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Αγαπητοί μαθητές, 

 
Το τετράδιο αυτό δημιουργήθηκε για το εκπαιδευτικό - 

περιβαλλοντικό πρόγραμμα που θα υλοποιήσετε σε συνεργασία με 

το  Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου. 

Στο πρόγραμμα αυτό θα μάθουμε για τα αρωματικά φυτά και  τα 

βότανα στην περιοχή μας με τρόπο όμως όχι παραδοσιακό, αλλά 

διασκεδάζοντας! 

Πιστεύουμε πως πρώτος δάσκαλος είναι η φύση και μετά ο ίδιος μας 

ο εαυτός. Γι’ αυτό μέσα από όλες τις αισθήσεις μας θα 

προσπαθήσουμε να σας δώσουμε τη δυνατότητα να βγείτε στη φύση, 

υλοποιώντας ποικίλες δραστηριότητες, και να μάθετε κι εσείς να 

χρησιμοποιείτε τις αισθήσεις σας για να αποκτήσετε γνώσεις αλλά 

και να προβληματιστείτε σχετικά με το περιβάλλον. 

Το τοπικό - θεματικό δίκτυο «Αρωματικά φυτά και Βότανα στα 

Δωδεκάνησα» επιλέχθηκε γιατί στα Δωδεκάνησα ένα μεγάλο μέρος 

της ιστορίας και της παράδοσης είναι συνδεδεμένο με τη φύση 

γενικότερα και με τη χρήση των αρωματικών φυτών και των 

βοτάνων ειδικότερα.  

Τα αυτοφυή βότανα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου ήταν τα 

«φάρμακα» του κόσμου για αιώνες. Ήταν και είναι όμως αυτά που 

δίνουν τον χαρακτήρα στη νησιώτικη κουζίνα, η οποία  μοσχοβολάει  

ρίγανη, θυμάρι, μάραθο, θρούμπι, μαντζουράνα, δυόσμο και άλλα 

πολλά.1  

Περπατώντας στα δάση και στα φυσικά τοπία της περιοχής σας, 

πιστεύουμε ότι θα συμβάλλουμε όχι μόνο στο να αποκτήσετε 

γνώσεις αλλά, κυρίως, να ευαισθητοποιηθείτε και να υιοθετήσετε 

μια περιβαλλοντική στάση ζωής.   

 

Ευχόμαστε να διασκεδάσετε δημιουργικά! 

Η Παιδαγωγική Ομάδα του Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου 

 

 
                                            
1
 Βλ. http://www.aegeancuisine.net/Botana 

http://www.aegeancuisine.net/Botana
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Λίγα λόγια για τα αρωματικά φυτά και βότανα 
 

 

Το Φαρμακονήσι (Νήσος Φαρμακούσα και Φαρμάκω) είναι ένα μικρό  

ελληνικό νησί του νότιου Αιγαίου στα Δωδεκάνησα. Λέγεται ότι πήρε 

το όνομά του από τα βότανα που υπήρχαν εκεί στην αρχαιότητα. 

 

Η ιστορία των πολιτισμών είναι γεμάτη μύθους και παραδόσεις  που 

αναφέρονται στις θεραπευτικές χρήσεις των φυτών. Πίσω από κάθε 

θαυματουργή ενέργεια ίσως να βρίσκεται και ένα βοτάνι που λίγοι 

έτυχε να γνωρίζουν και λίγοι να το χρησιμοποιούν. Βοτάνια που 

γνώριζαν οι θεοί και τυχαία ανακάλυψαν οι άνθρωποι, βότανα που 

ξεπηδούν από το αίμα μυθικών ηρώων, όπως ο υάκινθος, που 

φυτρώνει τη στιγμή που το αίμα του νεαρού Υάκινθου, φίλου του 

Απόλλωνα, ποτίζει τη γη. Εκείνος όμως που θεωρείται ο βαθύτερος 

γνώστης των βοτάνων είναι ο δάσκαλος του μυθικού Αχιλλέα και 

του Ιπποκράτη, ο Χείρων Κένταυρος που ζούσε στο Πήλιο. Κάποια 

βότανα, όπως το χειρώνιον και το κενταύριον, φέρουν ακόμη το 

όνομά του.   

Η αφθονία των φαρμακευτικών φυτών που συναντούμε σε κάθε 

γωνιά της πατρίδα μας βοήθησε στην ανάπτυξη της λαϊκής ιατρικής 

και της βοτανοσυλλογής. Το μάζεμα των βοτάνων απαιτούσε 

προσοχή, μυστικότητα και μαγικές διαδικασίες, ώστε να 

διασφαλίζονται οι θεραπευτικές τους ιδιότητες. Η συλλογή τους 

γινόταν ημέρα Πέμπτη ή Παρασκευή, συνήθως το χάραμα, άλλοτε 

το καταμεσήμερο ή ακόμα και τα μεσάνυχτα, ανάλογα με τις 

τοπικές συνήθειες. Αλλού τα μάζευαν παιδιά και αλλού τα 

ευλογούσαν στην εκκλησία. Έτσι οι θρησκευτικές τελετές ήταν 

συνυφασμένες με μαγικές ενέργειες και ιατρικές πρακτικές.  

Οι πρακτικοί λοιπόν γιατροί, οι κομπογιαννίτες, όπως τους 

αποκαλούσε ο λαός μας, και κυρίως οι γυναίκες γνώριζαν τα 

«μυστικά» των βοτάνων και τα χρησιμοποιούσαν ως γιατροσόφια.  

Η γνώση αυτή περνά ευλαβικά από γενιά σε γενιά και φτάνει μέχρι 

τις μέρες μας.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B3%CE%B1%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1
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Δραστηριότητες 

 
Υπαίθριες Δραστηριότητες 

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς 

 

Σε όλους μας αρέσει η φύση.  

Σε όλους μας αρέσει να είμαστε στην ύπαιθρο και να περνάμε καλά. 

Όμως τι σημαίνει για τον καθένα από εμάς να περνάει καλά στη 

φύση; 

 Για κάποιους «περνάω καλά στη φύση» σημαίνει… δράση. 

 Για κάποιους «περνάω καλά στη φύση» σημαίνει… χαλάρωση. 

 Για κάποιους «περνάω καλά στη φύση» σημαίνει… επιβίωση. 

 

Οργανώνουμε εξορμήσεις στη φύση μικρής διάρκειας, λίγων ωρών ή 

και ολόκληρης ημέρας που περιλαμβάνουν ποικίλα είδη υπαίθριων 

δραστηριοτήτων. Αλλά το πιο σημαντικό, δημιουργούμε μια 

ατμόσφαιρα έντονης δράσης ή ηρεμίας και χαλάρωσης ή πρόκλησης 

για επιβίωση ανάλογα με την ηλικία των καλεσμένων μας, τις 

φυσικές τους δυνατότητες, τη διάθεση και τις προσδοκίες τους. 

  

Όταν σχεδιάζετε μια εκπαιδευτική περιήγηση στη φύση και 

εξετάζετε τι είδους δραστηριότητα θα εντάξετε, θα ήταν σκόπιμο να 

λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 τον διαθέσιμο χρόνο 

 τις πιθανές επιλογές τοποθεσίας 

 το μέγεθος της ομάδας 

 την ηλικία των παιδιών που θα συμμετάσχουν 

 τη φυσική τους κατάσταση 

 τη διάθεση και τις προσδοκίες τους 

 

Για να υλοποιήσετε τον σχεδιασμό σας πιο γρήγορα, πιο εύκολα και 

με μεγαλύτερη ακρίβεια, σας παραπέμπουμε σε κάποιες από τις 

υπαίθριες δραστηριότητες. 

 



ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ ΣΤΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ ΡΟΔΟΥ 

 8 

Δραστηριότητα 1η 

Αναγνώριση αρωματικών βοτάνων 
 

1. Μεταβαίνουμε σε ένα φυσικό τοπίο της περιοχής μας. 

2. Παρατηρούμε με προσοχή τη βλάστηση γύρω μας. 

3. Συμβουλευόμαστε το φύλλο αναγνώρισης αρωματικών  φυτών 

και βοτάνων του τετραδίου μας (Εικόνα 1). 

4. Συμπληρώνουμε τον παρακάτω πίνακα: (Πίνακας 1) 

 

Αρωματικά φυτά 
Ευωδιαστά που νοστιμίζουν και ομορφαίνουν τα φαγητά, τα γλυκά και τα ροφήματά 

μας 

Μαϊντανός 
 

 Σέλινο  

Δεντρολίβανο 
 

 Κορίανδρος   

Θυμάρι 
 

 Άνηθος  

Κάπαρη  
 

 Μάραθος  

Γλυκάνισο  
 

 Βασιλικός  

Μέντα 
 

 Δυόσμος  

 

Βότανα 
Βότανα συνήθως ονομάζουμε τα φυτά τα οποία έχουν θεραπευτικές αλλά και 

ευεργετικές ιδιότητες για τον οργανισμό μας, όταν τα καταναλώνουμε ως αφεψήματα: 

Τσάι του βουνού 
 

 Χαμομήλι  

Φασκόμηλο   
 

 Θρούμπα  

Μαντζουράνα 
 

 Μελισσόχορτο  

Λεβάντα 
 

 Αρμπαρόριζα  

Βαλεριάνα 
 

 Κρόκος  

Πίνακας 1 
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Φύλλο αναγνώρισης  

αρωματικών  φυτών και βοτάνων 
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Δραστηριότητα 2η 

Διαλέγω ένα φυτό και … 

 
1. Γράφω την ονομασία/ιες του 

………………………………………………………………………………... 

 

2. Ζωγραφίζω το φυτό μου 
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3. Σκιτσάρω το φύλλο του 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σκιτσάρω το άνθος του 
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Δραστηριότητα 3η 

Παρατήρηση - Καταγραφή 
 

 

Παρατήρησε προσεκτικά το φυτό σου για δέκα λεπτά χωρίς να 

μιλάς...  

 

1. Επισκέφτηκαν έντομα το φυτό σου; 

Αν ναι, και εφόσον τα γνωρίζεις, γράψε τα ονόματά τους 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Αν δεν τα γνωρίζεις, περίγραψέ τα ή ζωγράφισέ τα 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Γράψε ένα γράμμα ή ένα τραγούδι για το φυτό σου 

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Δραστηριότητα 4η 

Το έδαφος και το υπέδαφος 

 
1. Χωριστείτε σε ομάδες 

 

Δύο παιδιά από την ομάδα, αφού πρώτα φορέσετε γάντια, με 

γρήγορες κινήσεις μαζέψτε από το έδαφος, και συγκεκριμένα από 

ένα μόνο σημείο, πεσμένα φύλλα. Προσέξτε… όχι μονάχα αυτά που 

βρίσκονται πάνω πάνω, αλλά όλα, μέχρι να φτάσετε στο υγρό 

έδαφος. 

Στη συνέχεια απλώστε τα φύλλα γρήγορα σε ένα μεγάλο πανί ή σε 

νάιλον και αρχίστε να τα ταξινομείτε. 

 

Θα δείτε ότι όλα τα φύλλα δεν έχουν την ίδια όψη: άλλα διατηρούν 

το χρώμα τους, άλλα είναι σκούρα ή ξερά, άλλα είναι ολόκληρα, 

άλλα τεμαχισμένα, άλλα είναι σάπια ή από κάποια έχει μείνει μόνο 

ο σκελετός τους. 

 

 

2. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 Πολλά Λίγα Κανένα 

Έχουν το χρώμα τους    

Είναι σκούρα    

Είναι ξερά    

Είναι ολόκληρα    

Είναι τεμαχισμένα    

Είναι σάπια    

Είναι μόνο ο σκελετός    

Πίνακας 2 
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Καταιγισμός ιδεών – Brain storming 

για δράσεις σχετικά με αρωματικά φυτά και βότανα 

της περιοχής μας 

 
 

1) Χωριστείτε σε ομάδες και με την βοήθεια μιας φωτογραφικής 

μηχανής δημιουργείστε ένα φωτογραφικό άλμπουμ για να 

χρησιμοποιηθεί την εβδομάδα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

για την προβολή/έκθεση φωτογραφίας με θέμα: «Το φυσικό 

περιβάλλον της περιοχής μου το Φθινόπωρο». 

2) Σχεδιάστε μια αφίσα ή ένα φωτογραφικό πάζλ με τα 

χαρακτηριστικά αρωματικά φυτά και βότανα της περιοχής σας. 

3) Δημιουργείστε ένα φυτολόγιο αρωματικών φυτών και 

βοτάνων της περιοχής σας και τοποθετήστε το σε κάποιο χώρο 

μέσα στο σχολείο σας. 

4) Δημιουργείστε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με θέμα τα  

αρωματικά φυτά και βότανα της περιοχής σας. 

5) Δημιουργήστε υλικό σε ηλεκτρονική μορφή και δημοσιεύστε 

το στην ηλεκτρονική σελίδα του σχολείου σας.  
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Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων, όπως όλα τα 

ΚΠΕ της χώρας, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού 

υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν 

υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα 

συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της 

ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. 
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