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ΘΕΜΑ:<<ΑΠΟ TΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΣΤΟ ΦΥΤΟ>> 

 

Τάξεις: Α΄,Β΄ΚΑΙ Γ΄ 

 

Σχολικό έτος:2013-2014 
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Μακατσώρη Σπυριδούλα. 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΙΖΟΥ 

 

 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η φύση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της προέλευσης και συνέχισης της ζωής του 

ανθρώπου. Φύση και άνθρωπος ή άνθρωπος και φύση αποτελούν ένα αδιαίρετο όλο. 

Ξεκινώντας µε το παραπάνω σκεπτικό και δεδοµένη την αγάπη µας για τη φύση 

αισθανθήκαµε µεγάλη χαρά όταν µας δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουµε µέσα απ' 

αυτήν και γι' αυτήν. Η συµµετοχή µας σ' ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα ήταν µια 

οµόφωνη απόφαση και των δύο τάξεων της Α' ,της Β΄ και της Γ΄ του δηµοτικού 

σχολείου Ριζού στο σχολικό έτος 2013 - 2014. Ο χρόνος διάρκειας του προγράµµατος 

ήταν από 15 Ιανουάριου έως 8 Ιουνίου του 2014. 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΙΤΛΟΥ ΕΡ4ΓΑΣΙΑΣ 

Αφορµή στάθηκε το παραµύθι: << Ο ΠΟΛΕΜΟΣ  ΤΩΝ ΟΣΠΡΊΩΝ>>. 

 

ΣΤΟΧΟΙ 

• Να γνωρίσουν τα παιδιά τη χρήση των σπόρων και των φυτών στο 

οικοσύστηµα. 



• Να κατανοήσουν τις ανάγκες των φυτών αλλά και τους κινδύνους που 

διατρέχουν. 

• Να εξοικειωθούν µε τον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες καλλιέργειας και συντήρησης φυτών. 

• Να αγαπήσουν αρκετά από τα φυτά, να τα γνωρίσουν και να αναπτύξουν 

θετικές στάσεις. 

. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

Γενικά η οργάνωση ενός προγράµµατος είναι µια πολύπλοκη διαδικασία πόσο 

µάλλον ενός περιβαλλοντικού προγράµµατος που µπορεί να πάρει µεγάλες διστάσεις. 

Μέσα από ένα σχεδιασµό µε συγκεκριµένους στόχους µπορέσαµε να οργανώσουµε 

τις δραστηριότητες µας και να µην έχουµε µεγάλες τροποποιήσεις ή ανατροπές. 

 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

1. Επαφή των παιδιών µε τους σπόρους. 

 

 

 

2.Συλλογή σπόρων (από το σπίτι, από την αυλή, από το δάσος). 

 

3.Κατασκευή της <<Κιβωτού των σπορών>> για κάθε τάξη. 

   
 



 
 

4.Ταξηνόµηση σπόρων µε βάση το µέγεθος, το χρώµα, σπόροι που τρώγονται κ,λ,π, 

 

5.Σπόροι-Φυτά και Τέχνη. Τραγούδια, θεατρικά, πίνακες ζωγραφικής, κατασκευές µε 

σπόρους κ.λ.π. 

              
 

 

               
 

Στο πρόγραµµά µας ήταν και η δηµιουργία λαχανόκηπου. ∆εν πραγµατοποιήθηκε  

όµως λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών. 

Φυτέψαµε και µοιράσαµε 30 γλαστράκια µε διάφορους σπόρους. 

 



           

 

            
 

 

              
 

 

 

 

 
 



 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

Το περιεχόµενο της εργασίας µας, έδωσε τη δυνατότητα να φύγουµε από τις τάξεις 

και να βρεθούµε στη φύση. 

Επισκεφτήκαµε το θερµοκήπιο του κ. Νίκου Παπαδόπουλου όπου είδαµε πώς 

µεγαλώνουν ντόπιες ποικιλίες σε διάφορες χρονικές στιγµές. Εκεί µας ξενάγησε η κ. 

Ρένα. Στο τέλος υπήρχε και µία έκπληξη για τα παιδιά. Πάνω σε κάθε µαρούλι 

υπήρχε από µια σοκολάτα για το καθένα. 

 

         
 

 

          
 

Ένα από τα πιο ευχάριστα κοµµάτια της δουλειάς µας ήταν όταν επισκεφτήκαµε το 

γεωπόνο, κύριο Ιωάννη Τσαγιαννίδη. Μας υποδέχτηκε µε χαρά και µας ξενάγησε στο 

κατάστηµά του και µας έδειξε διάφορους σπόρους. Τέλος απάντησε σε διάφορες 

ερωτήσεις των µαθητών. 

 

      
                                                           

 



 

                                                                                                                                                                  

 
 

 

ΧΩΡΟΙ ΠΟΥ ΚΙΝΗΘΗΚΑΜΕ 

 

Το σποράκι στην: 

• Τέχνη 

• Φυσική αγωγή(παιχνίδια) 

• Επαγγέλµατα 

• Λογοτεχνία (παραµύθια) 

• Μουσική 

• Γλώσσα 

• Μαθηµατικά 

• Αισθητική αγωγή 

• Φύση 

 

 

Μαθηµατικά 

Οι πράξεις της µέτρησης, πρόσθεσης και αφαίρεσης και του πολλαπλασιασµού µε τη 

βοήθεια σπόρων έγιναν προσιτό παιχνίδι για τα παιδιά της Α',  Β'  και Γ΄ δηµοτικού. 

Επίσης "σπόροι" χρησιµοποιήθηκαν για να αντικαταστήσουν άλλα αντικείµενα σε 

διάφορα προβλήµατα µαθηµατικών.  

 

Μουσική 

Ακούσαµε, µάθαµε, χορέψαµε, δραµατοποιήσαµε µε τη µουσική. 

Σας αναφέρουµε µερικούς από τους τίτλους των τραγουδιών: 

• Ο πρίγκιπας Λεµόνης 

• Η Κρεµµύδω 

• Ο γάµος του πρίγκιπα Λεµόνη 

• Η πατάτα 

• Νεραντζούλα  

• Λεµονάκι µυρωδάτο 

• Μήλο µου κόκκινο 

• Το χοντρό µπιζέλι 

 



 

 

Φυσική αγωγή 

Παιχνίδι 

Το παιχνίδι αποτελεί ένα θαυµάσιο µέσο για τη µάθηση και την ανάπτυξη διάφορων 

δεξιοτήτων. Επιλέξαµε λοιπόν κι εµείς διάφορα παιχνίδια που έχουν σαν βάση τους 

σπόρους η καρπούς. 

 

          
 

 

       
 

 

 

           

 

 

 

Τέχνη 



Θέλοντας να έχουµε µια διαφορετική προσέγγιση στο θέµα µας και να εισάγουµε 

κάτι νέο βρήκαµε πίνακες ζωγραφικής που να έχουν θέµα τους τα φυτά-καρπούς. 

Οι ζωγράφοι και τα θέµατα των έργων τους είναι: 

 

Βαν Γκογκ: <<Βάζω µε 12 Ηλιοτρόπια>>, <<Ίριδες>> 

 

        
 

 

 

Πωλ Σεζάν: <<Μήλα και πορτοκάλια>>, <<Φρούτα και µια κανάτα σε τραπέζι>> 

 

    
 

Ελεύθερη έκφραση 

• Ζωγραφική 

 



 
• Κατασκευή αποκριάτικων µασκών 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Εικονογράφηση παραµυθιού 

 

     
 

Τα παιδιά ζωγράφισαν τις προσκλήσεις που στείλαµε για τη γιορτή µας 

 

 

 

 

Λογοτεχνία –Μυθολογία 

Στα πλαίσια της λογοτεχνικής προσέγγισης του θέµατός µας βρήκαµε παραµύθια και 

µύθους που σχετίζονται µε σπόρους- φυτά και τα διαβάσαµε στα παιδιά. 

Τα παραµύθια που διαβάσαµε είναι: 

1.Η βασιλοπούλα και το µπιζέλι 

2 Ο Τζακ και η φασολιά 

3
 
Η Τοσοδούλα 

4.Λ όπως λάχανο 

Επίσης είδαµε στο youtube  τα παραµύθια: 

1
 
Ο Τζακ και η φασολιά 

2.Η βασιλοπούλα και το µπιζέλι 

3.Το ηλιοτρόπιο 

 

         
 

Όπως τα παραµύθια έτσι και οι µύθοι πάντα σαγηνεύουν τη φαντασία των παιδιών, 

Μιλήσαµε στα παιδιά για τους αρχαίους Έλληνες και την αγάπη τους για τη φύση, 

για τους θεούς του Ολύµπου και τη θεά της Γεωργίας ∆ήµητρα. 

 

Όταν έγινε η συλλογή των σπόρων τα παιδιά ταξινοµήσανε και γράψανε τα ονόµατά 

τους σε καρτελάκια δηµιουργώντας την κιβωτό των σπόρων. 



 

Λύσαµε αινίγµατα µε σπόρους. 

 

∆ιαβάσαµε παροιµίες και γλωσσοδέτες. 

Αντιστοιχίσαµε το "παίζω και µαθαίνω". 

ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ 

• Φασούλι το φασούλι • έφαγε παχιά φακή 

• Κάποιο λάκκο έχει • η φάβα 

• Ο παπάς ο παχύς • θα θερίσεις 

• Ένα µήλο την ηµέρα • γεµίζει το σακούλι 

• Ό,τι σπείρεις • το γιατρό τον κάνει πέρα 

 

Μιλήσαµε για τα ονόµατα των µηνών που σχετίζονται µε καλλιεργητικές εργασίες. 

 

Πειράµατα: Τοποθετούµε σε βρεγµένο βαµβάκι φακές και φασόλια και βάζουµε το 

µπολ Α στον ήλιο, το µπολ Β σε σκοτεινό ντουλάπι και το Γ στο ψυγείο. 

Τοποθετήσαµε και µπολ µε στεγνό βαµβάκι για να διαπιστώσουµε τι θα γίνει. 

Μετά από µέρες τα σποράκια µας άρχισαν να φυτρώνουν και τα παιδιά να κάνουν τις 

διαπιστώσεις τους: 

1.Οι σπόροι που ήταν στον ήλιο ήταν πράσινοι και γεµάτοι υγεία. 

2.Οι σπόροι στο ντουλάπι καχεκτικοί και 

3.Οι σπόροι στο ψυγείο δε φύτρωσαν όπως και οι σπόροι όπου δεν ήταν βρεγµένο το 

βαµβάκι.  

 

 
 

 



Ο σπόρος δηµιουργεί  φυτό-καρπό. Αυτός όταν γίνεται αντικείµενο εκµετάλλευσης 

του από τον άνθρωπο δηµιουργεί µια αλυσίδα επαγγελµάτων που τροφοδοτούνται και 

συντηρούνται από αυτόν. Με το παραπάνω σκεπτικό το σποράκι αποτελεί πηγή 

οικονοµικής ζωής για πολλά επαγγέλµατα. 

Με τα παιδιά συζητήσαµε για τη διαδικασία παραγωγής του σιταριού <<από το 

σιτάρι ως το ψωµί>>. Αναφερθήκαµε και σε µερικά επαγγέλµατα που έχουν σχέση µε 

τα φυτά, του γεωπόνου, του αγρότη του ανθοπώλη κ. ά. 

Με αφορµή την παραπάνω συζήτηση την εβδοµάδα πριν το Πάσχα φτιάξαµε 

νηστίσιµα κουλουράκια και τα µοιράσαµε στους µαθητές του σχολείου. 

 

      
 

 

 

     
 

 

 

      



Η δηµιουργία ενός ερωτηµατολογίου έδωσε την ευκαιρία σε µας και τα παιδιά µας να 

βγάλουµε µερικά συµπεράσµατα για τη στάση των προηγούµενων γενιών απέναντι 

στις ντόπιες ποικιλίες. 

 

 

 

 ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΣΠΟΡΩΝ 

Τη χαρά που βιώσαµε εµείς και τα παιδιά δουλεύοντας µε το σποράκι θέλαµε να τη 

µοιραστούµε. Έτσι λοιπόν οργανώσαµε τη γιορτή των σπόρων. 

 

∆ραστηριότητες στα πλαίσια της γιορτής: 

• ∆ηµιουργία προσκλήσεων βάψιµο και µοίρασµά τους από τους µαθητές. 

• Συζήτηση και συνεργασία µε τη διευθύντρια του σχολείου για το τεχνικό 

µέρος στησίµατος της γιορτής. 

• Επιλογή µουσικής και θεατρικών. 

 

Η γιορτή µας παρουσιάστηκε στο κοινό στις  12-06-2014 και ώρα  700µ.µ  στο 

Πνευµατικό Κέντρο Ριζού. 

Η γιορτή περιλάµβανε: 

Τα θεατρικά: 

• Το λαχανοχωριό και 

• Ο πρίγκιπας Λεµόνης και η όµορφη Κρεµµύδω 

Τραγούδια και χορούς: 

• Μήλο µου κόκκινο 

• Σήµερα γάµος γίνεται 

• Ωραία είναι η νύφη µας 

       
 

 

 



         
 

      
 

     
 

                  


