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 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί  πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε 

εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ 

αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή αλεπαξθήο 

πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ 

παηδηνύ κε ηνλ εθπαηδεπηηθό.  

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
Αχαΐασ 
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Η πποεηοιμαζία επαθήρ 

 

 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί, πνπ ηνπ παξέρεηαη ε εθπαίδεπζε – ζεξαπεία, ε 

εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο. Μηα ιαλζαζκέλε ή 

αλεπαξθήο πξνεηνηκαζία επαθήο κπνξεί λα επηδξάζεη ζηελ ζπλνιηθή ζρέζε ηνπ παηδηνύ κε ηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Μεξηθέο θνξέο ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε ζπλνιηθά  ε ζπλεξγαζία απηή. Φσξίο νηθεία 

ζρέζε κπνξεί ε ζπζηεκαηηθά εμειηζζόκελε αλάπηπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα παξεκπνδηζηεί ή θαη 

λα αλαηξαπεί εληειώο. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία επαθήο ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ηα πεξηζζόηεξα παηδηά, ζηα 

νπνία θαη αλαθέξνληαη νη αζθήζεηο καο δελ κπνξνύλ λα κηιήζνπλ. Η ζρέζε ινηπόλ ζα πξέπεη λα 

εμειηρζεί κέζα από άιια «επηθνηλσληαθά θαλάιηα», πέξα από ηε γιώζζα. Τν πώο ζα γίλεη απηό , 

αθήλεηαη ζηελ θξίζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – ζεξαπεπηή. Καη ηειηθά εμαξηάηαη από ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ παηδηνύ απέλαληη ζ’ απηόλ. 

Σην βαζκό, πνπ έρεη επηηεπρζεί ε επαθή, ν εθπαηδεπηηθόο πξνζπαζεί λα εθαξκόζεη κε 

πξνζνρή ηα κέηξα,, ηνπο θαλόλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο αζθήζεηο πνπ ν ίδηνο έρεη ζρεδηάζεη. 

Παξάιιεια θαη αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ ππάξρνπλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη παηρλίδηα ή 

κνπζηθά όξγαλα γηα λα εληζρύζεη ηηο αλακελόκελεο ζπκπεξηθνξέο. Απηή ε ελίζρπζε επηηπγράλεηαη , 

όηαλ ην παηδί βηώζεη ηελ επηηπρία. (Σνύιεο 1999) 

 

 Σηελ ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά δξαζηεξηόηεηεο γηα όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

απηόλνκεο δηαβίσζεο θαη ησλ καζεκάησλ γεληθήο παηδείαο. Οη δξαζηεξηόηεηεο απηέο θαηαθηώληαη 

πξννδεπηηθά, είηε κεκνλσκέλα είηε ζπλδπαζηηθά, θαη ζα πξέπεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα λα 

επαλαιακβάλνληαη. 
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ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΚΗΠΟΤΡΙΚΗ 
 

 

 

 

ςγγπαθική επιμέλεια 

ηαμαηελάηος Αικαηεπίνη – ΠΔ 18.12 Σεσ. Γεωπονίαρ 
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ηόσοι Δπγ. Κηποςπικήρ 

 

     Η θεπνπξηθή πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο ηεο: δξάζε, θνηλσληθόηεηα, θίλεηξν γηα αύμεζε ηεο 

απηνεθηίκεζεο θαη ελζάξξπλζε γηα πξσηνβνπιία θαη αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ηνπο. Μέζα απ’ ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο νη καζεηέο θαινύληαη:  

 Ν’ αλαπηύμνπλ ηηο κλεκνληθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο  

 Να εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε απηό πνπ θάλνπλ 

 Ν’ αλαπηύμνπλ ηνλ νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό ηνπο 

 

Εηδηθόηεξα αλαπηύζζνπλ: 

 Τελ αδξή θηλεηηθόηεηα (ζθάβνπλ, ζθαιίδνπλ, κεηαθέξνπλ, πνηίδνπλ θ.ά.) 

 Τελ ιεπηή θηλεηηθόηεηα (θνξνύλ γάληηα, θπηεύνπλ, θόβνπλ, θιαδεύνπλ  θ.ά.) 

 Τελ νπηηθή κλήκε (αλαγλώξηζε ινπινπδηώλ), ηελ αθνπζηηθή κλήκε (επαλάιεςε ησλ 

νδεγηώλ) θαη ηελ ινγηθνκαζεκαηηθή ζθέςε (ηαμηλνκνύλ, αληηζηνηρίδνπλ, νκαδνπνηνύλ) 

 Απηνεμππεξεηνύληαη (θνξνύλ θόξκα εξγαζίαο, γαιόηζεο, γάληηα, ηεξνύλ ηνπο θαλόλεο 

πγηεηλήο)  

 Πξνζαλαηνιίδνληαη ζηνλ ρώξν (ζθαιίδνπλ γύξσ απ’ ην θπηό, πνηίδνπλ κέζα ζην 

απιάθη, θ.ά.) θαη ζηνλ ρξόλν (ελαιιαγή επνρώλ- ρεηκσληάηηθα ιαραληθά, θαινθαηξηλά 

θξνύηα θ.ά) 

 Τνλώλεηαη ε απηνεθηίκεζε θαη ην απηνζπλαίζζεκά ηνπο 

 

 Τν εξγαζηήξην Κεπνπξηθήο κπνξεί λα πξνζθέξεη: 

 Δξάζε 

 Κνηλσληθόηεηα 

 Αλάπηπμε δεμηνηήησλ 

 Κίλεηξν γηα αύμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο 

 Ελζάξξπλζε γηα πξσηνβνπιία  

 

       Επίζεο, δίλεη ηελ δπλαηόηεηα λα κεηάζρνπλ ζε  πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνξνύλ απηό ην 

αληηθείκελν (άξα λα κάζνπλ έλα ρόκπη θαη –γηαηί όρη- κία ηέρλε), λα απνθηήζνπλ πξνζσπηθό 

ελδηαθέξνλ, λα κάζνπλ γηα ηα ζηνηρεία πνπ απαξηίδνπλ ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πώο λα 

βνεζήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελόο θαιύηεξνπ πεξηβάιινληνο. Αθόκα λα γλσξίζνπλ ηνλ θύθιν ηεο 

δσήο - αιπζίδα θαη ηελ ζέζε ηνπ αλζξώπνπ ζε απηήλ. 

  Τέινο, παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα λα ζπλδπαζηεί ε θεπνπξηθή κε άιιεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 Μαγεηξηθή κε ιαραληθά, θξνύηα 

 Μπαραξηθά κε αξσκαηηθά θπηά  

 Φάξκαθα κε βόηαλα 

 Αλαθύθισζε - θνκπνζηνπνίεζε 

 Αλζνδεηηθή κε θαηαζθεπή θπηηθώλ ζπλζέζεσλ κε θπζηθά ή απνμεξακέλα άλζε   

 Ζσγξαθηθή – θνιιάδ κε απνμεξακέλα θπηηθά ηκήκαηα 

 Καηαζθεπέο πρ. μύιηλνη θξάθηεο, παγθάθηα, πέηξηλα κνλνπάηηα 

 Δηακόξθσζε εμσηεξηθώλ ρώξσλ (παξηέξηα, αιέεο, θηόζθηα, βεξάληεο  θά.) 

 Οη κέζνδνη πνπ αθνινπζνύληαη γηα ηελ πεξάησζε ησλ παξαπάλσ είλαη ε επίδεημε θαη ε ελεξγή-

βησκαηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Επίζεο, ην παηγλίδη ξόισλ θαη ε 

κειέηε ζην πεδίν είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκα. Τέινο, δελ μερλάκε ηελ ζπνπδαηόηεηα ησλ ζπρλώλ 

επαλαιήςεσλ, ηεο ππνζηήξημεο θαη ηεο ελζάξξπλζεο. 
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Γνωζηικοί άξονερ 

 

1. Σι είναι κηποςπόρ και  κηποςπική 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να  αλαγλσξίδεη ην επάγγεικα ηνπ θεπνπξνύ αλάκεζα ζηα άιια 

 Να πεξηγξάθεη ηελ δνπιεηά ηνπ θεπνπξνύ  

 Να ζπλδέζεη ηελ θξνληίδα ησλ θπηώλ κε ηελ θεπνπξηθή 

 Να ζπλδπάζεη  ηελ θεπνπξηθή κε ηελ  δηαηξνθή 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 πξνβνιή παξνπζίαζεο, εηθόλσλ, θσηνγξαθηώλ, θά. 

 θύιια εξγαζίαο, όπνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ θεπνπξό αλάκεζα ζε άιινπο επαγγεικαηίεο 

 θύιια εξγαζίαο όπνπ αλαγλσξίδνπλ ηνλ θεπνπξό από ηελ ελδπκαζία ηνπ 

 

 

2. Ένδςζη κηποςπού - κανόνερ ςγιεινήρ & αζθάλειαρ 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να απνθηήζεη  ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο έλδπζεο θαη ππόδεζεο ζην      εξγαζηήξην 

 Να θνξά κόλνο ηελ θόξκα εξγαζίαο, ηα γάληηα, ην θαπέιν θαη ηηο γαιόηζεο 

 Να γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηνπο γεληθνύο θαλόλεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

 Να αληηιακβάλεηαη ηελ ρξήζε κέηξσλ αζθάιεηαο 

 Να ηνπνζεηεί ζε αζθαιή ζέζε ηα εξγαιεία θαη πιηθά ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 Να δηαθξίλεη θαη λα εμεγεί ηα ζήκαηα επηθηλδπλόηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηα γεσξγηθά 

εθόδηα 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηελ: 

 παξαθνινύζεζε βίληεν, εηθόλσλ, θσηνγξαθηώλ 

 κε ηελ επίδεημε ηεο δηαδηθαζίαο έλδπζεο θαη ηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή άζθεζε έλδπζεο 

& ππόδεζεο 

 θαζεκεξηλή ηαθηνπνίεζε εξγαιείσλ θαη πιηθώλ εξγαζηεξίνπ 

 θύιια εξγαζίαο, αληηζηνίρεζεο κε ηελ ηζρύνπζα δηεζλή ζήκαλζε επηθηλδπλόηεηαο θαη 

ηνμηθόηεηαο δηαθόξσλ ζθεπαζκάησλ 

 παξνπζίαζε powerPoint κε ζέκα ηελ ζήκαλζε ρεκηθώλ ζθεπαζκάησλ 

 θνπηηά δηαθόξσλ ζθεπαζκάησλ ώζηε λα αλαγλσξηζηνύλ θαη λα δηαθξηζνύλ αλάινγα κε 

ηελ ηνμηθόηεηά ηνπο 

 

 

3. Γεωπγικά επγαλεία και μησανήμαηα 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ ρξεζηκόηεηα θαη ηελ ρξήζε ησλ εξγαιείσλ 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θαηνλνκάδεη ηα εξγαιεία θήπνπ 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά θαη κε αζθάιεηα ηα εξγαιεία  

 Να ζπληεξεί, λα θαζαξίδεη θαη λα ηαθηνπνηεί ηα εξγαιεία 

 Ν’ αλαπηύμεη δεμηόηεηεο (νπηηθνθηλεηηθό ζπληνληζκό) 
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Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε εηθόλσλ –θσηνγξαθηώλ 

 θύιια εξγαζίαο αληηζηνίρεζεο – νκαδνπνίεζεο 

 αλαγλώξηζε θαη ρξήζε πξαγκαηηθώλ εξγαιείσλ ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 επίδεημε θαη πξαθηηθή άζθεζε ζηε ζσζηή ρξήζε ηνπο 

 παξνπζίαζε πιεξνθνξηαθώλ-δηαθεκηζηηθώλ εληύπσλ 

 

 

4. Καλλιεπγηηικέρ επγαζίερ 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να κάζεη λα εθηειεί ζσζηά θαη κε αζθάιεηα ηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο : 

 ζθάςηκν 

 ζθάιηζκα 

 πόηηζκα 

 θύηεκα (ζε γιάζηξα θαη ζε ππαίζξην ρώξν) 

 ζπνξά (ζε γιάζηξα θαη ζε ππαίζξην ρώξν) 

 κεηαθύηεπζε 

 αξαίσκα 

 βνηάληζκα  

 θιάδεκα 

 ιίπαλζε 

 ςεθαζκό - ξάληηζκα 

 ππνζηύισζε 

 ζπγθνκηδή 

 Να γλσξίδεη ηελ ζσζηή επνρή πνπ γίλεηαη θάζε εξγαζία   

 

 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 κε επίδεημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 κε παξαθνινύζεζε βίληεν 

 κε πξαθηηθή άζθεζε ζηνπο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ εξγαζηεξίνπ, όπνπ εθηεινύληαη 

όιεο νη παξαπάλσ εξγαζίεο 

 θιάδεκα ηξηαληαθπιιηάο  

 κε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο 

       

         

5.  Υπήζη ςλικών (αδπανών) επγαζηηπίος 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θαηνλνκάδεη πιηθά όπσο: 

    ρώκα 

    θνκπόζη 

    ζπόξνη 

    βνιβνί 

    πιηθά ξηδνβνιίαο 

    ιηπάζκαηα 

    θπηνθάξκαθα 

    αδξαλή πιηθά (πεξιίηε) 

 Να ρξεζηκνπνηεί ζσζηά  θαη κε αζθάιεηα ηα παξαπάλσ πιηθά. 
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Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 κε επίδεημε από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 κε παξαθνινύζεζε βίληεν, εηθόλσλ, θσηνγξαθηώλ 

 κε πξαθηηθή άζθεζε ζην εξγαζηήξην 

 παξαηήξεζε θαη αλαγλώξηζε θελώλ ζπζθεπαζηώλ  

 κε εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο ζε ζεξκνθεπηαθέο κνλάδεο &  

      θαηαζηήκαηα κε αγξνεθόδηα 

 

****  Επεηδή πνιιά παηδηά έρνπλ θάπνηεο δπζθνιίεο κε ηελ ελαζρόιεζε ηνπο κε ηα  

         πιηθά θεπνπξηθήο (π.ρ. ρώκα), είλαη αλαγθαίν πξηλ λ’ αξρίζνπλ ηηο  

         δξαζηεξηόηεηέο ηνπο, λα εμνηθεησζνύλ κε ην αληηθείκελν θαη λα αζθεζνύλ ζηελ  

         παξαηήξεζε, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηα πιηθά βηώλνληαο ηα κε ηηο αηζζήζεηο  

         ηνπο π.ρ. λα πηάλνπλ ην ρώκα, λα βξαρνύλ, λα πηάλνπλ ρισξά θαη μεξά θύιια,  

         ζπόξνπο, βνιβνύο, θαξπνύο, θιπ. 

 

6. Μαθαίνω  ηα θςηά 

 

Σηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο δηδάζθνληαη πνηα είλαη ηα θαιιηεξγνύκελα θπηά ζηελ 

Ειιάδα, πνηεο νη σθέιεηεο ηνπο γηα ηνλ άλζξσπν, πνηα ηα κέξε ηνπο, πσο πνιιαπιαζηάδνληαη θαη 

πνηεο νη θπζηνινγηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο θαζώο θαη νη αλάγθεο ηνπο θαη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο. 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νκαδνπνηεί ηα θαιιηεξγνύκελα θπηά 

 Να ηα ηαμηλνκεί ζε θξνύηα- ιαραληθά – ζηηεξά θ.ι.π. 

 Να πεξηγξάθεη ηελ δηαηξνθηθή ηνπο αμία θαη  

 Να πηνζεηεί λέεο δηαηξνθηθέο θαη πγηεηλέο ζπλήζεηεο  

 

6.1. Καλλιεπγούμενα θςηά ηηρ Δλλάδαρ 

 

 Λασανικά – ηόσοι: 

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ιαραληθώλ 

 Ταμηλόκεζε ιαραλνθνκηθώλ θπηώλ (ρεηκεξηλά - θαινθαηξηλά) 

 Ταμηλόκεζε αλάινγα κε ην βξώζηκν ηκήκα ηνπο 

 Αλαγλώξηζε επνρήο ζπνξάο, απαηηήζεηο θαη θξνληίδα ηνπο 

 Αλαγλώξηζε ρώξσλ θαιιηέξγεηαο ηνπο 

 Δηάθξηζε ηξόπσλ θαηαλάισζεο ηνπο (λσπά, θαηεςπγκέλα, θνλζέξβα, 

απνμεξακέλα) 

 Εθκάζεζε ησλ σθειεηώλ θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ ιαραληθώλ ζηελ δηαηξνθή καο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ dvd 

 εηθόλεο, θσηνγξαθίεο θαη πξαγκαηηθά ιαραληθά 

 παξνπζίαζε powerPoint  

 θύιια εξγαζίαο (αληηζηνίρεζεο –νκαδνπνίεζεο) 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε ιαραληθά (αλά νκάδα) 

 ρξήζε Η/Υ θαη δηαδξαζηηθό παηγλίδη ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν 

 ζπνξά ρεηκσληάηηθσλ θαη θαινθαηξηλώλ  ιαραληθώλ, κεηαθύηεπζε θαη θαιιηέξγεηα ηνπο 

ζην ζεξκνθήπην θαη ζην ππαίζξην ρώξν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 

 θξνληίδα ηνπ ιαραλόθεπνπ, ζπγθνκηδή θαη παξαζθεπή ζαιάηαο. 
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 επίζθεςε ζε θπηώξην ιαραληθώλ θαη ζε καλάβηθν 

 Φπούηα – ηόσοι: 

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία θξνύησλ 

 Ταμηλόκεζε ησλ θξνύησλ (ρεηκεξηλά-θαινθαηξηλά) 

 Αλαγλώξηζε επνρήο ζπνξάο, απαηηήζεηο θαη θξνληίδα ηνπο 

 Αλαγλώξηζε ρώξσλ θαιιηέξγεηαο ηνπο 

 Δηάθξηζε ηξόπσλ θαηαλάισζεο ηνπο (λσπά, θνκπόζηα, απνμεξακέλα) 

 Εθκάζεζε ησλ σθειεηώλ θαη ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ θξνύησλ ζηελ δηαηξνθή καο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε εθπαηδεπηηθνύ dvd 

 εηθόλεο, θσηνγξαθίεο θαη πξαγκαηηθά θξνύηα 

 παξνπζίαζε powerPoint  

 θύιια εξγαζίαο (αληηζηνίρεζεο –νκαδνπνίεζεο) 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε θξνύηα  (αλά νκάδα) 

 ρξήζε Η/Υ θαη δηαδξαζηηθό παηγλίδη ζρεηηθό κε ην αληηθείκελν 

 θύηεπζε θάπνησλ θξνύησλ (θξάνπια, θιπ) 

 παξαζθεπή καξκέιαδαο – γιπθώλ ηνπ θνπηαιηνύ 

 επίζθεςε ζε θνληηλή θξνπηαγνξά 

 

 Ανθοκομία – ηόσοι:  

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ησλ θπξηόηεξσλ ινπινπδηώλ 

 Ταμηλόκεζε θαη αλαγλώξηζε ησλ αλζνθνκηθώλ θπηώλ ζε εηήζηα, πνιπεηή, 

βνιβώδε, εζσηεξηθνύ-εμσηεξηθνύ ρώξνπ 

 Αλαγλώξηζε ησλ ινπινπδηώλ γηα θνκκέλα άλζε 

 Αλαγλώξηζε ησλ γιαζηξηθώλ  θπηώλ  

 Αλαγλώξηζε ησλ  θάθησλ - παρύθπησλ 

 Αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ θύηεπζεο αλζνθνκηθώλ θπηώλ (γιάζηξεο, δαξληηληέξεο, 

παξηέξηα, ζεξκνθήπηα, ππαίζξηνη ρώξνη θιπ) 

 Πνιιαπιαζηαζκόο νξηζκέλσλ αλζνθνκηθώλ θπηώλ (κε ζπόξν, βνιβό, κόζρεπκα, 

παξαθπάδα, θαηαβνιάδα) 

 Πεξηγξαθή ηεο ζεκαζίαο ησλ ινπινπδηώλ ζηε δσή καο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε ινπινπδηώλ κε θάξηεο θαη θσηνγξαθίεο 

 ρξήζε Η/Υ θαη δηαδξαζηηθό παηγλίδη κε ζέκα ηα άλζε 

 παηγλίδη κε θάξηεο ινπινπδηώλ (αληηζηνίρεζε-νκαδνπνίεζε) 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε άλζε αλά θαηεγνξία 

 θύηεπζε θαιισπηζηηθώλ ζε γιάζηξεο θαη δαξληηληέξεο 

 ζπνξά εηήζησλ, θύηεπζε θαη κεηαθύηεπζε , θξνληίδα θαιισπηζηηθώλ 

 θνπή κνζρεπκάησλ από κεηξηθό θπηό θαη δεκηνπξγία λένπ. 

 πνιιαπιαζηαζκόο θηζζνύ κε θαηαβνιάδα 

 επίζθεςε ζε αλζνθνκηθό ζεξκνθήπην 

  

 Απωμαηικά θςηά – ηόσοι:  

 Καιιηέξγεηα θαη θξνληίδα αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε γιάζηξα θαη ζε ππαίζξην ρώξν 

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία αξσκαηηθώλ θπηώλ (βαζηιηθό, δπόζκν, ιεβάληα, ζπκάξη, 

ξίγαλε, δεληξνιίβαλν) 

 Σπνξά, θόςηκν κνζρεπκάησλ θαη εθκάζεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ αλαγθώλ ηνπο 

 Σπιινγή, απνμήξαλζε θαη ηππνπνίεζε αξσκαηηθώλ.   

 Φξήζε αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή θαη θνπδίλα 
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Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε ησλ αξσκαηηθώλ ζε θάξηεο θαη θσηνγξαθίεο 

 πξνβνιή PowerPoint κε ζέκα ηα αξσκαηηθά 

 παηγλίδη κε θάξηεο αξσκαηηθώλ (αληηζηνίρεζε-νκαδνπνίεζε) 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε αξσκαηηθά 

 θύηεπζε αξσκαηηθώλ ζε γιάζηξεο θαη δαξληηληέξεο 

 θύηεπζε θαη κεηαθύηεπζε , θξνληίδα αξσκαηηθώλ θπηώλ ζην θήπν ηνπ εξγαζηεξίνπ 

 θνπή κνζρεπκάησλ βαζηιηθνύ  από κεηξηθό θπηό θαη δεκηνπξγία λένπ. 

 

 ιηηπά – ηόσοι: 

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ησλ ζηηεξώλ (ζηάξη, θαιακπόθη, ξύδη, βξώκε,  θξηζάξη) 

από θσηνγξαθίεο 

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ησλ ζπόξσλ ησλ αλσηέξσ θπηώλ 

 Δηάθξηζε ηεο θαηάιιειεο επνρήο ζπνξάο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο 

 Οξηζκόο ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε ησλ ζηηεξώλ ζε θάξηεο θαη θσηνγξαθίεο 

 πξνβνιή PowerPoint κε ζέκα ηα ζηηεξά 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε ηα ζηηεξά 

 ζπνξά, θαιιηέξγεηα θάπνησλ ζηηεξώλ 

 θύιια εξγαζίαο  

 θαηαζθεπή θπηνινγίνπ κε ζπόξνπο ζηηεξώλ 

 

 Όζππια – ηόσοι:  

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ησλ νζπξίσλ  

 Αλαγλώξηζε θαη νλνκαζία ησλ  ζπόξσλ ησλ αλσηέξσ θπηώλ 

 Δηάθξηζε ηεο θαηάιιειεο επνρήο ζπνξάο, ηεο θξνληίδαο θαη ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο 

 Οξηζκόο ηεο δηαηξνθηθήο ηνπο αμίαο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε ησλ νζπξίσλ ζε θάξηεο θαη θσηνγξαθίεο 

 πξνβνιή PowerPoint κε ζέκα ηα όζπξηα 

 θαηαζθεπή θνιιάδ κε ηα όζπξηα 

 ζπνξά , θαιιηέξγεηα θαζνιηνύ 

 θαηαζθεπή θπηνινγίνπ κε ζπόξνπο νζπξίσλ 

 θύιια εξγαζίαο 

 

6.2. Γεωπγικά πποϊόνηα 

 

Ανηικειμενικόρ ζηόσορ 
Σηελ ελόηεηα απηή νη καζεηέο θαινύληαη λα ζπλδέζνπλ ηα γεσξγηθά πξντόληα ηνπ πξσηνγελή 

ηνκέα κε απηά ηνπ δεπηεξνγελή. Δειαδή, ηη πξντόληα παίξλνπκε κε ηελ επεμεξγαζία ησλ 

θαιιηεξγνύκελσλ θπηώλ. Εηδηθόηεξα: 

- θξνύηα → ρπκνί, θνκπόζηα, γιπθά 

- ιαραληθά → απνμεξακέλα – θαηεςπγκέλα – θνλζέξβα 

- ειηά → ειηέο βξώζηκεο – ιάδη – ζαπνύλη  

- ακπέιη → ζηαθύιη – θξαζί – ζηαθίδεο – μίδη  

- ζηάξη → αιεύξη – ςσκί , καθαξόληα, θνπινύξηα θιπ. 

- θαιακπόθη → θαιακπνθάιεπξν – θαιακπνθέιαην – δσνηξνθέο  
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- θξηζάξη → δσνηξνθέο, κπύξα 

- δαραξόηεπηιν → δάραξε  

- βακβάθη  θπηό → βακβάθη, βακβαθεξά ξνύρα 

- δέληξα → μύιν – έπηπια – ραξηί  

- αξσκαηηθά θπηά θαη βόηαλα → αξώκαηα θαη θάξκαθα 

 

Ο παξαπάλσ ζηόρνο επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζε  θσηνγξαθίεο 

 πξνβνιή PowerPoint ζρεηηθό κε ην ζέκα 

 πξνβνιή ζρεηηθνύ DVD παξαγσγήο ιαδηνύ θαη θξαζηνύ 

 θαηαζθεπή θνιιάδ  

 θύιια εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ ελόηεηα 

 θαηαζθεπή ζαπνπληνύ, πάζηαο ειηάο, θνκπόζηαο, ρπκώλ, ςσκηνύ, θιπ. 

 

7. Σα μέπη ηων θςηών 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα θαηνλνκάδεη ηα κέξε ησλ θπηώλ : 

 ξίδα 

 βιαζηόο 

 θνξκόο 

 θύιια 

 άλζε  

 θαξπόο 

 Να πεξηγξάθεη ηηο ηδηόηεηεο ηνπο, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο: κεηαθνξά λεξνύ θαη ζξεπηηθώλ 

ζηνηρείσλ, θσηνζύλζεζε, αλαπλνή, δηαπλνή  

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα 

 αλαγλώξηζε ησλ κεξώλ από εηθόλεο 

 παξαηήξεζε ησλ κεξώλ ζε πξαγκαηηθά θπηά  

 ζπιινγή ξηδώλ, θύιισλ, βιαζηώλ, αλζέσλ, απνμήξαλζε ηνπο θαη ηνπνζέηεζε ηνπο ζε 

θπηνιόγην 

 αλάινγα θύιια εξγαζηώλ  

 πείξακα  όπνπ νη καζεηέο βιέπνπλ θαη παξαηεξνύλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο ξίδαο, ηνπ βιαζηνύ 

θαη ησλ θύιισλ (θσηνηξνπηζκό, γεσηξνπηζκό, κεηαθνξά ηνπ λεξνύ θιπ.) 

 

  

8. ηάδια ανάπηςξηρ ηων θςηών 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
  Ο καζεηήο λα αλαγλσξίζεη ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ θπηώλ, από ηελ ζπνξά έσο ηελ 

θαξπνθνξία θαζώο θαη ηνλ θύθιν δσήο ησλ θπηώλ. 

 

Ο παξαπάλσ ζηόρνο επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα 

 παηγλίδη κε θάξηεο ινγηθήο αιιεινπρίαο 

 παξαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο πξαγκαηηθώλ θπηώλ ( κεηξάκε ην ύςνο ελόο θπηνύ θαη 

θαηαγξάθνπκε ηα απνηειέζκαηα) 

 δσγξαθηθή θαη θνιιάδ 

 αλάινγα θύιια εξγαζίαο 
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9.  Απαιηήζειρ ηων θςηών  

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
  Ο καζεηήο λα θαηαλνήζεη ηελ αλαγθαηόηεηα θαη ηελ ρξεζηκόηεηα ηνπ  εδάθνπο, ήιηνπ, 

λεξνύ θαη αέξα γηα ηα θπηά. 

 

Ο παξαπάλσ ζηόρνο επηηπγράλεηαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 πξνβνιή dvd  κε αλάινγν πεξηερόκελν 

 παηγλίδη ξόισλ (ζπκκεηνρή όιεο ηεο νκάδαο) 

 δηεπθόιπλζε  θαηαλόεζεο ηεο ελόηεηαο κε ηελ βνήζεηα θαξηώλ 

 πείξακα όπνπ απνδεηθλύεηαη ε αλαγθαηόηεηα ηνπ  εδάθνπο, ήιηνπ, λεξνύ θαη αέξα γηα ηα 

θπηά.(π.ρ. βάδνπκε έλα θπηό ζην ζθνηάδη, ην θαιύπηνπκε κε πιαζηηθή ζαθνύια ή δελ ην 

πνηίδνπκε) 

 αλάινγα θύιια εξγαζίαο 

 

 

10.    Γένηπα, θάμνοι, πόερ  

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο:   

 Να αλαγλσξίδεη θαη λα νλνκάδεη έλα δέληξν 

 Να αλαγλσξίδεη  θαη λα νλνκάδεη έλα ζάκλν 

 Να αλαγλσξίδεη  θαη λα νλνκάδεη κηα πόα 

 Να δηαθξίλεη ζηνλ θήπν ηα δέληξα, ηνπο ζάκλνπο θαη ηηο πόεο 

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  ζρεηηθή κε ηελ ελόηεηα 

 παξαηήξεζε πξαγκαηηθώλ θπηώλ ζηνλ θήπν (ηα αλαγλσξίδνπκε θαη ηα θαηαγξάθνπκε) 

 παξνπζίαζε εηθόλσλ θαη θσηνγξαθηώλ  

 αλάινγα θύιια εξγαζίαο 

 

 

11. Σα θςηά ζηιρ εποσέρ ηος σπόνος 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να ζπγθξίλεη δηαθνξεηηθά θπηά ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο (πρ. Ειηά θαη     ακπγδαιηά) 

 Να εξκελεύεη γηαηί  κεξηθά θπηά έρνπλ θύιια ην ρεηκώλα (αεηζαιή) θαη άιια όρη 

(θπιινβόια) 

 Να ηαμηλνκεί ηα ζπνπδαηόηεξα δέληξα ζε αεηζαιή θαη θπιινβόια 

 Να πξνζαλαηνιίδεηαη ζηηο ελαιιαγέο ηνπ ρξόλνπ θαη ησλ επνρώλ 

 Να εθαξκόδεη ηηο θαηάιιειεο θαιιηεξγεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά επνρή  

 

 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο 

 παξνπζίαζε εηθόλσλ κε θπηά ζε δηαθνξεηηθέο επνρέο 

 παξνπζίαζε powerpoint  κε αλάινγν ζέκα 

 παξαηήξεζε ησλ θπηώλ ηνπ θήπνπ καο  

 θαηαζθεπή  αθίζαο κε ηνλ θύθιν δσήο αεηζαιώλ θαη θπιινβόισλ θπηώλ  

 πξαθηηθή άζθεζε ζηνλ θήπν όπνπ παξαηεξνύκε θαη επηζεκαίλνπκε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο θάζε 

επνρήο ( π.ρ. ην  θαινθαίξη πνηίδνπκε πην ζπρλά ελώ ην ρεηκώλα όρη  ή θιαδεύνπκε ηέινο 
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ρεηκώλα ή ηελ άλνημε αλζίδνπλ ηα ινπινύδηα ή ην θζηλόπσξν ζπέξλνπκε ή θπηεύνπκε ηνπο 

ρεηκσληάηηθνπο βνιβνύο ή ηελ άλνημε ζπέξλνπκε ηελ ηνκάηα ελώ ην καξνύιη ην 

θζηλόπσξν) 

 κε αλάινγα θύιια εξγαζίαο 

 

 

12. Πολλαπλαζιαζμόρ ηων θςηών 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να  δηαθξίλεη θαη λα πεξηγξάθεη ηνπο ηξόπνπο πνιιαπιαζηαζκνύ ελόο θπηνύ (κε ζπόξν, κε 

κνζρεύκαηα, κε βνιβνύο, κε παξαθπάδεο θαη θαηαβνιάδα)  

 Να πνιιαπιαζηάδεη κε ζπόξν 

 Να πνιιαπιαζηάδεη κε κόζρεπκα 

 Να πνιιαπιαζηάδεη κε βνιβνύο 

 Να πνιιαπιαζηάδεη κε θαηαβνιάδα ή κε παξαθπάδα 

 Να εθηηκά κε πνην ηξόπν πνιιαπιαζηάδεηε θάζε θπηό 

 

 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  κε αλάινγν ζέκα 

 παξνπζίαζε αλάινγσλ εηθόλσλ θαη θσηνγξαθηώλ 

 επίδεημε ηξόπσλ πνιιαπιαζηαζκνύ από ηνλ εθπαηδεπηηθό 

 πξαθηηθή άζθεζε ησλ καζεηώλ ζηνπο ηξόπνπο πνιιαπιαζηαζκνύ. Ελδεηθηηθά αλαθέξσ:  

ζπνξά βαζηιηθνύ-θύηεπζε κνζρεπκάησλ βαζηιηθνύ ( ηνλίδνληαο έηζη όηη κε ηα κνζρεύκαηα 

παίξλνπκε πνιύ γξήγνξα λέα θπηά), θνπή θαη θύηεπζε κνζρεπκάησλ γεξαληνύ, 

αξκπαξόξηδαο, βακβαθνύιαο , παρπθύησλ, ηξηαληαθπιιηάο θιπ.,  θύηεπζε βνιβώλ 

παθίλζνπ, ηνπιίπαο, θξέδηαο θιπ., πνιιαπιαζηαζκόο θηζζνύ κε θαηαβνιάδα θιπ. 

 

 

13. Βιολογικέρ καλλιέπγειερ  

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να νξίδεη  θαη λα πεξηγξάθεη ηη είλαη ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα 

 Να θαηνλνκάδεη ηξόπνπο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

 Να δηαθξίλεη  ηα νθέιε ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο  

 Να ζπγθξίλεη ηηο θαιιηεξγεηηθέο επεκβάζεηο ζηελ ζπκβαηηθή θαη ζηελ βηνινγηθή γεσξγία  

 Να εμνηθεησζεί κε ηα κέζα βηνινγηθήο θαηαπνιέκεζεο 

 Να αλαγλσξίδεη ηη είλαη ε θνκπνζηνπνίεζε θαη πνηα ε ρξήζε ηεο 

 Να πεξηγξάθεη θαη λα παξαζθεπάδεη compost 

 Να δηαθξίλεη θαη λα θαηνλνκάδεη ηα πιηθά θνκπνζηνπνίεζεο 

 Να θηηάρλεη νηθνινγηθά κε ηνμηθά ζθεπάζκαηα θαη λα ηα εθαξκόδεη ζσζηά 

 Να θηηάρλεη θαηαζθεπέο παγίδεπζεο εληόκσλ 

 Να αλαγλσξίδεη ηα σθέιηκα έληνκα θαη ηελ ρξεζηκόηεηά ηνπο 

 Να νξίδεη ηη είλαη ακεηςηζπνξά θαη ζπγθαιιηέξγεηα 

 Να πξνηηκά ηα βηνινγηθά πξντόληα ζηελ δηαηξνθή ηνπ   
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 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  κε αλάινγν ζέκα 

 παξνπζίαζε αλάινγσλ εηθόλσλ θαη θσηνγξαθηώλ 

 θαξαζθεπή compost ζην ζρνιείν κε ελεξγή ζπκκεηνρή καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ 

 ρξήζε compost ζηνλ ιαραλόθεπν θαη ζην ζεξκνθήπην καο 

 παξαζθεπή νηθνινγηθώλ ζθεπαζκάησλ: (ζαπνπλόλεξνπ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε αθίδαο ή 

ηζνπθληδόδνπκν θιπ.) 

 παξαηήξεζε πξαγκαηηθώλ παγίδσλ εληόκσλ βηνινγηθήο θπηνπξνζηαζίαο θαη ζπζθεπαζηώλ 

σθέιηκσλ εληόκσλ 

 θαηαζθεπή παγίδαο επηβιαβώλ εληόκσλ 

 θάιπςε  ηνπ εδάθνπο ηνπ ζεξκνθεπίνπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ δηδαλίσλ 

 πξαθηηθή ζπγθαιιηέξγεηαο  ζηνλ θήπν 

 πξαθηηθή ακεηςηζπνξάο 

 επίζθεςε ζε ζεξκνθεπηαθή κνλάδα παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ.  

 

 

13.   Κηποηεσνία 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να νξίδεη θαη λα πεξηγξάθεη ηη είλαη θεπνηερλία 

 Να αζθεζεί ζηε ζπληήξεζε θήπσλ θαη ζηηο ηερληθέο θεπνηερλίαο 

 Να αλαγλσξίδεη ηα θπηά ηεο θεπνηερλίαο (δέληξα, ζάκλνη, αλαξξηρώκελα, ινπινύδηα, 

γθαδόλ θιπ.) 

 Να αλαγλσξίδεη ηα ζηνηρεία ηνπ θήπνπ (παξηέξη, βξαρόθεπν, λεζίδα, κνλνπάηηα, 

δαξληηληέξα, γθαδόλ θιπ.) 

 Να ζρεδηάδεη ζε ραξηί έλα θήπν κε όια ηα ζηνηρεία ηνπ  

 Να  πεξηγξάθεη θαη λα θηηάρλεη δηαθνζκεηηθέο, μύιηλεο θαηαζθεπέο  

 

Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  κε αλάινγν ζέκα 

 παξνπζίαζε αλάινγσλ εηθόλσλ θαη θσηνγξαθηώλ κε θήπνπο 

 παξαηήξεζε ησλ θπηώλ ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ, ησλ παξηεξηώλ, ησλ δηαδξόκσλ θιπ. θαη 

θύηεπζε λέσλ θπηώλ 

 θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ, ησλ παξηεξηώλ, θαηαγξαθή απηώλ θαη 

ζρεδηαζκόο ηνπο ζε κηιηκεηξέ ραξηί  

 ζπληήξεζε ησλ παξηεξηώλ ηνπ ζρνιείνπ θαη όινπ ηνπ θήπνπ γεληθόηεξα (εθηεινύληαη όιεο 

νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηελ επνρή) 

 εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε αξδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 θύηεπζε δαξληηληέξσλ κε εηήζηα θαη πνιπεηή θαιισπηζηηθά 

 δηακόξθσζε ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ κε θαηαζθεπή βξαρόθεπνπ, κνλνπαηηώλ, μύιηλσλ 

θαηαζθεπώλ (παγθάθηα, πέξγθνια, θηόζθη)  

 επίζθεςε ζε θαηάζηεκα πώιεζεο πιηθώλ θεπνηερλίαο 
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14. Φςηοπποζηαζία  

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να γλσξίδεη ηελ ζεκαζία ηεο θπηνπξνζηαζίαο γηα ηα θπηά   

 Να αλαγλσξίδεη ηνπο ζπνπδαηόηεξνπο δσηθνύο θαη παζνγόλνπο ερζξνύο 

 Να αλαγλσξίδεη ηα ζπνπδαηόηεξα δηδάληα 

 Να θηηάρλεη ζσζηά  έλα ζθεύαζκα ζηελ ςεθαζηήξα  

 Να  ςεθάδεη ζσζηά κε ςεθαζηήξα πιάηεο  

 Να αλαγλσξίδεη ρεκηθά ζθεπάζκαηα (θελέο ζπζθεπαζίεο) θαη ηελ ζήκαλζε επηθηλδπλόηεηάο 

ηνπο 

 Να απνθεύγεη ηελ ρξήζε θαη ηελ επαθή κε ρεκηθά ζθεπάζκαηα 

 

 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο  εθπ/θεο δξαζηεξηόηεηεο: 

 παξνπζίαζε powerpoint  θαη θσηνγξαθηώλ κε δσηθώλ ερζξώλ (έληνκα, πνπιηά, ηξσθηηθά, 

αθάξεα)  

 παξνπζίαζε powerpoint  θαη θσηνγξαθηώλ κε αζζελή θπηά από κύθεηεο (πεξνλόζπνξνο, 

σίδην θιπ.) 

 δεκηνπξγία εληνκνινγίνπ - θπηνινγίνπ 

 παξαηήξεζε θαη αλαγλώξηζε ησλ θπξηόηεξσλ δηδαλίσλ ζηνλ θήπν καο 

 ζπιινγή θαη παξαηήξεζε κε κεγελζπηηθό θαθό  πξνζβεβιεκέλσλ θπηώλ ηνπ θήπνπ καο 

από έληνκα θαη κύθεηεο 

 θπηνπξνζηαζία κε ήπηα κέζα (βνηάληζκα δηδαλίσλ, ςεθαζκόο κε νηθνινγηθά ζθεπάζκαηα) 

 παξαηήξεζε θελώλ θνπηηώλ θπηνθαξκάθσλ 

 αλαγλώξηζε ησλ ζεκάησλ επηθηλδπλόηεηαο   

 παξαζθεπή βήκα-βήκα ζθεπάζκαηνο ζε ςεθαζηήξα πιάηεο θαη ζσζηή ρξήζε ηνπ (δίλνπκε 

ζεκαζία ζηελ ρξήζε κάζθαο γαληηώλ θιπ) 

 

 

15. Ανθοδεηική 

 

Ανηικειμενικοί ζηόσοι 
Ο καζεηήο: 

 Να δεκηνπξγεί θπηηθέο ζπλζέζεηο κε ηξία ή θαη πεξηζζόηεξα θπηά 

 Να δηαθξίλεη ηα πιηθά ησλ θπηηθώλ ζπλζέζεσλ ( θαιάζηα, θαζπώ, θνξδέιεο, ζθνπγγάξηα, 

δειέ, πεηξαδάθηα) 

 Να θαιιηεξγήζεη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θαη λα αλαπηύμεη ηελ ςπρνζσκαηηθή ηνπ έθθξαζε 

 Να αλαδείμεη ηελ επαηζζεζία θαη ην ηαιέλην ηνπ 

 

 Οη παξαπάλσ ζηόρνη επηηπγράλνληαη κε ηηο εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 κε ηελ θαηαζθεπή αλζηθώλ ζπλζέζεσλ θαζ΄ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο  

 ηα Φξηζηνύγελλα  θηηάρλνληαη ζπλζέζεηο κε έιαην, θππαξξίζη,  γθη , αιεμαλδξηλό, θεξηά, 

θνπθνπλάξηα θιπ. 

 ηελ άλνημε κε αλζνθόξα θπηά, καγηάηηθν ζηεθάλη, ζπλζέζεηο κε θπηά εζσηεξηθνύ ρώξνπ, 

ζπλζέζεηο ζε αλζνθνκηθό δειέ, κε δηαθνζκεηηθά πεηξαδάθηα, θιπ. 
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