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ΜΕΡΟΣ Α΄
Γιατί είναι σημαντικό τα παιδιά να ασχοληθούν με τους Ζωντανούς Οργανισμούς;1
Η ενασχόληση των παιδιών με τους Ζωντανούς Οργανισμούς συμβάλλει:
Α) Στην αξιοποίηση της περιέργειας και του εσωτερικού κινήτρου που έχουν τα
μικρά παιδιά για τη διερεύνηση του κόσμου που τα περιβάλλει
Β) Στην ανάπτυξη θετικών στάσεων και αξιών για την προστασία του φυσικού
κεφαλαίου στο πλανήτη
Γ) Στην κατανόηση ότι το περιβάλλον είναι ένα σύστημα ισορροπιών και σχέσεων (εκπαίδευση στην αειφορία).
Δ) Στην υιοθέτηση συμπεριφορών και δράσεων που διαφυλάσσουν το φυσικό
κεφάλαιο και την φυσική ισορροπία.
Ε) Στην καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος (αίσθημα «του ανήκειν» στο περιβάλλον).
ΣΤ) Στην υποστήριξη του επιστημονικού γραμματισμού ώστε να διερευνούν συστηματικά, να κατανοούν βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα και
να διαμορφώνουν κριτική στάση.
Ποια είναι η ειδική διδακτική μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών;2
Οι διδακτικές στρατηγικές που μπορεί να αναπτυχθούν είναι ποικίλες όπως:
 Συστηματική παρατήρηση αντικειμένων ή φαινομένων με επικέντρωση σε
κομβικές παραμέτρους ή μεταβλητές
 Καταγραφή δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά με χρήση διαφόρων συμβόλων, σχεδίων, πινάκων, μοντέλων που επιτρέπουν συγκρίσεις.
 Ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων που συλλέγουν τα παιδιά, πραγματοποίηση μετρήσεων, αναγνώριση επαναλαμβανόμενων μοτίβων και προσπάθεια διατύπωσης κανόνων, διατύπωση νέων ερωτημάτων και σχεδιασμός
τρόπων προσέγγισής τους.
 Διατύπωση προβλέψεων ή υποθέσεων και οργάνωση πειραματικών καταστάσεων με χειρισμό κατάλληλων υλικών και αντικειμένων.
 Διαπραγμάτευση ιδεών και διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, από κοινού
εξαγωγή συμπερασμάτων ή ερμηνειών με σεβασμό προς τα εμπειρικά δεδομένα
 Αναστοχασμός για τον τρόπο δράσης τους, εφαρμογή των νέων γνώσεων σε
διαφορετικά πλαίσια ή με διαφορετικούς τρόπους.
Η ενασχόληση με τους ζωντανούς οργανισμούς συνδέεται άμεσα με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Οι διδακτικές παρεμβάσεις γίνονται σε τέσσερα αλλη1

Το περιεχόμενο της παραγράφου προέρχεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο. Μέρος 2ο . Μαθησιακές Περιοχές, σελ. 81.
2
Ο.π., σελ. 82-83 & 148.
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λένδετα διαδοχικά επίπεδα επεξεργασίας με κύριο στόχο τη δημιουργία «περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών» που συνειδητοποιούν την ατομική τους ευθύνη και την αξία της συλλογικής δράσης για την προστασία του πλανήτη.
1ο Επίπεδο: Εντοπίζονται και προσεγγίζονται οι θεμελιώδεις γνώσεις που συνήθως σχετίζονται με γνώσεις περί των ζωντανών οργανισμών και των χαρακτηριστικών του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, με έννοιες, με φυσικά φαινόμενα, με την τεχνολογία, με κοινωνικές πρακτικές, με καθημερινές συνήθειες,
με ηθικές αξίες και δικαιώματα.
2ο Επίπεδο: Εντοπίζονται ζητήματα και προβλήματα που συνδέονται με τις θεμελιώδεις γνώσεις ως προς τις περιβαλλοντικές τους προεκτάσεις.
3ο Επίπεδο: Διερευνώνται τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα που εντοπίστηκαν στο προηγούμενο επίπεδο.
4ο Επίπεδο: Αναζητούνται, σχεδιάζονται και υιοθετούνται στρατηγικές δράσεις
που μπορούν να αναδείξουν λύσεις σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για τα ζητήματα και προβλήματα που διερευνήθηκαν στο προηγούμενο επίπεδο.

Ποιες είναι οι βασικές επιστημονικές έννοιες που συνδέονται με τους ζωντανούς
οργανισμούς;
Οι ζωντανοί οργανισμοί εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον
με διάφορους τρόπους.
Τροφικές
Μερικά ζώα τρώνε φυτά και μερικά τρώνε άλλα ζώα αλλά
Αλυσίδες
όλα τα ζώα τελικά εξαρτώνται από τα φυτά.
Οι ζωντανοί οργανισμοί συνήθως προσαρμόζονται στη
Προσαρμογή
μορφή και στη λειτουργία τους από το φυσικό τους περιβάλλον.
Δύο ζωντανοί οργανισμοί ακόμα και από το ίδιο είδος δεν
Ποικιλία
είναι απολύτως όμοιοι. Υπάρχουν διαφορές.
Οι ζωντανοί οργανισμοί χρειάζονται νερό, αέρα και τροΒασικές ανάγκες
φή για τις διαδικασίες ζωής.
Μεγάλωμα και
Οι ζωντανοί οργανισμοί μεγαλώνουν και αναπτύσσονται
Ανάπτυξη
και αυτά απαιτούν τροφή.
Οι ζωντανοί οργανισμοί δημιουργούν απογόνους του ίδιΑναπαραγωγή
ου είδους.
Ο κύκλος της
Οι ζωντανοί οργανισμοί που είναι του ιδίου είδους ακοζωής
λουθούν τον ίδιο κύκλο ζωής.
Οι ζωντανοί οργανισμοί είναι ευαίσθητοι στο περιβάλλον.
Αντιδραστικότητα Αντιδρούν σε ερεθίσματα. Κινούνται με διάφορους τρόπους.
Στους ανθρώπους οι αισθήσεις είναι η όραση, η ακοή, η
Αισθήσεις
αφή, η γεύση και η όσφρηση. Η κάθε αίσθηση δίνει διαφορετικές πληροφορίες για το περιβάλλον
Ταξινόμηση
Τα ζώα, τα φυτά και τα υλικά μπορούν να κατηγοριοποιΑλληλεξάρτηση
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Περιβάλλον
Καιρός
Ατμόσφαιρα
Εποχές

Χώμα
Αλλαγή
Φωτοσύνθεση
Χλωροφύλλη
Άμυλο
Αναπνοή

Διαπνοή

ηθούν σε ομάδες, κατηγορίες και συλλογές.
Σε κάθε κατάσταση αλληλεπιδρούν διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Αυτές επηρεάζουν και τροποποιούν τις
περιοχές και τους κατοίκους τους.
Αφορά τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν σε
μια περιοχή σε δεδομένο χρόνο.
Είναι ο αέρας που υπάρχει γύρω από τη γη που περιέχει
οξυγόνο που χρειάζονται οι ζωντανοί οργανισμοί.
Αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον που οφείλονται στο κύκλο των εποχών συχνά ταιριάζουν με αλλαγές ή γεγονότα
του φυσικού κόσμου.
Το χώμα είναι μίγμα υλικών που προέρχονται από πέτρες
και ζωντανούς οργανισμούς. Οι ουσίες που παίρνουν από
το χώμα τα φυτά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης πρέπει
να αντικατασταθούν για να διατηρηθεί η γονιμότητα.
Η αλλαγή δεν συμβαίνει τυχαία αλλά πάντα προέρχεται
από κάποιου είδους αλληλεπίδραση.
Φωτοσύνθεση ονομάζεται η λειτουργία με την οποία τα
φυτά παρασκευάζουν άμυλο. Η φωτοσύνθεση γίνεται
μόνο στα πράσινα τμήματα των φυτών.
Χλωροφύλλη ονομάζουμε τη χρωστική ουσία στην οποία
οφείλεται το χαρακτηριστικό πράσινο χρώμα των φυτών.
Άμυλο ονομάζουμε την τροφή του φυτού, η οποία παρασκευάζεται στα φύλλα του.
Αναπνοή ονομάζουμε τη λειτουργία κατά την οποία τα
φυτά ανταλλάσσουν αέρια με το περιβάλλον, απορροφούν δηλαδή οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του
άνθρακα.
Διαπνοή ονομάζεται η διαδικασία αποβολής νερού από
το φυτό προς το περιβάλλον, μέσα από μικρές οπές στα
φύλλα, που ονομάζονται στόματα

Ποιο είναι το περιεχόμενο και οι μαθησιακοί στόχοι για τους Ζωντανούς Οργανισμούς;3
Ενότητα: Ζωντανοί Οργανισμοί
Περιεχόμενα
Μαθησιακοί Στόχοι
Μορφολογικά και άλλα
 Να διακρίνουν τα παρατηρήσιμα και εξωτεβασικά χαρακτηριστικά
ρικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των αν(πχ. ο τόπος που ζουν, αν
θρώπων, των ζώων και των φυτών.
γεννάνε αυγά ή μικρά)
 Να αντιληφθούν τα βασικά χαρακτηριστικά
των ζώων (εντάσσεται
και να κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές
και ο άνθρωπος ως θησε σχέση με τα παραπάνω στοιχεία και να ελαστικό) και των φυτών
ντοπίσουν επαναλαμβανόμενα μοτίβα
Μορφολογικά και άλλα
 Να εφαρμόζουν γνώσεις που απέκτησαν σχεβασικά χαρακτηριστικά,
τικά με τα μορφολογικά κα άλλα βασικά χαως κριτήρια ταξινόμησης
ρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών και
3

Ο.π., σελ. 86-97.
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στα ζώα και τα φυτά

Αισθήσεις, αισθητήρια
όργανα στα ζώα



Βασικές βιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου
οργανισμού ξεκινώντας
από το πεπτικό σύστημα
και κατόπιν προσέγγιση
των άλλων συστημάτων






Η διαδικασία της ζωήςΒασικές βιολογικές λειτουργίες, όλων των ζωντανών οντοτήτων: ανάγκες των ζωντανών οργανισμών για επιβίωση,
εξάρτηση από το περιβάλλον για τροφή, νερό,
αέρα, ανάπτυξη και αναπαραγωγή.
Διάκριση ζωντανών-μη
ζωντανών οντοτήτων ( με
βάση τις βιολογικές λειτουργίες των ζωντανών
οντοτήτων), η φροντίδα
και προστασία των έμβιων όντων από τον άνθρωπο.
Οι ζωντανοί οργανισμοί
στο περιβάλλον τους και
η ανθρώπινη δραστηριότητα ως παρέμβαση επί
της φυσικής ισορροπίας.



να τα υιοθετούν συνδυαστικά ως κριτήρια ταξινόμησης που επιτρέπουν τη συγκρότηση
κατηγοριών (Ψάρια, αμφίβια, ερπετά, πουλιά, θηλαστικά).
Να αντιληφθούν τη σημασία των αισθήσεων
και των αισθητηρίων οργάνων για τον άνθρωπο και τα ζώα.
Να αντιληφθούν την ύπαρξη πολλών οργάνων στο εσωτερικό του σώματος, να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
τους, να αναπτύξουν το κατάλληλο λεξιλόγιο
για να περιγράφουν τα παραπάνω στοιχεία.
Να εξοικειωθούν με μοντέλα αναπαράστασης
των οργανικών συστημάτων που δείχνουν τη
σύνδεση των οργάνων και την λειτουργία
τους και να τα χρησιμοποιούν για να συσχετίζουν τα όργανα κάθε συστήματος.
Να αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στην καλή λειτουργία των οργάνων του σώματος και
την καλή υγεία.
Να εκφράζουν με διάφορα μέσα τις ιδέες
τους για τη διαδικασία της ζωής, να περιγράφουν βασικές βιολογικές λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών και να αντιλαμβάνονται
τις ανάγκες τους για επιβίωση, να διακρίνουν
διαφορετικά στάδια ανάπτυξης και να αντιληφθούν ότι ο κύκλος της ζωής περιλαμβάνει
αλλαγές σε διάφορα χαρακτηριστικά ενώ άλλα παραμένουν αμετάβλητα.

 Να αντιληφθούν ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί διακρίνονται από τους μη ζωντανούς με
βάση την ικανότητά τους να επιτελούν ορισμένες λειτουργίες και να αποκτήσουν θετική
στάση απέναντι στα έμβια όντα-φυτά και ζώα.
 Να διερευνήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης
ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς και
το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
 Να συσχετίζουν κάποιους οργανισμούς μεταξύ τους με κριτήριο απλές τροφικές σχέσεις,
να εντοπίζουν φυσικούς πόρους που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος.
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ΜΕΡΟΣ Β΄
ΕΜΒΙΑ-ΑΒΙΑ
Έμβια είναι η άλλη ονομασία που δίνουμε στους ζωντανούς οργανισμούς. Όλα
τα άψυχα αντικείμενα που μας περιβάλλουν τα ονομάζουμε άβια.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί κινούνται, αναπτύσσονται, τρέφονται, αντιδρούν
σε ερεθίσματα, αναπνέουν, αναπαράγονται.
Βέβαια υπάρχουν σήμερα αντικείμενα που κινούνται και αντιδρούν σε ερεθίσματα χωρίς όμως να είναι ζωντανοί οργανισμοί, π.χ. τα σύγχρονα ρομπότ περπατούν, τρέχουν, ανεβαίνουν σκάλες, αντιδρούν σε ερεθίσματα και «αποφασίζουν» για τις κινήσεις τους.
Μια ειδική κατηγορία επίσης είναι τα έπιπλα, τα μάλλινα υφάσματα, τα δερμάτινα είδη και ο φελλός, που αποτελούν νεκρά τμήματα ζωντανών οργανισμών
και ανήκουν στα άβια.
ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Οικοσύστημα είναι το σύνολο των βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων μιας περιοχής, που διαρκώς αλληλεπιδρούν και επηρεάζουν το ένα το άλλο.
Τροφικές αλυσίδες και τροφικά πλέγματα: Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί
για να επιβιώσουν χρειάζονται ενέργεια. Την ενέργεια αυτή την εξασφαλίζουν
με την τροφή τους. Οι ζωντανοί οργανισμοί που φωτοσυνθέτουν, δηλαδή συνθέτουν μόνοι τους την τροφή τους, ονομάζονται αυτότροφοι. Όλοι οι άλλοι ζωντανοί οργανισμοί ονομάζονται ετερότροφοι.
Η τροφική αλυσίδα και η τροφική πυραμίδα είναι πολύ απλές μορφές απεικόνισης των τροφικών σχέσεων. Στην πραγματικότητα σ’ ένα οικοσύστημα παρατηρούμε περισσότερες από μία τροφικές αλυσίδες. Μια πιο πλήρη απεικόνιση
μπορούμε να έχουμε με το τροφικό πλέγμα. Κάθε διαταραχή ή κάθε ανθρώπινη επέμβαση σε ένα οικοσύστημα επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα όλους τους οργανισμούς του οικοσυστήματος.

ΦΥΤΑ
Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί, έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της ζωής δεν
μπορούν μόνο να κινηθούν.
Όλα τα φυτά έχουν κοινά τα βασικά τους μέρη τη ρίζα, τον βλαστό και τα φύλλα.
Τα φυτά αποτελούνται από δύο διακριτά μέρη: Το υπόγειο και το υπέργειο.
Υπόγειο τμήμα: Ρίζα, διακλαδώσεις σε κεντρική ρίζα, ριζίδια, καλύπτρα.
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Υπέργειο τμήμα: Κορμός, κλαδιά, φύλλα, άνθη, καρποί.
Ρίζα: Στα πολυετή φυτά η ρίζα ακολουθεί την ανάπτυξη του φυτού, ενώ στα μονοετή είναι πολύ μικρότερη. Η ρίζα τροφοδοτεί το φυτό με τα απαραίτητα συστατικά, όπως νερό, ανόργανα άλατα και το στηρίζει.
Βλάστηση σπόρων: Κατάλληλες συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία, φως).
Διάφορες φάσεις της ανάπτυξης του φυτού.
Παρατήρηση ανάπτυξης σε διάφορες συνθήκες: Κανονικές, μέσα σε ψυγείο, σε
ντουλάπι, χωρίς υγρασία.
Ταξινόμηση σπόρων και βολβών και παρατήρηση φυτρώματος. Πόσες
μέρες χρειάζεται, τι αναπτύσσεται αρχικά, που είναι ο σπόρος μετά το φύτρωμα.
Φύτεμα σπόρων σε διάφορα υλικά: Χώμα, νερό, σφουγγάρι, χαρτί.
Παρατήρηση των υπέργειων τμημάτων διαφόρων φυτών. Συγκρίσεις
μεταξύ τους, παρατήρηση τι υπάρχει πάνω και κάτω από τα φύλλα, πάνω στον
κορμό και στα κλαδιά, κατασκευή φυτολογίου.
Παρατήρηση των ανθών με μεγεθυντικούς φακούς και χωρισμός τους στα
μέρη που μπορούμε να δούμε. Συλλογή ανθέων από διαφορετικά δέντρα και φυτά, κατασκευή ανθολογίου, ζωγραφική του άνθους από τα παιδιά.
Τρόποι πολλαπλασιασμού των φυτών και αλλαγή της ποικιλίας τους.
Με καταβολάδες το χειμώνα, με παραφυάδες και προφύτευση κλαδιών σε
γλάστρα με καλό χώμα, χωρίς να κοπούν από το δέντρο. Το κόβουμε μετά από
αρκετό καιρό, αφού βεβαιωθούμε ότι έχει αναπτύξει αρκετά καλό ριζικό σύστημα. Σε όλες τις περιπτώσεις δεν πρέπει να λείψει η υγρασία, ειδικά το διάστημα
που δεν υπάρχουν βροχές.
Κάθε φυτό εκτελεί διάφορες λειτουργίες:
Αναπνέει: Παίρνει οξυγόνο, και αποβάλλει διοξείδιο του άνθρακα. Τα φυτά
αναπνέουν από όλα τα μέρη τους, από τα φύλλα, τον βλαστό, ακόμη και από τις
ρίζες. Η αναπνοή είναι η αντίθετη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
Διαπνέει: Ελευθερώνει ποσότητες νερού από τα στόματα που βρίσκονται στο
κάτω μέρος του φύλλου υπό μορφή υδρατμών. Αν κλείσουμε ένα φυτό σε σακούλα, παρατηρούμε σταγόνες. Όταν δεν υπάρχει πολλή υγρασία τα στόματα
κλείνουν.
Φωτοσυνθέτει: Διαδικασία κατά την οποία τα φυτά με τα στόματα των φύλλων, παίρνουν διοξείδιο του άνθρακα, δεσμεύουν τον άνθρακα και αποβάλλουν
το οξυγόνο. Καθαρίζουν έτσι τον αέρα από το διοξείδιο του άνθρακα και τον εμπλουτίζουν με οξυγόνο. Η φωτοσύνθεση είναι συνεχής όσο υπάρχει άφθονο
φως. Φωτοσύνθεση γίνεται ακόμα και στη θάλασσα από τους φυτικούς οργανισμούς και μάλιστα σε μεγαλύτερη κλίμακα από την ξηρά. Η φωτοσύνθεση δεν
μπορεί να γίνει χωρίς το φως του Ήλιου και τη χλωροφύλλη.
Κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης το φυτό παράγει άμυλο που το μετατρέπει σε γλυκόζη, τροφή των φυτών, η οποία μεταφέρεται παντού στο υπέργειο
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και στο υπόγειο τμήμα για την ανάπτυξή του. Η διαδικασία αυτή κατά κύριο λόγο γίνεται στα φύλλα αλλά και στα άλλα πράσινα μέρη των φυτών. Κατά τη
διάρκεια αυτής της λειτουργίας παράγεται νερό που αποβάλλεται κατά τη διαπνοή. Για την παρασκευή του αμύλου είναι απαραίτητο το νερό, που φτάνει στα
φύλλα μέσα από τον βλαστό και το διοξείδιο του άνθρακα, που τα στόματα
παίρνουν από τον αέρα.
Για να δείξουμε το άμυλο μπορούμε να ρίξουμε μια σταγόνα βάμμα ιωδίου πάνω
σε ψωμί ή πατάτα. Όσο περισσότερο άμυλο υπάρχει τόσο πιο σκούρο είναι το
χρώμα που παίρνει. Το βάμμα επίσης μπορούμε να το ρίξουμε σε ένα φύλλο που
το έχουμε τρίψει στο κάτω του μέρος. Όπου υπάρχει άμυλο αλλάζει χρώμα, γίνεται μπλε. Στα ώριμα φρούτα που η ποσότητα του αμύλου είναι πολύ μικρή,
γιατί έχει μεταβληθεί σε σάκχαρο, δεν παρατηρούμε αλλαγή χρώματος.
Παρατήρηση τομής κλαδιού από δέντρο με τη βοήθεια φακών.
Συλλογή σπόρων από φρούτα και φυτά καθώς και από δέντρα του δάσους. Φύτεμα σπόρων σε σπορείο (μικρές γλάστρες).
Παραγωγή νέων δέντρων και φύτεμα στον αύλειο ή σε άλλο χώρο.

Παρατήρηση σαλιγκαριών μέσα και έξω από το νερό.
ΖΩΑ ΣΠΟΝΔΥΛΩΤΑ ΚΑΙ ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ
Τα ζώα ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Μια
γενική ταξινόμηση των ζώων γίνεται ανάλογα με το αν έχουν ή όχι σπονδυλική
στήλη.
Τα σπονδυλωτά ζώα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους χωρίζονται
σε πέντε υποκατηγορίες: αμφίβια, ερπετά, ψάρια, πτηνά και θηλαστικά.
Τα ασπόνδυλα ζώα ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους χωρίζονται σε
έξι υποκατηγορίες: σκώληκες, μαλάκια, εχινόδερμα, αρθρόποδα, κνιδόζωα και
σπόγγους.
Τα θηλαστικά είναι τα πιο εξελιγμένα σπονδυλωτά ζώα. Ανάλογα με το είδος της
τροφής τους τα ταξινομούμε σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα και παμφάγα. Τα θηλα-
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στικά ταξινομούνται επίσης ανάλογα με τον τρόπο αναπαραγωγής τους. Τα θηλαστικά μπορεί:
 Να γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά.
 Να γεννούν μικρά που δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως.
 Να γεννούν αυγά.

Τα θηλαστικά που γεννούν πλήρως αναπτυγμένα μικρά χωρίζονται σε ειδικότερες υποκατηγορίες: τρωκτικά, προβοσκιδωτά, οπληφόρα, χειρόπτερα, κητώδη,
σαρκοφάγα και πρωτεύοντα.
Πίνακα με τις κατηγορίες και την ταξινόμηση των ζώων μπορείτε να βρείτε στο
παράρτημα ΙΙ.
Πώς τρώει;
Πού βρίσκει την τροφή του;
Έχει το κοτοπουλάκι αυτιά, δόντια;
Πού ζει;
Πώς γεννιέται;
Γιατί έχει πούπουλα;
Γιατί έχει νύχια;
Σε ποια ομάδα ανήκει (Ζώο, πτηνό ή ερπετό);

Προσαρμογή των ζώων στο περιβάλλον: Ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο περιβάλλον έχουν διαμορφωθεί και τα χαρακτηριστικά των ζώων,
που τα βοηθούν να προσαρμόζονται σ’ αυτό και να επιβιώνουν. (Χρώμα, σχήμα,
συμπεριφορά, χειμέρια νάρκη, θερινή νάρκη).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τα προπλάσματα χρησιμοποιούνται για να έλθουν τα παιδιά σε επαφή με τα μέρη του σώματος και να κατανοήσουν τις λειτουργίες των διαφόρων συστημάτων
του οργανισμού μας.
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Σ’ ένα πλαστικό μπουκάλι κόβουμε τον πάτο και προσαρμόζουμε σ’ αυτόν μία μεμβράνη (μπαλόνι που το
κολλάμε με ταινία). Σ’ έναν τρυπημένο φελλό ή στο
καπάκι του μπουκαλιού αφού ανοίξουμε μια στρογγυλή τρύπα περνάμε ένα σκληρό καλαμάκι αναψυκτικού
ή μακαρόνι και στη μία άκρη στερεώνουμε ένα μικρό
μπαλόνι. Αυτό το περνάμε μέσα στο στόμιο του μπουκαλιού και βιδώνουμε το καπάκι ή το φελλό. Ένα μικρό τμήμα του μένει έξω. (Καλό θα είναι να μην περνάει αέρας από πουθενά μόνο από το καλαμάκι.) Όταν
τραβάμε το κάτω μπαλόνι του πάτου προς τα κάτω με
το χέρι μας, βλέπουμε ότι το μέσα μπαλόνι φουσκώνει
μόνο του. Όταν πιέζουμε το κάτω μπαλόνι προς τα μέσα, το μικρό μπαλόνι ξεφουσκώνει. Έτσι δείχνουμε την
αναπνοή και τη λειτουργία του διαφράγματος στην
αναπνοή.

Αναπνευστικό σύστημα
Ονομάζουμε το σύνολο των οργάνων με τα οποία αναπνέουμε: Πνεύμονες, λάρυγγας, τραχεία, βρόγχοι, κυψελίδες.
Αναπνοή είναι η διαδικασία πρόσληψης οξυγόνου και αποβολής διοξειδίου του
άνθρακα από τους ζωντανούς οργανισμούς.
Κυκλοφορικό σύστημα
Κόλποι ονομάζονται οι δύο επάνω κοιλότητες της καρδιάς.
Κοιλίες ονομάζονται οι δύο κάτω κοιλότητες της καρδιάς.
Οι αρτηρίες είναι τα αιμοφόρα αγγεία μέσα από τα οποία ρέει αίμα από την
καρδιά προς τα διάφορα όργανα του σώματος.
Οι φλέβες είναι τα αιμοφόρα αγγεία μέσα από τα οποία ρέει αίμα από τα διάφορα όργανα του σώματος προς την καρδιά.
Τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα του αίματος που μεταφέρουν οξυγόνο και διοξείδιο του άνθρακα.
Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι τα κύτταρα του αίματος που συμβάλλουν στην
άμυνα του οργανισμού.
Τα αιμοπετάλια είναι τα κύτταρα του αίματος που συμβάλλουν στην πήξη του.
Πλάσμα ονομάζουμε το υγρό μέσα στο οποίο κινούνται τα στερεά σωματίδια,
τα κύτταρα του αίματος. Το πλάσμα αποτελείται κυρίως από νερό.
Η καρδιά και το σύνολο των αιμοφόρων αγγείων αποτελούν το κυκλοφορικό
μας σύστημα.
Η καρδιά είναι ένας μυς. Χωρίζεται σε τέσσερα μέρη.
Η καρδιά είναι μία αντλία χάρη στην οποία το αίμα κυκλοφορεί αδιάκοπα στον
οργανισμό.
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Την κυκλοφορία του αίματος προς και από τους πνεύμονες την ονομάζουμε μικρή κυκλοφορία, ενώ την κυκλοφορία προς και από όλα τα άλλα όργανα του
σώματός μας την ονομάζουμε μεγάλη κυκλοφορία.
Με τη μεγάλη κυκλοφορία αίμα πλούσιο σε οξυγόνο μεταφέρεται σε όλα τα όργανα του σώματος, ενώ από τα όργανα του σώματος μεταφέρεται αίμα, που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα.
Με τη μικρή κυκλοφορία αίμα που περιέχει διοξείδιο του άνθρακα μεταφέρεται
στους πνεύμονες, ενώ από τους πνεύμονες μεταφέρεται αίμα πλούσιο σε οξυγόνο.
Με το μικροσκόπιο μπορούμε να δούμε τα συστατικά του αίματος. Το πλάσμα
που αποτελείται κυρίως από νερό και τα κύτταρα του αίματος, τα ερυθρά, τα
λευκά αιμοσφαίρια καθώς και τα αιμοπετάλια.
Η υγιεινή διατροφή και η σωματική άσκηση συμβάλλουν στην καλή λειτουργία
του κυκλοφορικού μας συστήματος.

Πεπτικό σύστημα-δόντια
Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των
οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη.
Τα βασικά όργανα είναι: τα δόντια, οι σιελογόνοι
αδένες, ο φάρυγγας, ο οισοφάγος, το στομάχι, το
λεπτό και το παχύ έντερο, το συκώτι, η χοληδόχος
κύστη και το πάγκρεας.
Πέψη ονομάζεται η διαδικασία με την οποία ο
οργανισμός μας παίρνει από τις τροφές τα χρήσιμα στοιχεία.
Νεογιλά ονομάζονται τα πρώτα δόντια που αποκτά ένα παιδί, τα οποία αντικαθιστώνται περίπου
στην ηλικία των 6 χρόνων.
Μόνιμα ονομάζονται τα δόντια που αντικαθιστούν τα νεογιλά.
Το συκώτι είναι αδένας, ο οποίος παράγει τη χολή.
Η χολή εκκρίνεται στο δωδεκαδάκτυλο, το αρχικό τμήμα του λεπτού εντέρου
και διασπά τα λίπη.
Το πάγκρεας είναι αδένας ο οποίος παράγει χημικές ουσίες που εκκρίνονται
στο δωδεκαδάκτυλο.
Στη διατροφική πυραμίδα απεικονίζεται η συχνότητα με την οποία πρέπει
να καταναλώνουμε τις διάφορες τροφές.
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Εικόνες και πληροφορίες για το μάτι και το αυτί μπορείτε να βρείτε στα Φυσικά
των Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων στο Βιβλίο του Μαθητή και του Βιβλίο του Δασκάλου
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:
ΠΑΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
A/A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Συγγραφέας

Beaumont/Merlier

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Παραμόν &
Ριούς

Σάντσεθ &
Ριούς
Μπορντόι &
Σάντσεθ
Barbetti

Τίτλος
Στις φωλίτσες των ζώων
Στα σπιτάκια των ζώων
Μέσα στη θάλασσα
Ζωούλα μέσα απ’ το αυγό
Οι τέσσερις εποχές
Τα ζώα στη ζούγκλα
Τα ζώα των πάγων
Μέσα στο ποτάμι
Καρδούλα και σώμα
Μικρά κρυμμένα μυστικά στο
αγρόκτημα
Μικρά κρυμμένα μυστικά στην
πόλη
Μικρά κρυμμένα μυστικά στο
δάσος
Μικρά κρυμμένα μυστικά στη
θάλασσα
Μικρά κρυμμένα μυστικά στο
Βουνό
Μικρά κρυμμένα μυστικά στις
εποχές
Παράθυρο στη ζούγκλα
Παράθυρο στο αγρόκτημα
Τα τέσσερα στοιχεία: Φωτιά
Τα τέσσερα στοιχεία: Γη
Τα τέσσερα στοιχεία: Αέρας
Τα τέσσερα στοιχεία: Νερό
Η ζωή κάτω από τη γη
Η ζωή στον αέρα
Η ζωή πάνω στη γη
Η ζωή στη θάλασσα
Μια μέρα στη πόλη
Μια μέρα στο βουνό
Μια μέρα στην εξοχή
Μια μέρα στη παραλία
Το Χάμστερ μου
Ο σκύλος μου
Ο γάτος μου
Το πουλί μου
Όταν τρώω
Όταν κάνω μπάνιο
Όταν ντύνομαι
Όταν είμαι άρρωστος
Ένας μικρός περίπατος στο
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Εκδοτικός Οίκος

Διεθνές Κέντρο
βιβλίου

Διεθνές Κέντρο
βιβλίου
Susaeta

Κέδρος

Ρέκος

39
40
41
42
43
44

Γκόντουιν Σαμ

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Φακίνου Ευγενία

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

69
70

Ζαραμπούκα

Βutler
Παπανικολάου
Rius

Δάσος
Ένας μικρός περίπατος στη
Ζούγκλα
Ένας μικρός περίπατος στη
θάλασσα
Ένας μικρός περίπατος στο
Αγρόκτημα
Πέφτει πέφτει η σταγόνα
Μεγαλώνει μεγαλώνει το φυτό
Εξαφανίστηκε εξαφανίστηκε η
κάμπια
Σκάει, σκάει το αυγό
Φυτρώνει, φυτρώνει ο σπόρος
Γιούπι! Τα ζώα του αγροκτήματος
Γιούπι! Τα δέντρα του κήπου
μου
Γιούπι! Τα ζώα της σαβάνας
Ζώα της ημέρας και της νύχτας
Ζώα σε θερμά και ψυχρά οικοσυστήματα
Φθινόπωρο
Χειμώνας
Άνοιξη
Καλοκαίρι
Ο κύριος Μπεν, η Μπου και τα
σκουπίδια ( Οικολογία)
Μενέλαος και Πάρης (Ηχορύπανση)
Ιππόλυτος Ιπποπόταμος (Οδοντίατρος)
Στο δάσος ( Πάνω στη γη)
Ο τρυπολαγουδάκης
(Κάτω από τη γη)
Γατοβουτηχτής (Θάλασσα)
Ο ωραίος Δαρείος (Διατροφή)
Μαγογιατρός (Η Γρίπη)
Την ώρα που εσύ κοιμάσαι
Αυτό το σπίτι τίνος είναι;
Πέντε αισθήσεις: Όραση, Ακοή, Όσφρηση, γεύση, αφή
(σειρά)
Αγγίζω και αισθάνομαι ζωάκια
Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια
με τον Γουίνι και τους φίλους
του
Η φύση
Ερπετά και αμφίβια
«Η πρώτη μου εγκυκλοπαίδεια
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Ρέκος
Ρέκος
Ρέκος
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Κέδρος
Κέδρος
Κέδρος
Κέδρος
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Πατάκης
Λιβάνη
Μικρός πρίγκιπας
Καλέντης/ Κέδρος
Ελ. Γράμματα
Μίνωας

Μίνωας
Μίνωας

με τον Γουίνι και τους φίλους
του τα ζώα»
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Σοκολάκης και Ζαχαρούλα
Τρυποδόντης
Ράσελμαν Αννα
Ο Μάκης Ενζυμάκης και η μάχη στο στομάχι
Δερματούληδες
Carle Eric
Η πολύ πεινασμένη κάμπια
Φόλκνερ/Χολμς Τι είσαι εσύ;
Χορν
Το ευτυχισμένο Σκιάχτρο
Wilkes
Zoom στη γνώση: Φωλιές &
Ζώα
Zoom στη γνώση: Πουλιά
Μαντούβαλου
Μια φορά ήταν η κολοτούμπα
Wetter & Κά- Ζώα που χρειάζονται την προντζολαστασία μας
Σαμπατάκου
Arzuffi & Giglio- Ζώα της Ευρώπης και της Αli
φρικής
Nuria R. & Rosa Η θάλασσα
M.C.
Εντελάν
& Ερευνώ και μαθαίνω το σώμα
Μπαρμπορίνι
μου
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Άμμος
Άμμος
Άμμος
Leadercom
Άγκυρα
Άγκυρα
Ίριδα
Ίριδα
Καστανιώτη
Σαββάλας
Σαββάλας
Σαββάλας
Σύγχρονοι ορίζοντες

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΖΩΩΝ.
Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Θ. (χχ.). Φυσικά ΣΤ΄ Δημοτικού. Ερευνώ και Ανακαλύπτω. Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: Διόφαντος.
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Παράρτημα ΙΙΙ: Φυτά
Βιβλίο Δασκάλου, Φυσική ΣΤ, Σελ. 127-128, 151-153.
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Ζώα
Βιβλίο Δασκάλου, Φυσική ΣΤ, Σελ. 141-144, 151-153.
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Οικοσυστήματα
Βιβλίο Δασκάλου, Φυσική Στ τάξη, σελ.157-158, 163-164.
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Αναπνευστικό Σύστημα
Βιβλίο Δασκάλου, Φυσική ΣΤ, σελ. 167-168.
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Κυκλοφορικό Σύστημα
Βιβλίο Δασκάλου, Φυσική ΣΤ, σελ. 177-178.
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