
Με τις φθινοπωρινές βροχές το χώμα μούσκεψε και αφράτεψε! 
Συνθήκες ιδανικές για σπορά! 

Με τη βοήθεια εικόνων είδαμε με τα παιδιά πώς γινόταν παλαιότερα   
και πώς γίνεται σήμερα το όργωμα του χωραφιού και η σπορά 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Τα παιδιά έφεραν κάποια είδη σπόρων όπως φακές, φασόλια, 
μαυρομάτικα φασόλια και ρεβίθια. Τα παρατήρησαν,  

τα κράτησαν στα χέρια τους και στη συνέχεια τα ταξινόμησαν  
και έγραψαν σε πλαστικό κυπελάκι το όνομα του κάθε σπόρου   
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Χρησιμοποιώντας βιβλία και υλικό από το διαδίκτυο  
μάθαμε ότι «όλα τα φυτά γεννιούνται από το σπόρο»! 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=G2RuVxdr0mA 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=83&v=G2RuVxdr0mA


  

https://www.youtube.com/watch?v=Yxs7P7LWzDg  

Παρακολουθήσαμε την ιστορία του Πιπ που φύτεψε ένα σπόρο, 
αγωνιώντας αν θα φυτρώσει ή όχι το αγαπημένο του λουλούδι,  

το ηλιοτρόπιο 
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https://www.youtube.com/watch?v=Yxs7P7LWzDg


                    
              

Κατόπιν, τα παιδιά έγιναν «σποράκια»!     
     Αναπαράστησαν με το σώμα τους 
     το σπόρο που φυτεύεται στο χώμα  
                        και γίνεται φυτό  
    έχοντας νερό, ήλιο και αέρα/οξυγόνο  
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Τη διαδικασία της βλάστησης του σπόρου τα παιδιά τη ζωγράφισαν! 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Έγραψαν τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί ένα φυτό… 
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…αλλά και ποια είναι τα μέρη του φυτού 
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Γνώρισαν τη Δήμητρα, τη θεά της Γεωργίας.  
Ο  μύθος της αρπαγής της κόρης της Περσεφόνης από τον Πλούτωνα  

ενέπνευσε τα παιδιά να αποτυπώσουν πώς αισθανόταν η Θεά χωρίς την 
κόρη της και πώς όταν ήταν μαζί της  
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Στη συνέχεια φυτέψαμε όσπρια σε βαμβάκι για να παρακολουθήσουμε   
το «θαύμα» της βλάστησής τους. Δημιουργήσαμε το «φυτώριό μας» 

κοντά στο παράθυρο ώστε να τα βλέπει το φως του ήλιου 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Καθημερινά ελέγχαμε τα φυτεμένα όσπρια στα κυπελάκια  
για να δούμε αν χρειάζονται νερό, παρατηρώντας   

με ενθουσιασμό τις αλλαγές  
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Τα φυτά έχουν ανάγκη τον ήλιο για να μεγαλώσουν!  
Αυτό μας έδωσε να καταλάβουμε το παραμύθι του Ευγένιου Τριβιζά 

με τίτλο «Το ηλιοτρόπιο».  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=xoQZf_AlCKE 

Το είδαμε και στην πράξη όμως παρατηρώντας ότι όλα τα φυτά στην τάξη 
μας αναζητούσαν τον ήλιο και ήταν στραμμένα προς τη μεριά του 
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=xoQZf_AlCKE


Γνωρίσαμε την περιπέτεια του Μάικ του Φασολάκη  
και οι εντυπώσεις έγιναν εικόνες 
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Συνθέσαμε κι εμείς μια δικιά μας ιστορία, με πρωταγωνιστές  τρία 
σποράκια: ρεβίθι, φασόλι φακή. Η ιστορία εικονογραφήθηκε από τους 

μικρούς δημιουργούς της που συνεργάστηκαν ζωντανεύοντας τις σκηνές 
της. Τέλος της δόθηκε τίτλος… «Ρεβίθι, φασόλι, φακή, φίλοι για πάντα 

μαζί» και ετοιμάστηκε το εξώφυλλό της! 
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Οι ζωγραφιές των σκηνών της ιστορίας τοποθετήθηκαν με εξελικτική σειρά  
και δέθηκαν φτιάχνοντας ένα εικονογραφημένο βιβλίο 
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Οι ίδιες ζωγραφιές στη συνέχεια ψηφιοποιήθηκαν.  
Συνοδευόμενες από το κείμενο της ιστορίας έγιναν ταινία  
με τη βοήθεια του προγράμματος Windows Movie Maker. 

Μπορείτε να δείτε την ταινία πατώντας εδώ 
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https://drive.google.com/open?id=1AZYdm50jqWc2bQsnM0sHFlbzS2eo9x8W


Φυτέψαμε, όμως, και εποχιακά λαχανικά στο χώμα: μαρούλι, πράσινο 
σέσκουλο, μαϊντανό, άνηθο, σταμναγκάθι, παντζάρι, δυόσμο.  

Τα ποτίζαμε και περιμέναμε να δούμε πότε θα «ξεπροβάλλουν» τα φυτά  
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Η χαρά μας 
μεγάλη  

όσο βλέπαμε  
από τα σποράκια 
να γίνονται φυτά  

και να 
αναπτύσσονται με 
τη φροντίδα μας 
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Όταν πια τα φυτά μας είχαν μεγαλώσει αρκετά, ήταν ώρα να τα 
μεταφυτέψουμε στο λαχανόκηπό μας 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Με προσοχή τα μεταφέραμε στο χώμα και τέλος τα ποτίσαμε  
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Η εμπειρία της μεταφύτευσης των φυτών μας στο χώμα 
αποτυπώθηκε στο χαρτί! 
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