά ηελ θάζε νκάδα καζεηψλ λα παξνπζηάζεη ηνλ νδεγφ 

ελεκέξσζεο πνπ δεκηνχξγεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη δηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε ηελ 

πνηφηεηα ησλ καζεζηαθψλ πξντφλησλ (10 ιεπηά).  

 

 

 



Μάζεκα 27
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηηο Υξήζεηο ησλ Φπηψλ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα ραξηφλη θαη δεηά απφ ηελ θάζε 

νκάδα λα δεκηνπξγήζεη έλα ελλνηνινγηθφ ράξηε ζρεηηθά κε ηηο ρξήζεηο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ. 

Αμίδεη λα ιερζεί φηη ζε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη μαλά ελλνηνινγηθφ ράξηε, 

ν/ε εθπαηδεπηηθφο ρξεηάδεηαη λα ηνπο παξνπζηάζεη έλα πξφηππν ελλνηνινγηθνχ ράξηε θαη λα αλαθεξζεί 

ζηηο έλλνηεο, ξήκαηα, βέιε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ αιιά θαη ζηε ρξεζηκφηεηά 

ηνπ (7 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ραξηφληα] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο αλαθνηλψλεη ζηνπο καζεηέο φηη γηα λα πιεξνθνξεζνχλ γηα ηηο 

ρξήζεηο ησλ θπηψλ ελφο ιαραλφθεπνπ ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ίδηα ζηελ ηάμε ηνπο. πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ε θάζε νκάδα 

καζεηψλ ζα επηζθέπηεηαη έλα ζηαζκφ θαη ζα ζπιιέγεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη αθνχ κειεηήζεη 

ηηο πεγέο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηεο. Σέινο, ηνπο επηζεκαίλεη φηη θάζε 5 ιεπηά ζα αιιάδνπλ ζηαζκφ.  

1) Ο πξψηνο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη θνπηηά ζπζθεπαζίαο ληνκαηνρπκνχ, ρπκνχ θξνχησλ-ιαραληθψλ 

θαη ιαραληθψλ απνμεξακέλα θχιια απφ ρακνκήιη θαη ζπλνδεπηηθφ θείκελν – απφζπαζκα απφ 

άξζξν ζην δηαδίθηπν: http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/6956. 

2) Ο δεχηεξνο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη αξσκαηηθά θεξηά απφ ιεβάληα ή αηζέξηα έιαηα απφ ιεβάληαο κε 

ζπλνδεπηηθφ απφζπαζκα απφ άξζξν γηα ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ειαίνπ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

http://angelschannel.gr/product.php?id_product=36. 

3) Ο ηξίηνο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη άξζξν απφ ην δηαδίθηπν κε ηίηιν «Βηνινγηθνί ιαραλφθεπνη ζε 100 

ζρνιεία ηεο Κχπξνπ»: http://www.econews.gr/2013/06/03/lahanokipoi-sxoleia-100949/ 

4) Ο ηέηαξηνο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη απφζπαζκα απφ άξζξν ζηελ ηζηνζειίδα: 

http://www.aparaskevi-images.gr/?p=31201 

 

 

http://www.clickatlife.gr/diatrofi/story/6956
http://angelschannel.gr/product.php?id_product=36
http://www.econews.gr/2013/06/03/lahanokipoi-sxoleia-100949/
http://www.aparaskevi-images.gr/?p=31201


5) Ο πέκπηνο ζηαζκφο πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο κε ιαραλφθεπνπο ζε βεξάληεο ζπηηηψλ θαη 

δηαθνζκεηηθέο θαηαζθεπέο κε θπηά απφ ιαραλφθεπνπο γηα εζσηεξηθφ ρψξν ζπηηηνχ (25 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: πεγέο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ ιαραληθψλ, θχιιν εξγαζίαο] 

 

 Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηνπο 

ελλνηνινγηθνχο ράξηεο πνπ έθηηαμαλ ζηελ αξρή ηνπο καζήκαηνο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ θπηψλ ελφο 

ιαραλφθεπνπ, αλ ην θξίλνπλ αλαγθαίν, κεηά ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο δηάθνξνπο ζηαζκνχο. 

Έπεηηα, ε θάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηα ζεκαληηθφηεξα επξήκαηά ηεο (8 ιεπηά). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 28
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Θξεπηηθά πζηαηηθά 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηηο νλνκαζίεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

 Οη καζεηέο λα επεμεγνχλ ην ξφιν ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε 

ελέξγεηαο. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ηνπο δεηά λα ηε 

ζρνιηάζνπλ. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ φηη κέζσ ησλ ηξνθψλ πνπ θαηαλαιψλνπλ 

εμαζθαιίδνπλ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο ηα απαξαίηεηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα αλάπηπμε, ελέξγεηα θαη 

πξνζηαζία (2 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλα, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, dlp] 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εμήο εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: 1) Πνηεο θαηεγνξίεο 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ππάξρνπλ θαη απφ πνηεο ηξνθέο πξνζιακβάλνπκε ηελ θάζε θαηεγνξία 

ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ; Οη καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο αξρηθέο ηνπο ηδέεο ζε ζρέζε κε ηα ζξεπηηθά 

ζπζηαηηθά θαη ηηο πεγέο πξφζιεςήο ηνπο (3 ιεπηά).  

 

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα 

κειεηήζνπλ ηελ παξνπζίαζε γηα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Δπηπιένλ, ηνπο εμεγεί φηη φηαλ 

νινθιεξψζνπλ ηε κειέηε ηνπο, ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα ελλνηνινγηθφ ράξηε ζην power point 

κε ζέκα ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (15 ιεπηά).  *Δλλνηνινγηθόο ράξηεο είλαη έλα δηάγξακκα πνπ 

απεηθνλίδεη γξαθηθά ηε ζπζρέηηζε κεηαμύ δηαθόξωλ ελλνηώλ. Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο είλαη έλαο ηξόπνο 

αλαπαξάζηαζεο θάπνηνπ πεδίνπ γλώζεωλ. [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο] 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ηα εμήο εξσηήκαηα ζηνπο καζεηέο: 1) Πφζε ελέξγεηα 

ρξεηαδφκαζηε θαζεκεξηλά; 2) Υξεηαδφκαζηε φινη ην ίδην πνζφ ελέξγεηαο; πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη 

ηηο αξρηθέο ηδέεο ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο (5 ιεπηά). 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ ην άξζξν πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο γηα ηελ εκεξήζηα πξφζιεςε ελέξγεηαο θαη λα απαληήζνπλ 

ζηηο αληίζηνηρεο εξσηήζεηο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηέο (5 ιεπηά).  

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B7


Μάζεκα 29
ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ λα Σξέθνκαη σζηά 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο πγηεηλψλ δηαηξνθηθψλ επηινγψλ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο 

παρπζαξθίαο. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα αίηηα, ηηο ζπλέπεηεο θαη ηνπο ηξφπνπο αληηκεηψπηζεο ηεο 

αλνξεμίαο. 

 Οη καζεηέο λα εμεγνχλ ηε ζεκαζία θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ηνπο δεηά λα 

ζρνιηάζνπλ θαηά πφζν νη δηαηξνθηθέο επηινγέο ησλ δχν παηδηψλ είλαη πγηεηλέο (2 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: εηθφλα, ειεθηξνληθφο ππνινζηηζηήο, dlp] 

 
Γξαζηεξηόηεηα 1

ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε καζεηή κηα θαξηειίηζα θαη ηνπο δεηά λα 

νλνκάζνπλ θαη λα δσγξαθίζνπλ ην αγαπεκέλν ηνπο θαγεηφ. Έπεηηα, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα 

ηεο ηάμεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ θαη δεκηνπξγνχλ κηα γξαθηθή παξάζηαζε 

θνιιψληαο ηηο θαξηειίηζεο κε ηα θαγεηά πνπ δσγξάθηζαλ ζε έλα κεγάιν ραξηφλη (13 ιεπηά). 

[Μέζα/Τιηθά: ραξηφλη κεγέζνπο Α2, θαξηειίηζεο] 

 



 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο γξάςεη ζηνλ πίλαθα ηηο ιέμεηο «παρπζαξθία» θαη «αλνξεμία» 

θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ηεο αλαθέξνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ζε ζρέζε κε απηέο. ηε ζπλέρεηα, ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο θαιεί ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ νκαδηθά θαη λα κειεηήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ςεθηαθφ βηβιίν θαη αθνξνχλ ζηε παρπζαξθία θαη αλνξεμία. Δπηπιένλ, ηνπο 

εμεγεί φηη θαζψο κειεηνχλ ην ςεθηαθφ βηβιίν ζα πξέπεη λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, ςεθηαθφ βηβιίν, 

θχιιν εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ην εμήο εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: 1) Πσο ζα κπνξνχζακε 

λα βειηηψζνπκε ηελ πνηφηεηα ηνπ θαζεκεξηλνχ καο δηαηηνινγίνπ; πξνθεηκέλνπ λα αληρλεχζεη ηηο 

αξρηθέο ηνπο ηδέεο γηα ηηο πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο. Έπεηηα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο πξνβάιεη ζηνπο 

καζεηέο έλα βίληεν http://www.youtube.com/watch?v=mb80ov2SSBk ζρεηηθφ κε ηελ αλαγθαηφηεηα 

θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο ιαραληθψλ θαη ηνπο δεηά λα ην παξαθνινπζήζνπλ πξνζερηηθά 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζνπλ ηε ζεκαζία θαηαλάισζεο ιαραληθψλ (5 ιεπηά). *Σν βίληεν δελ είλαη 

αλάγθε λα πξνβιεζεί νιόθιεξν αιιά απόζπαζκα απηνύ. [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, 

dlp] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα πγηεηλφ γεχκα 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα κηα ζαιάηα, δειαδή λα θαηαγξάςνπλ ηα πιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνχλ θαη ην 

ζθεπηηθφ ησλ επηινγψλ ηνπο, αμηνπνηψληαο ηα πξντφληα ηνπ ιαραλφθεπνχ ηνπο θαη έρνληαο ππφςε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζην θχιιν εξγαζίαο ηνπο (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mb80ov2SSBk


Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα παξνπζηάζνπλ ηηο ζαιάηεο 

ηνπο θαη λα εμεγήζνπλ ην ζθεπηηθφ ηνπο.  Αθνινχζσο, γίλεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο γηα 

ην αλ εθάξκνζαλ ζσζηά ηα θξηηήξηα πνπ ηνπο δφζεθαλ (5 ιεπηά).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μάζεκα 30
ν
… 

Σίηινο: Αλαθαιχπησ ηελ Πξνέιεπζε ησλ Σξνθψλ πνπ Καηαλαιψλσ  

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ φηη θαηαλαιψλνπκε πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο 

ρψξεο. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηεο Κχπξνπ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ ηα ζηάδηα πνπ δηαλχεη ε ηξνθή απφ ηελ παξαγσγή κέρξη ηελ 

θαηαλάισζε. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ηνπο δεηά λα ηε 

ζρνιηάζνπλ. Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα αλαθέξνπλ φηη πνιιά ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ πξνέξρνληαη 

απφ άιιεο ρψξεο θαη γηα λα θηάζνπλ ζην πηάην ηνπο δηαλχνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα.  Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο 

ζέηεη ην εμήο εξψηεκα ζηνπο καζεηέο: 1) Γλσξίδεηε πψο νλνκάδνπκε ηα ρηιηφκεηξα πνπ δηαλχεη ε 

ηξνθή κέρξη λα θηάζεη ηειηθά ζην ζπίηη καο  θαη λα κπνξέζνπκε λα ηελ θαηαλαιψζνπκε; Οη καζεηέο 

εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξνπλ ηνλ φξν «ηξνθνρηιηφκεηξα», ν/ε 

εθπαηδεπηηθφο ηνλ θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλα, ειεθηξνληθφο 

ππνινγηζηήο, dlp] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ δχν ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ θαη 

ηνπο δεηά λα ηεο αλαθέξνπλ απφ πνχ πξνέξρνληαη ηα ζπγθεθξηκέλα ηξφθηκα. Αλακέλεηαη φηη  αξθεηνί 

καζεηέο ζα θνηηάμνπλ πάλσ ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο γηα λα εληνπίζνπλ ηε ρψξα πξνέιεπζήο 

ηνπ (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ] 

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ έλα ράξηηλν πηάην, ην φπνην 

είλαη ρσξηζκέλν ζε ηφζα κέξε φζα είλαη θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη ηνπο δεηά απφ θάζε κέινο ηεο 

νκάδαο λα γξάςεη ην φλνκά ηνπ θαη έλα ηξφθηκν πνπ θαηαλάισζε ηελ πξνεγνχκελε κέξα ζε έλα κέξνο 

ηνπ ράξηηλνπ πηάηνπ. Αθνινχζσο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηα 

ηξφθηκα πνπ θαηέγξαςαλ αιιά θαη ηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηε γλσξίδνπλ. 

Μέζσ ηεο ζπδήηεζεο, νη καζεηέο αληηιακβάλνληαη ην πιήζνο ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο πξνέξρνληαη 

ηα ηξφθηκα πνπ θαηαλαιψλνπλ θαζεκεξηλά (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ράξηηλν πηάην, καξθαδφξνη] 

 
Γξαζηεξηόηεηα 3

ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ νκαδηθά κε απψηεξν 

ζηφρν λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα εηζαγφκελα ηξφθηκα ζηελ Κχπξν απφ ην δηαδίθηπν θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην «ράξηε ηξνθνδηαδξνκψλ» ηεο Κχπξνπ. πγθεθξηκέλα, αθνχ νη καζεηέο εληνπίζνπλ 

πνηα πξντφληα γίλνληαη εηζαγσγή ζηελ Κχπξν θαη απφ πνηεο ρψξεο, ζα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

«ηξνθνδηαδξνκέο» ζηνλ παγθφζκην ράξηε πνπ ζα ηνπο δνζεί αλαγξάθνληαο ζε θάζε «ηξνθνδηαδξνκή» 

πνην πξντφλ κεηαθέξεηαη (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο, παγθφζκηνο ράξηεο 

κεγέζνπο Α3] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ηνλ «ράξηε 

ηξνθνδηαδξνκψλ» ηεο Κχπξνπ πνπ δεκηνχξγεζε θαη γίλεηαη ζπδήηεζε γηα ηα εηζαγφκελα πξντφληα ηεο 

Κχπξνπ (5 ιεπηά).  

 

 



 
Μάζεκα 31

ν
… 

Σίηινο: Μαζαίλσ γηα ηα Σξνθνρηιηφκεηξα ησλ Σξνθψλ πνπ Καηαλαιψλσ 

 

Γηδαθηηθόο Υξόλνο: 40 ιεπηά 

 

Γηδαθηηθνί ηόρνη: 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη εμαηηίαο ησλ 

ηξνθνρηιηνκέηξσλ. 

 Οη καζεηέο λα αλαθέξνπλ κέηξα κείσζεο ησλ ηξνθνρηιηνκέηξσλ. 

 Οη καζεηέο πξνηείλνπλ γεχκα κε θξηηήξην ηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ ηξνθνρηιηνκέηξσλ. 

 

Πεξηγξαθή Γξαζηεξηνηήησλ: 

Αθόξκεζε:Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζε θάζε νκάδα καζεηψλ ηηο εηθφλεο, πνπ απεηθνλίδνπλ ην ηαμίδη 

ηεο ηξνθήο θαη ηνπο δεηά λα ηηο θνιιήζνπλ ζε ζεηξά, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζχλδεζε κε ην 

πξνεγνχκελν κάζεκα γηα ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο. Αθνχ παξνπζηάζεη ε θάζε νκάδα καζεηψλ ην ηαμίδη 

ηεο ηξνθήο, ν/ε εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζε 

ζρέζε κε απηφ (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλεο γηα ην ηαμίδη ηεο ηξνθήο, εηθφλα γηα ην ηαμίδη ηεο 

ηξνθήο, ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, dlp] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
:Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο παξνπζηάδεη ζηνπο καζεηέο ηελ παξαθάησ εηθφλα θαη ηνπο 

πξνβιεκαηίδεη γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θηάζεη ηειηθά ε ηξνθή ζην πηάην 

καο θαη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ εμαηηίαο ησλ ξχπσλ πνπ 

απειεπζεξψλνπλ. πγθεθξηκέλα, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζέηεη ζηνπο καζεηέο ην εμήο εξψηεκα: 1) Πφζν 

λνκίδεηε φηη «θνζηίδεη» ην θαγεηφ πνπ θηάλεη ζην πηάην ζαο ζην πεξηβάιινλ;. πγθεθξηκέλα, νη 

καζεηέο θαινχληαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο κεηαβιεηέο «ηξνθνρηιηφκεηξα» κε ηνπο «ξχπνπο ζηελ 

αηκφζθαηξα», νη νπνίνη έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: εηθφλα, 

ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο, dlp] 

 



Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζηηο νκάδεο ηνπο θαη λα 

απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ηνπ θχιινπ εξγαζίαο πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο ξχπνπο πνπ 

απειεπζεξψλνληαη ζηελ αηκφζθαηξά απφ θάζε κεηαθνξηθφ κέζν αλάινγα κε ηα ηξνθνρηιηφκεηξα πνπ 

θαιχπηνπλ. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα αλαθνηλψζνπλ ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηελ 

νινκέιεηα ηεο ηάμεο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηέο. (10 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: θχιιν 

εξγαζίαο] 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εξγαζηνχλ ζηηο νκάδεο θαη λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα «θηινπεξηβαιινληηθφ» γεχκα ιακβάλνληαο ππφςε ηα ηξνθνρηιηφκεηξα πνπ ζα 

δηαλχζεη ην θάζε ηξφθηκν πνπ ζα επηιέμνπλ. Γηα λα κπνξέζνπλ νη καζεηέο λα θέξνπλ εηο πέξαο ην 

έξγν ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην εξγαιείν ππνινγηζκνχ ησλ ηξνθνρηιηνκέηξσλ ζηελ 

ηζηνζειίδαhttp://www.foodmiles.com/results.cfm. Αθνινχζσο, ε θάζε νκάδα καζεηψλ παξνπζηάδεη ην 

γεχκα ηεο θαη επεμεγεί ην ζθεπηηθφ ησλ επηινγψλ ηεο (15 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: ειεθηξνληθνί 

ππνινγηζηέο, θχιιν εξγαζίαο] 

 

Οινθιήξσζε Μαζήκαηνο: Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα δηαβάζνπλ ην ζελάξην πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην θχιιν εξγαζίαο θαη λα αλαθέξνπλ πνην κέξνο ζα επέιεγαλ νη ίδηνη γηα λα 

γεπκαηίζνπλ, αηηηνινγψληαο ηελ απφθαζή ηνπο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα 

αλαθνηλψζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο θαη γίλεηαη ζπδήηεζε ζε ζρέζε κε απηέο (5 ιεπηά). [Μέζα/Τιηθά: 

θχιιν εξγαζίαο] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foodmiles.com/results.cfm
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