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Ρρόλογοσ

Θ Μακρινίτςα βρίςκεται ςτο βουνό των Κενταφρων, το Ριλιο. Ο Κζνταυροσ Χείρωνασ,
μυκολογικόσ κεραπευτισ, χρθςιμοποιοφςε τα βότανα ςτισ κεραπευτικζσ του πρακτικζσ.
Ραρομοίωσ, ςτθ Μακρινίτςα και το Ριλιο οι κάτοικοι παραδοςιακά αςχολοφνται με τθ
ςυλλογι και τθ χριςθ των βοτάνων, τόςο ιδιωτικά όςο και για εμπορικοφσ ςκοποφσ.

Το Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.) Μακρινίτςασ ωσ πρϊτθ του
εκπαιδευτικι

δράςθ

ςχεδίαςε

και

οργάνωςε

το

εκπαιδευτικό

πρόγραμμα

περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ «Θ Ρθλιορείτιςςα γιαγιά κυμάται…βότανα δια πάςαν
νόςον». Το πρόγραμμα υλοποιείται ζωσ ςιμερα με μεγάλθ ηιτθςθ από το μακθτικό
πλθκυςμό και το ευρφ κοινό. Θ ηιτθςθ αυτι οδιγθςε το Κ.Ρ.Ε. να προχωριςει ςτθν
ζκδοςθ ενόσ εκπαιδευτικοφ φακζλου (βιβλίο και κάρτεσ αναγνϊριςθσ) με ομϊνυμο
κζμα.

Το Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ, ωσ αποδζκτθσ του ενδιαφζροντοσ για τθ κεματικι των βοτάνων,
προχϊρθςε ςτθν ίδρυςθ του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου (Ε.Κ.Δ.) Ρεριβαλλοντικισ
Εκπαίδευςθσ «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ». Στο πλαίςιο τθσ λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου
Ε.Κ.Δ. ζχει προκφψει θ ζκδοςθ που κρατάτε ςτα χζρια ςασ. Αποτελεί ςυνεργαςία μελϊν
Ραιδαγωγικϊν Ομάδων Κ.Ρ.Ε., Υπευκφνων Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Υπευκφνων
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ και εκπαιδευτικϊν που εργάηονται ςε ςχολεία ενταγμζνα
ςτο Ε.Κ.Δ. και απευκφνεται κυρίωσ ςε εκπαιδευτικοφσ Ρροςχολικισ, Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ αλλά και ςε κάκε άλλο ενδιαφερόμενο.

Ευχόμαςτε το παρόν βιβλίου να αποτελζςει πθγι ζμπνευςθσ για τθ ςυνζχεια τθσ
εναςχόλθςισ ςασ με τα βότανα για όςουσ από ςασ αςχολείςτε ιδθ και ςθμείο
ευαιςκθτοποίθςθσ, και γιατί όχι μφθςθσ, για όλουσ εςάσ που κα αςχολθκείτε από εδϊ
και ςτο εξισ με το μαγικό κόςμο των βότανων.
Θ υπεφκυνθ του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Μακζλθ Γραμματι
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Το Εκνικό Θεματικό Δίκτυο «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»

Σχεδόν όλα τα Κζντρα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ (Κ.Ρ.Ε.) τθσ χϊρασ ςυντονίηουν
Εκνικά Κεματικά Δίκτυα (Ε.Κ.Δ.) Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ ποικίλθσ κεματολογίασ.
Το Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ ςυντονίηει το Εκνικό Κεματικό Δίκτυο «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»
το οποίο εγκρίκθκε με τθν απόφαςθ του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων (ΥΡ.Ρ.Ε.Κ.) με αρικμό πρωτοκόλλου 11487/Δ2/25-01-2016, για τα
ςχολικά ζτθ 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018.

Οι ςτόχοι του δικτφου είναι οι ακόλουκοι:
 Θ απόκτθςθ γνϊςεων για τισ κεραπευτικζσ και καλλυντικζσ χριςεισ των βοτάνων.
 Θ ανάλθψθ ομαδικϊν ερευνϊν και θ κριτικι αποτίμθςθ τθσ ιςτορικισ και
παραδοςιακισ διαδρομισ τθσ χριςθσ των βοτάνων για κεραπευτικοφσ ςκοποφσ.
 Θ κατάταξθ των βοτάνων με βάςθ τα ειδικά χαρακτθριςτικά τουσ.
 Θ παρατιρθςθ των βοτάνων ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον.
 Θ ευαιςκθτοποίθςθ ςτο κζμα τθσ προςταςίασ των βοτάνων και μζςα από αυτιν ςτθν
ζννοια τθσ αειφορίασ.
 Θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθ χριςθ των βοτάνων ςτθ διατροφι.
 Θ καταγραφι παραδοςιακϊν ςυνταγϊν με βότανα από τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ.
 Θ γνωριμία με τουσ τρόπουσ καλλιζργειασ βοτάνων, ζνα νζο πεδίο εναλλακτικϊν
καλλιεργειϊν.
 Θ εξαγωγι ςυμπεραςμάτων, μζςω τθσ ζρευνασ, για τθν αναγκαιότθτα αυτοφ του νζου
είδουσ καλλιεργειϊν, κακϊσ και για τισ προοπτικζσ που αυτό προςφζρει.
 Θ απόκτθςθ πρακτικισ εμπειρίασ μζςα από τθ δθμιουργία ςχολικοφ βοτανόκθπου, ο
οποίοσ ενιςχφει τθν υιοκζτθςθ υγιεινϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν και το ςεβαςμό ςτο
επάγγελμα του αγρότθ.
 Θ ζρευνα για τθν επίδραςθ τθσ καλλιζργειασ βοτάνων ςτο περιβάλλον.
 Θ απόκτθςθ γνϊςεων για τθ ςυλλογι και τθ διατιρθςθ των βοτάνων, το εμπόριο
βοτάνων και τθ χριςθ τουσ ςτθ βιομθχανία.
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 Θ γνϊςθ για τθν επίδραςθ των βοτάνων ςτον πολιτιςμό, θ γνωριμία με τουσ μφκουσ
τουσ ςχετικοφσ με τα βότανα, όπωσ και με τισ παραδόςεισ και τα ζκιμα που
ςχετίηονται με αυτά.
 Θ κριτικι αποτίμθςθ αυτϊν των πολιτιςμικϊν ςτοιχείων και θ προςπάκεια εξαγωγισ
ςυμπεραςμάτων για τουσ λόγουσ δθμιουργίασ των ςχετικϊν παραδόςεων και μφκων.
 Θ ςφγκριςθ μφκων και παραδόςεων για τα βότανα ςτισ διάφορεσ χϊρεσ και θ
προςπάκεια εξαγωγισ ςυμπεραςμάτων για τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ ςτον
τρόπο ηωισ και ςκζψθσ των διαφόρων λαϊν που αντικατοπτρίηουν.
 Θ αναηιτθςθ πλθροφοριϊν για κάκε κζμα ςχετικό με τα βότανα ςε βιβλιοκικεσ και
ςτο Διαδίκτυο.
 Θ καλλιζργεια τθσ επικοινωνίασ ανάμεςα ςε μακθτζσ/τριεσ και ερευνθτζσ/τριεσ που
ζχουν τα ίδια επιςτθμονικά ενδιαφζροντα, κακϊσ και με εμπόρουσ και καλλιεργθτζσ
βοτάνων.

Ρροτείνεται θ διεπιςτθμονικι και διακεματικι μελζτθ κακϊσ και θ βιωματικι
προςζγγιςθ των βοτάνων από τθν περιβαλλοντικι ομάδα.

Σφμφωνα με τουσ ςτόχουσ του δικτφου που προαναφζρκθκαν, ωσ κεματικζσ ενότθτεσ
για μελζτθ από τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ προτείνονται, μεταξφ άλλων, οι εξισ:
1θ ενότθτα μελζτθσ: Θ φαρμακευτικι και καλλυντικι χριςθ των βοτάνων
α. Τρόποι χριςθσ και δράςθ των βοτάνων ςτθ κεραπεία διαφόρων πακιςεων του
ανκρϊπου
β. Καλλυντικζσ χριςεισ των βοτάνων
γ. Λςτορικι και παραδοςιακι διαδρομι τθσ χριςθσ των βοτάνων για κεραπευτικοφσ
ςκοποφσ
2θ ενότθτα μελζτθσ: Βότανα και διατροφι
α. Συνδυαςμοί βοτάνων και τροφϊν
β. Συνταγζσ με βότανα
3θ ενότθτα μελζτθσ: Βότανα και απαςχόλθςθ
α. Καλλιζργεια βοτάνων
β. Συλλογι βοτάνων
γ. Διατιρθςθ βοτάνων
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δ. Εμπόριο βοτάνων και οι νόμοι που το διζπουν
ε. Βότανα και βιομθχανία
4θ ενότθτα μελζτθσ: Βότανα και παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ
α. Μφκοι και δοξαςίεσ για τα βότανα, ςτθν Ελλάδα και ςε άλλεσ χϊρεσ
β. Ζκιμα και παραδόςεισ για τα βότανα ςτον κόςμο

Κάκε περιβαλλοντικι ομάδα είναι ελεφκερθ να επιλζξει τθ κεματικι ενότθτα που
ταιριάηει με τα ενδιαφζροντα τθσ αλλά και με τα κατά τόπουσ ςθμαντικά περιβαλλοντικά
ηθτιματα. Κάκε ομάδα μπορεί να μελετιςει τα βότανα τθσ περιοχισ τθσ, τθν κάκε είδουσ
ςχζςθ των κατοίκων με αυτά, τθν αναγκαιότθτα τθσ περιοχισ για νζεσ καλλιζργειεσ,
κακϊσ και τουσ μφκουσ, τισ παραδόςεισ και τα ζκιμα τθσ περιοχισ τουσ ςε ςχζςθ με τα
βότανα. Θ ζρευνα των ομάδων μπορεί να πάρει τθ μορφι project και να ςχετιςτεί με
διάφορουσ τομείσ των αναλυτικϊν προγραμμάτων ςπουδϊν (Α.Ρ.Σ.) τθσ κάκε
εκπαιδευτικισ βακμίδασ. Με τθν ζκδοςθ αυτοφ του οδθγοφ δραςτθριοτιτων,
ευελπιςτοφμε να βοθκιςουμε τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ των ςχολείων ςτθν ζρευνα
τουσ.

Θ Ρρόεδροσ του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου
Σπανοποφλου Κατερίνα
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Ρερπατϊ εισ το δάςοσ και τα βότανα είναι εδϊ
Αγγελόπουλοσ Φϊτιοσ
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Κζρμου
Μακθτζσ, θλικίασ 6-15 ετϊν

2,5 ϊρεσ

Βότανα, ενδθμικά είδθ, χλωρίδα, κεραπευτικά βότανα, δάςοσ

Ρεριγραφι
Οι δραςτθριότθτεσ του προγράμματοσ εξελίςςονται μζςα ςε ζνα καυμάςιο και απόλυτα
αςφαλζσ για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ φυςικό περιβάλλον, ςτο δάςοσ που υπάρχει ςτο
Κζρμο. Σε ζνα δαςικό δρόμο με πυκνι βλάςτθςθ χωρίσ να κυκλοφοροφν αυτοκίνθτα, οι
μακθτζσ/τριεσ κα κινθκοφν ςε μικοσ ενόσ χιλιομζτρου και ςε αυτι τθ διαδρομι κα
καταγράψουν τθ βλάςτθςθ και τα βότανα που υπάρχουν κατά μικοσ του δρόμου, κα
αφουγκραςτοφν τουσ ιχουσ του δάςουσ, κα παρατθριςουν, κα φωτογραφιςουν και κα
μελετιςουν όλο το βιότοπο ςυνολικά. Στο Κ.Ρ.Ε. Κζρμου κα γίνει θ επεξεργαςία, ο
εμπλουτιςμόσ και θ οργάνωςθ του υλικοφ που ςυγκεντρϊκθκε.
Τα γνωςτικά αντικείμενα του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου ζχουν ζνα ευρφ φάςμα από τισ
φυςιογνωςτικζσ επιςτιμεσ (βοτανικι, γεωγραφία, κλιματολογία, βιολογία, κλπ),
επεκτείνονται ςτθ λαϊκι παράδοςθ (παροιμίεσ, γνωμικά, δθμοτικά τραγοφδια, κτλ.), ςτθ
μουςικι (μζςω τραγουδιϊν ςχετικϊν με τα βότανα) ςτθ λογοτεχνία (κείμενα με
αναφορζσ ςε βότανα, κ.τ.λ.).

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να διακρίνουν τα διάφορα βότανα τθσ περιοχισ
 Να παρατθροφν το φυςικό περιβάλλον
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν αξία που μπορεί να ζχει και το πιο μικρό και ταπεινό
χορταράκι
 Να αντλοφν πλθροφορίεσ μζςα από τα γνωςτικά αντικείμενα των μακθμάτων τουσ
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Δεξιότθτεσ
 Να καταγράφουν ςυςτθματικά πλθροφορίεσ που τουσ ενδιαφζρουν
 Να ςυνκζτουν πλθροφορίεσ βάςει ςυγκεκριμζνων απαιτιςεων
 Να οργανϊνουν το υλικό που διακζτουν
 Να επεξεργάηονται με τθ βοικεια των νζων τεχνολογιϊν τα δεδομζνα που ςυνζλεξαν
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να ςζβονται το περιβάλλον
 Να βιϊνουν τθν ευχαρίςτθςθ τθσ δθμιουργικότθτασ
 Να εξοικειωκοφν με τθ ςυνεργατικι εργαςία
 Να ςζβονται και να κατανοοφν τα άλλα μζλθ τθσ ομάδασ

Ρροετοιμαςία/υλικά
Οι μακθτζσ/τριεσ κα χρθςιμοποιιςουν τον τεχνολογικό εξοπλιςμό του Κ.Ρ.Ε., όπωσ Θ/Υ,
μικροςκόπια, βιντεοπροβολείσ, φωτογραφικό υλικό βοτάνων, χαρτιά, μαρκαδόρουσ κ.ά.
Για το πεδίο οι μακθτζσ/τριεσ κα εφοδιαςκοφν με μεγεκυντικοφσ φακοφσ, φωτογραφικζσ
μθχανζσ, φφλλα εργαςίασ κ.ά.
Το υλικό τθσ δράςθσ κα εμπλουτίηεται ςταδιακά με τθν εξζλιξθ του προγράμματοσ.

Φάςεισ ςεναρίου

1. Ρροβολι γνωςτικοφ αντικειμζνου
Θ φάςθ αυτι υλοποιείται ςτο χϊρο του Κ.Ρ.Ε. Κζρμου, παρουςιάηοντασ ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ υλικό ςχετικό με τα Ελλθνικά Βότανα. Κα ακολουκιςει ςχετικι ςυηιτθςθ
και ευαιςκθτοποίθςθ.

2. Χωριςμόσ ομάδων
Οι μακθτζσ/τριεσ παίρνουν φωτοτυπθμζνα κείμενα και εικόνεσ και θ κάκε ομάδα
αςχολείται με το κζμα που επζλεξε. Στο τζλοσ τθσ παρουςίαςθσ και ςυηιτθςθσ οι
μακθτζσ/τριεσ κα χωριςτοφν ςε ομάδεσ των πζντε-ζξι ατόμων.
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3. Εργαςία ςτο πεδίο
Μετάβαςθ ςτο πεδίο και εργαςία των ομάδων ςε αυτό.

4. Σφνκεςθ του υλικοφ-Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν τθσ κάκε ομάδασ
Το υλικό που ςυλλζχκθκε ςτο πεδίο κα οργανωκεί και κα παρουςιαςκεί ςυνοπτικά ςτισ
υπόλοιπεσ ομάδεσ.

5. Δθμιουργία χαρακτθριςτικοφ κάκε ομάδασ-Αξιολόγθςθ
Θ δθμιουργία ενόσ γνωμικοφ ι μικροφ δίςτιχου για τα βότανα κα είναι το
χαρακτθριςτικό κάκε ομάδασ. Κα ακολουκιςει θ αξιολόγθςθ των δραςτθριοτιτων του
προγράμματοσ με ερωτθματολόγιο που κα αφορά τισ γνϊςεισ που απεκόμιςαν οι
μακθτζσ/τριεσ. Επίςθσ κα δοκεί ζμφαςθ ςτθν ανατροφοδότθςθ των ομάδων, ςτθ
ςυναιςκθματικι τουσ ικανοποίθςθ από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα, ενϊ ςτο
τζλοσ κα ακολουκιςει διάλογοσ για το πϊσ μπορεί να εφαρμοςτεί και να επεκτακεί
μζςα ςτθ ςχολικι μονάδα.

Ραραλλαγζσ τθσ δραςτθριότθτασ
Στο ςενάριο αυτό κα υπάρχει μια βαςικι παραλλαγι ςε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν
ςυνκθκϊν. Σε αυτι τθν περίπτωςθ οι δραςτθριότθτεσ κα πραγματοποιοφνται εντόσ του
Κ.Ρ.Ε. Κζρμου και κα περιλαμβάνουν τθν επεξεργαςία υλικοφ όπωσ φυτολόγια,
φωτογραφίεσ, ςχζδια, βίντεο.
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ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 1
ΟΜΑΔΑ

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ

ΡΕΙΓΑΦΘ ΒΙΟΤΟΡΟΥ

--/--/---ΕΡΟΧΘ

ΒΟΤΑΝΑ
Να ςθμειωκοφν τα ονόματα των βοτάνων που βρζκθκαν ςε κάκε
ςτακμό

1Θ ΣΤΑΣΘ
200Μ

2Θ ΣΤΑΣΘ
400Μ

3Θ ΣΤΑΣΘ
600Μ

4Θ ΣΤΑΣΘ
800Μ

5Θ ΣΤΑΣΘ
1000Μ

ΑΛΛΕΣ ΡΑΑΤΘΘΣΕΙΣ

10

Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Μακρινίτςασ
]

Οδθγόσ δραςτθριοτιτων Ε.Θ.Δ. «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»

ΦΥΛΛΟ ΕΓΑΣΙΑΣ 2

Ονομαςία
βοτάνου

Άλλεσ
ονομαςίεσ

Ρεριγραφι
(Σφντομθ
περιγραφιαρωματικόεικόνεσ κ.α.)

Χριςθ
(φαρμακευτικι
ι άλλθ)

Ραροιμίεσ,
γνωμικά,
λογοτεχνικζσ
πθγζσ
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10 αρωματικά φυτά τθσ αυλισ μασ ςυςτινονται!
Βαλλιανάτου Ειρινθ
Συςτθματικι βοτανικόσ-Φυτοκοινωνιολόγοσ, Βοτανικόσ Κιποσ Λ. & Α.
Ν. Διομιδουσ
Κιοφπθ Βαςιλικι
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Δ.Ε. Ρειραιά
Μακθτζσ, θλικίασ 13-16 ετϊν

2 ϊρεσ

Χειλανκι, οικολογικζσ προςαρμογζσ, καλλιεργοφμενα βότανα,
λατινικι ονομαςία, ταξινόμθςθ

Ρεριγραφι
Το εκπαιδευτικό ςενάριο εςτιάηεται ςτθ γνωριμία των μακθτϊν/τριϊν με δζκα (10)
καλλιεργοφμενα αρωματικά είδθ φυτϊν που μποροφν εφκολα να φυτζψουν ςτθν αυλι
του ςχολείου τουσ και που ανικουν ςτθν πολυπλθκζςτερθ ςε είδθ οικογζνεια
αρωματικϊν βοτάνων, τα Χειλανκι (Lamiaceae). Σκοπόσ των δραςτθριοτιτων είναι να
αναπτφξουν ςτουσ μακθτζσ/τριεσ δεξιότθτεσ παρατιρθςθσ αναφορικά με τα αρϊματα
και τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ οικογζνειασ κι ζτςι να μάκουν να ξεχωρίηουν και
τα ςυγκεκριμζνα φυτά μεταξφ τουσ, αλλά και να αναγνωρίηουν κάκε φυτό των
Χειλανκϊν. Οι μακθτζσ/τριεσ κα ζρκουν ςε επαφι με τθ λατινικι και κοινι ονομαςία, τισ
κλείδεσ ταξινόμθςθσ, κα αντιλθφκοφν τον τρόπο ταξινόμθςθσ ςε οικογζνειεσ και είδθ
κακϊσ και τισ οικολογικζσ προςαρμογζσ των βοτάνων αυτϊν.
Γνωςτικά Αντικείμενα: Βιολογία, Συςτθματικι Βοτανικι

Μακθςιακοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να:
1.

Ραρατθροφν φφλλα, άνκθ και βλαςτοφσ και να καταλιγουν ςε ςυμπεράςματα ωσ
προσ τθν ταξινόμθςθ των βοτάνων ςτθν ίδια οικογζνεια, των Χειλανκϊν (Lamiaceae)
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2.

Συγκρίνουν τα βότανα μεταξφ τουσ ωσ προσ τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά τουσ
και να εντοπίηουν ομοιότθτεσ και διαφορζσ

3.

Ονομάηουν τα βότανα τθσ οικογζνειασ που περιλαμβάνονται ςτο εκπαιδευτικό
ςενάριο Διακρίνουν τα διαφορετικά αρϊματα των βοτάνων

4.

Συνδζουν τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των βοτάνων με τισ ςυνκικεσ του
περιβάλλοντοσ ςτο οποίο αυτά φφονται

5.

Χρθςιμοποιοφν απλζσ κλείδεσ ταξινόμθςθσ

6.

Χειρίηονται απλό εξοπλιςμό για να ςυλλζγουν τισ παρατθριςεισ τουσ

7.

Αποκτιςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ βότανα

8.

Συνεργάηονται για τθν οργάνωςθ τθσ ζρευνάσ τουσ, να τεκμθριϊνουν τισ απόψεισ
τουσ

Ρροετοιμαςία-υλικά
Ρριν τθ δραςτθριότθτα ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει ότι τα
παρακάτω αρωματικά φυτά τθσ οικογζνειασ των Χειλανκϊν (Lamiaceae, ςυνϊνυμο:
Labiatae) είναι διακζςιμα ςτο ςχολικό κιπο ι να φροντίςει ϊςτε να υπάρχουν (είναι
πολφ εφκολο είτε να τα προμθκευτεί από κάποιο φυτϊριο, είτε να ηθτιςει από τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ να τα φζρουν εφόςον τα ζχουν ςτουσ κιπουσ των ςπιτιϊν τουσ):
Βαςιλικόσ (Ocimum basilicum), Δυόςμοσ (Mentha spicata), Μελιςςόχορτο (Melissa
officinalis), Μζντα (Mentha x piperita), Φλιςκοφνι (Mentha pulegium), Ματηουράνα
(Origanum majorana), Δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis), Κροφμπι (Satureja
thymbra), Φαςκόμθλο (Salvia officinalis) και Λεβάντα ςτενόφυλλθ (Lavandula
angustifolia). Ο χρωματικόσ διαχωριςμόσ (πράςινο-καφζ) ζγκειται ςτισ διαφορετικζσ
οικολογικζσ προςαρμογζσ των δφο ομάδων, αντίςτοιχεσ των διαφορετικϊν ςυνκθκϊν
των οικοτόπων ανάπτυξισ τουσ.

Επιπλζον ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει φροντίςει ϊςτε να ζχει μικρά πουγκιά ι
τοφλια ςτα οποία κα προςκζςει λίγα φφλλα από το κάκε αρωματικό φυτό και κα τα
ςτακεροποιιςει (π.χ. κα τα ςφίξει ι κα κλείςει με ςυρραπτικό), κακϊσ και κορδζλεσ ι
μάςκεσ για να δζςει γφρω από τα μάτια των μακθτϊν. Χρειάηεται να ζχει ετοιμάςει
καρτζλεσ πάνω ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται το κοινό και λατινικό όνομα κάκε βοτάνου
κακϊσ και μεγεκυντικοφσ φακοφσ (1/ομάδα μακθτϊν ι/και ςτερεοςκόπιο ςε περίπτωςθ
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που το ςχολικό εργαςτιριο διακζτει τζτοιο). Τζλοσ κα πρζπει να ζχει φωτοτυπιςει το
φφλλο

εργαςίασ

του

ςεναρίου

(το

οποίο

κα

βρείτε

ςτθν

ιςτοςελίδα:

http://wp.me/p3GMlU-pT).

Φάςεισ ςεναρίου

Ειςαγωγικι δραςτθριότθτα: Γνωρίηουμε τα βότανα από τθ μυρωδιά τουσ
Θ δραςτθριότθτα προτείνεται να οργανωκεί ςτθν αυλι του ςχολείου κοντά ςτον κιπο
και να υπάρχουν ςυνεχόμενοι πάγκοι ι κρανία με καρζκλεσ γφρω τουσ όπου να κάκονται
οι μακθτζσ/τριεσ. Εναλλακτικά ςε μια ευρφχωρθ αίκουςα ι ςτο ςχολικό εργαςτιριο
φυςικϊν επιςτθμϊν.

Αρχικά, ο/θ εκπαιδευτικόσ εξθγεί ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ότι τα ςυγκεκριμζνα βότανα
ανικουν ςτθν κατθγορία των αρωματικϊν φυτϊν εξαιτίασ των αικζριων ελαίων τουσ
που τουσ δίνουν χαρακτθριςτικά αρϊματα και ηθτάει από τουσ μακθτζσ να
προςπακιςουν να εξθγιςουν για ποιο λόγο κεωροφν ότι ςυμβαίνει αυτό. Αφοφ
ακουςτοφν όλεσ οι απόψεισ παρακζτει μερικοφσ από τουσ λόγουσ (προςταςία από
εχκροφσ, βοικεια ςτθ κερμοαντοχι, προςζλκυςθ επικονιαςτϊν).

Ζπειτα ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να ςχθματίςουν δυάδεσ με τουσ/τισ
διπλανοφσ/ζσ τουσ ϊςτε ο/θ ζνασ/μια μακθτισ/τρια να φοράει κορδζλα ι μάςκα ςτα
μάτια και ο/θ άλλοσ/θ να ζχει ζνα πουγκί με βότανο που κα του/τθσ ζχει δϊςει ο/θ
εκπαιδευτικόσ. Στθ ςυνζχεια ο/θ δεφτεροσ/θ μακθτισ/τρια ηθτάει από τον/τθν πρϊτο/θ
να αναγνωρίςει το φυτό από τθ μυρωδιά ι ζςτω να περιγράψει τι του/τθσ κυμίηει θ
μυρωδιά αυτι (μπορεί ακόμθ και να του/τθσ δϊςει να αγγίξει τα φφλλα του φυτοφ για
να αιςκανκεί αν είναι μαλακά ι ςκλθρά, τριχωτά ι λεία κ.λπ.) Αφοφ ολοκλθρωκεί αυτό
το ςτάδιο οι μακθτζσ/τριεσ βγάηουν τθν κορδζλα ι μάςκα και κεντρικά πάνω ςτον πάγκο
τοποκετοφνται οι καρτζλεσ με τισ ονομαςίεσ των φυτϊν (κοινζσ και λατινικζσ) από
τον/τθν εκπαιδευτικό, ο/θ οποίοσ/α ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να διαλζξουν τθν
κάρτα που αντιςτοιχεί ςτο φυτό τουσ. Τζλοσ ηθτείται από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να
ςχολιάςουν τθν επιλογι τουσ και αν υπάρχουν μθ ςωςτζσ επιλογζσ να ακουςτοφν
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προτάςεισ για αλλαγζσ από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μζχρισ ότου θ κάκε ομάδα να ζχει τθ
ςωςτι καρτζλα.

Δραςτθριότθτα παρατιρθςθσ και ταξινόμθςθσ: Εςτιάηουμε ςτα μορφολογικά
χαρακτθριςτικά των βοτάνων
Σε αυτι τθ φάςθ ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιϊντασ
τθν αφι, αλλά και τουσ μεγεκυντικοφσ φακοφσ ανά ομάδα να καταγράψουν τισ
παρατθριςεισ τουσ ςχετικά με: το ςχιμα του βλαςτοφ, τθ διάταξθ των φφλλων, το ςχιμα
και μζγεκοσ των φφλλων, τθν τρίχωςθ (φπαρξθ τριχϊν) ι μθ των φφλλων, τθ μορφι και
διάταξθ των ανκζων (αν και ςε όςα υπάρχουν) με τθ βοικεια του φφλλου εργαςίασ και
να κάνουν υποκζςεισ ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ
αναπτφςςονται τα φυτά αυτά (ςκλθρά φφλλα ι/και ζντονθ τρίχωςθ άρα γκρίηο χρϊμα
ςθμαίνουν ξθροκερμικζσ ςυνκικεσ-μαλακά φφλλα χωρίσ ζντονθ τρίχωςθ ςθμαίνουν
υγραςία). Αν υπάρχει ςτερεοςκόπιο μποροφν να γίνουν τομζσ από τον/τθν εκπαιδευτικό
ςτα φφλλο, το βλαςτό και τα άνκθ των φυτϊν και να πραγματοποιιςουν
λεπτομερζςτερεσ περιγραφζσ. Αφοφ οι μακθτζσ/τριεσ κάνουν τισ παρατθριςεισ τουσ,
ο/θ εκπαιδευτικόσ ανακατεφει τισ καρτζλεσ των βοτάνων και ηθτάει από τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ να τισ ξαναταιριάξουν με κάκε φυτό με βάςθ τισ κλείδεσ ταξινόμθςθσ που
χρθςιμοποιοφν τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των φφλλων των φυτϊν αυτϊν. Ρρζπει
να ςθμειωκεί ότι ςυνικωσ για τθ ςυςτθματικι κατάταξθ των φυτϊν χρθςιμοποιοφνται
κλείδεσ που βαςίηονται ςτα άνκθ των φυτϊν, όμωσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ ςκοποφσ
του ςεναρίου προτείνουμε μια εναλλακτικι λφςθ εφόςον ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ είναι
δφςκολο να βροφμε ανκιςμζνα τα παραπάνω είδθ κατά τθ διάρκεια τθσ ςχολικισ
χρονιάσ. Τζλοσ, καταγράφουν τισ ομοιότθτεσ των βοτάνων με ςκοπό να οδθγθκοφν ςτο
ςυμπζραςμα ότι τα βότανα αυτά μοιράηονται αρκετά κοινά χαρακτθριςτικά ϊςτε να
μποροφν να ταξινομθκοφν ςε μια μεγαλφτερθ ομάδα, δθλαδι ανικουν ςτθν ίδια
οικογζνεια, αλλά ότι παρόλα αυτά υπάρχουν και διαφορζσ μεταξφ τουσ.

Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν
Κάκε δυάδα μακθτϊν/τριων παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ δραςτθριότθτασ
παρατιρθςθσ και ταξινόμθςθσ ςτθν ολομζλεια και γίνεται ςυηιτθςθ των απόψεων.
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Ορολογία ςχετικά με τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά των αρωματικϊν φυτϊν τθσ
οικογζνειασ των Χειλανκϊν (Lamiaceae): Δίχειλα Ηυγόμορφα άνκθ ςε διάταξθ κατά
ςπονδφλουσ, Διάταξθ φφλλων αντίκετθ και ςταυρωτι, Βλαςτόσ τετραγωνικισ διατομισ.

Βιβλιογραφία
Δθμθτροποφλου Β., Καινοφργιου Σ. & Ραπαηιςθ Χ. (2009). Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου
και του κορμιοφ. Ακινα: Ελλθνικι Εταιρία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ.
Εκδοτικι Ακθνϊν (1990). Εκπαιδευτικι Ελλθνικι Εγκυκλοπαίδεια. Θετικζσ Επιςτιμεσ.
Φυτολογία. Τόμοσ 10. Επιμζλεια ζκδοςθσ Α. Γιαννίτςαροσ.
Χριςτοδουλάκθσ Ν. Σ. & Γαργαράκθ Κ. Ε. (2012). Ιςτορίεσ φυτϊν με άρωμα Ελλάδασ.
Ακινα: Εκδόςεισ Ρερπινιά.
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Τα μυςτικά των δζκα χειλανκϊν
Βαλλιανάτου Ειρινθ
Συςτθματικι βοτανικόσ-Φυτοκοινωνιολόγοσ, Βοτανικόσ Κιποσ Λ. & Α.
Ν. Διομιδουσ
Κιοφπθ Βαςιλικι
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Δ.Ε. Ρειραιά
Μακθτζσ, θλικίασ 13-16 ετϊν
Καλλιεργοφμενα βότανα,
ονομαςία είδουσ, βάμματα

2 ϊρεσ *
φαρμακευτικζσ

ιδιότθτεσ,

χριςεισ,

Ρεριγραφι
Το εκπαιδευτικό ςενάριο εςτιάηεται ςτθ γνωριμία των μακθτϊν/τριϊν με τισ
φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ δζκα (10) καλλιεργοφμενων αρωματικϊν ειδϊν φυτϊν που
μποροφν εφκολα να φυτζψουν ςτθν αυλι του ςχολείου τουσ και που ανικουν ςτθν
πολυπλθκζςτερθ ςε είδθ οικογζνεια αρωματικϊν βοτάνων, τα Χειλανκι (Lamiaceae). Κα
μελετιςουν τισ ιδιότθτεσ αυτϊν των φυτϊν. Κα ςυςχετίςουν ονομαςίεσ με ιδιότθτεσ και
κα αποςυμβολίςουν μφκουσ που με τθ ςειρά τουσ κρφβουν ιδιότθτεσ των φυτϊν. Κα
ςυςχετίςουν χριςεισ από τθν αρχαιότθτα και τθν παράδοςθ με υπαρκτζσ ιδιότθτεσ των
φυτϊν. Κα παραςκευάςουν μόνοι τουσ βάμματα και κα διαπιςτϊςουν (με βάςθ τθ
βιβλιογραφία) ότι τα βότανα μπορεί να ζχουν και παρενζργειεσ.
Γνωςτικά Αντικείμενα: Βιολογία, Χθμεία, Φυςικι, Λςτορία, Συςτθματικι Βοτανικι
*Χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ: 2 ϊρεσ για το κυρίωσ μζροσ τθσ δραςτθριότθτασ και 1520 περίπου θμζρεσ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ παραςκευισ των βαμμάτων.

Μακθςιακοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ςε κζςθ να:
1.

Ονομάηουν τα βότανα τθσ οικογζνειασ που περιλαμβάνονται ςτο εκπαιδευτικό
ςενάριο και να ςυςχετίηουν τισ ονομαςίεσ με ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτεσ των φυτϊν
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2.

Χειρίηονται απλό εξοπλιςμό για να ςυλλζγουν τισ παρατθριςεισ τουσ και να
παραςκευάηουν οι ίδιοι χριςιμα φαρμακευτικά ςκευάςματα

3.

Αποςυμβολίηουν μφκουσ που ςυνδζονται με οριςμζνα από τα φυτά, βρίςκοντασ τθ
ςυςχζτιςθ με ςυγκεκριμζνεσ ιδιότθτζσ τουσ (μορφολογικζσ, φαρμακευτικζσ κ.ά.)

4.

Εξθγιςουν χριςεισ τθσ αρχαιότθτασ ι παραδοςιακζσ, που εμμζςωσ ςχετίηονται με
φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ των φυτϊν

5.

Αποκτιςουν κετικι ςτάςθ απζναντι ςτθ βότανα, αντιλαμβανόμενοι επίςθσ ότι
επιβάλλεται θ ορκι χριςθ τουσ

6.

Να ςυνεργάηονται για τθν οργάνωςθ τθσ ζρευνάσ τουσ και να τεκμθριϊνουν τισ
απόψεισ τουσ

Ρροετοιμαςία-υλικά
Ρριν τθ δραςτθριότθτα ο/θ εκπαιδευτικόσ κα πρζπει να ζχει εξαςφαλίςει ότι τα
παρακάτω αρωματικά φυτά τθσ οικογζνειασ των Χειλανκϊν (Lamiaceae) είναι διακζςιμα
ςτο ςχολικό κιπο ι να φροντίςει ϊςτε να υπάρχουν (είναι πολφ εφκολο είτε να τα
προμθκευτεί από κάποιο φυτϊριο, είτε να ηθτιςει από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να τα
φζρουν εφόςον τα ζχουν ςτουσ κιπουσ των ςπιτιϊν τουσ): Βαςιλικόσ (Ocimum basilicumΪκιμον το βαςιλικόν), Δυόςμοσ (Mentha spicata-Μζντα θ ςταχυϊδθσ), Μελιςςόχορτο
(Melissa officinalis-Μζλιςςα θ φαρμακευτικι), Μζντα (Mentha x piperita-Μζντα θ
πιπερϊδθσ), Φλιςκοφνι (Mentha pulegium-Μζντα ι πουλζγειοσ ι των ψφλλων),
Ματηουράνα (Origanum majorana-Ορίγανον θ ματηουράνα), Δεντρολίβανο (Rosmarinus
officinalis-οςμαρίνοσ ο φαρμακευτικόσ), Κροφμπι (Satureja thymbra), Φαςκόμθλο
(Salvia officinalis-Σάλβια θ φαρμακευτικι) και Λεβάντα ςτενόφυλλθ (Lavandula
angustifolia-Λαβαντοφλα θ ςτενόφυλλοσ).

Επιπλζον, κα πρζπει να διακζτει μια ηυγαριά για μικροποςότθτεσ (π.χ. θλεκτρονικι
ηυγαριά κουηίνασ), ογκομετρικοφσ κυλίνδρουσ ι φιάλεσ και ψαλίδια κατάλλθλα για κοπι
μικρϊν τμθμάτων των παραπάνω φυτϊν. Επίςθσ κακαρό οινόπνευμα (προςοχι! όχι
λοςιόν οινοπνεφματοσ που ςυνθκίηεται τελευταίωσ) ι βότκα ι τςίπουρο. Γυάλινα δοχεία
με πϊματα που κα κλείνουν καλά και μποροφν να φζρουν τα παιδιά από το ςπίτι και
αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ. Μικρότερα γυάλινα μπουκάλια με αεροςτεγι πϊματα για να
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μοιραςτοφν τα βάμματα ςτα παιδιά. Διθκθτικό χαρτί ι φίλτρα καφζ. Τζλοσ κα πρζπει να
ζχει φωτοτυπιςει τισ οδθγίεσ παραςκευισ των βαμμάτων.

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κα ζχει ετοιμάςει καρτζλεσ (περιςςότερεσ από μία για κάκε είδοσ
φυτοφ π.χ. 4-5) πάνω ςτισ οποίεσ κα αναγράφεται το κοινό, το λατινικό και το ελλθνικό
επιςτθμονικό όνομα κάκε βοτάνου και κα εξθγιςει ςτουσ μακθτζσ ότι τα ονόματα των
φυτϊν ςχετίηονται με τισ ιδιότθτζσ τουσ. Συγκεκριμζνα το όνομα του είδουσ του κάκε
φυτοφ αποτελείται από δφο λζξεισ, θ πρϊτθ υποδθλϊνει το γζνοσ ςτο οποίο ανικει το
είδοσ και θ δεφτερθ κάποια ιδιότθτα του φυτοφ. Στθ ςυνζχεια, κα δϊςει πλθροφορίεσ
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ςχετικά με το τι είναι βάμμα (παραςκεφαςμα όπου ζχει
εμποτιςτεί βότανο ςε αλκοόλθ, με αποτζλεςμα τα δραςτικά ςυςτατικά του βοτάνου να
περνοφν ςτο υγρό, το οποίο ζχει μεγάλθ ζνταςθ και διάρκεια δράςθσ).

Φάςεισ ςεναρίου

Συςχετίηουμε τα ονόματα των αρωματικϊν φυτϊν με τισ ιδιότθτζσ τουσ
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ζχει τοποκετιςει από πριν τισ καρτζλεσ με τισ ονομαςίεσ πάνω ςε
κάκε ζνα από τα δζκα αρωματικά φυτά. Ζπειτα τισ υπόλοιπεσ καρτζλεσ με τα ονόματα
των φυτϊν τισ μοιράηει τυχαία ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ που
ζχουν τθν καρτζλα με το ίδιο όνομα φυτοφ να ςυγκροτιςουν μια ομάδα (3-4
μακθτζσ/τριεσ) και τουσ ηθτά να αναηθτιςουν το φυτό τουσ ςτον κιπο. Αφοφ το βρουν
τουσ ηθτάει να διαβάςουν μαηί τισ διάφορεσ ονομαςίεσ και να κάνουν υποκζςεισ για τθν
προζλευςι τουσ. Τουσ προτείνει είτε να κάνουν μια αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο για τισ
ιδιότθτεσ του αρωματικοφ φυτοφ τουσ, είτε να χρθςιμοποιιςουν τθ βιβλιογραφία που
προτείνεται ςτο τζλοσ του ςεναρίου για να βοθκθκοφν ςτθν ερευνά τουσ, τθν οποία ζχει
προμθκευτεί.

Ραραςκευάηουμε βάμμα από κάκε είδοσ
Θ τελικι ςυγκζντρωςθ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ να είναι 20% w/v, δθλαδι να ζχουμε
αναλογία 20 μερϊν βάρουσ φυτικοφ υλικοφ προσ 100 μζρθ όγκου υγροφ.
Οι μακθτζσ/τριεσ κόβουν ςε κομματάκια ακραία μζρθ από κάκε είδοσ κατά προτίμθςθ
νωρίσ το πρωί (τα μζρθ να περιζχουν φφλλα και αν το φυτό είναι ανκιςμζνο, άνκθ).
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Ηυγίηουν ςταδιακά ϊςτε να πετφχουν το επικυμθτό βάροσ (μπορεί για παράδειγμα να
επιλεγεί για λόγουσ οικονομίασ θ παραςκευι βάμματοσ 10 gr υλικοφ ςε 50 ml υγροφ).
Ογκομετροφν τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα υγροφ για κάκε είδοσ. Τοποκετοφν το υγρό ςε
γυάλινο διαφανζσ δοχείο κατάλλθλου μεγζκουσ, ρίχνουν μζςα τθν αντίςτοιχθ ποςότθτα
τεμαχιςμζνου φυτοφ και παρατθροφν πόςο γριγορα το υγρό αλλάηει χρϊμα.
Ρροςπακοφν να εξθγιςουν το φαινόμενο. Κλείνουν καλά το δοχείο.

Τοποκετοφν

ετικζτεσ με το όνομα του είδουσ, που μποροφν και να ηωγραφίςουν. Αποκθκεφουν το
κάκε δοχείο ςε κλειςτό ερμάριο ι το κλείνουν με αλουμινόχαρτο. Μετά από 15-20 μζρεσ
τα βάμματα είναι ζτοιμα. Φιλτράρονται με διθκθτικό χαρτί ι απλϊσ φίλτρο καφζ.
Μοιράηονται ςε μικρά γυάλινα μπουκαλάκια, πάλι με ετικζτεσ. Αν δεν είναι ςκοφρου
χρϊματοσ να δοκεί θ οδθγία τθσ αποκικευςισ τουσ ςε κλειςτό ερμάριο.

Οι μακθτζσ/τριεσ με βάςθ τθν ζρευνα που ζχουν πραγματοποιιςει για τισ ιδιότθτεσ των
δζκα (10) φυτϊν βρίςκουν τισ ςυγκεκριμζνεσ εξωτερικζσ χριςεισ των βαμμάτων. Με
βάςθ τθ βιβλιογραφία διαπιςτϊνουν ότι για παράδειγμα θ παρατεταμζνθ επαφι του
φλιςκουνιοφ με το δζρμα ζχει ςοβαρζσ παρενζργειεσ.

Αποςυμβολίηουμε μφκουσ ςχετικοφσ με τα φυτά μασ
Με τθ λογικι ότι Μφκοσ=Κρυμμζνθ Αλικεια, προςπακοφν να αποςυμβολίςουν μφκουσ
και να τουσ ςυνδζςουν με μορφολογικά χαρακτθριςτικά, ι φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ των
φυτϊν. Το ίδιο κάνουν και για αρχαίεσ ι παραδοςιακζσ χριςεισ των φυτϊν.

Ρ.χ. για δεντρολίβανο: Ο βαςιλιάσ τθσ Ρερςίασ Πρχαμοσ και θ Ωκεανίδα Ευρυνόμθ
ζκαναν δυο κόρεσ: τθ Λευκοκόθ και τθν Κλιτφθ. Ο Απόλλων-Ιλιοσ ερωτεφτθκε τθν πρϊτθ
αλλά τον αγάπθςε θ δεφτερθ, που ηιλεψε και είπε ςτον πατζρα τθσ ότι θ αδελφι τθσ
είχε ερωτικι ςχζςθ με τον Ιλιο. Ο Πρχαμοσ ζκαψε τθν Λευκοκόθ ηωντανι και ο Ιλιοσ
για να τθ ςϊςει και να μθν ξεχαςτεί

τθ μετζτρεψε ςε δεντρολίβανο. Θ Κλιτφθ

μετανιωμζνθ μεταμορφϊκθκε ςε θλιοτρόπιο (Οβίδιοσ, Μεταμορφϊςεισ). Επίςθσ το
δεντρολίβανο το χρθςιμοποιοφςαν πολφ ωσ ςτεφάνι ςτο κεφάλι τουσ, ιταν ςφμβολο
ςτακερότθτασ, εμπιςτοςφνθσ, πίςτθσ και το χρθςιμοποιοφςαν ςτισ τελετουργίεσ γάμου,
αγάπθσ, φιλίασ. ► Από τότε γνϊριηαν ότι είναι τονωτικό του εγκεφάλου και ενιςχυτικό
τθσ μνιμθσ. Ρ.χ. για τα τρία είδθ που ανικουν ςτο γζνοσ Mentha: Το όνομα του γζνουσ
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προζρχεται από τθ νφμφθ του Κάτω Κόςμου Μίνκθ, θ οποία ιταν ερωμζνθ του
Ρλοφτωνα. Θ Ρερςεφόνθ ηιλεψε και παραπονζκθκε ςτθ μθτζρα τθσ Διμθτρα, που μόλισ
το άκουςε ςυνζκλιψε τθ Μίνκθ με τα πόδια τθσ. Ο Ρλοφτων τότε τθ μεταμόρφωςε ςτο
αρωματικό φυτό που φφτρωςε για πρϊτθ φορά ςτο ομϊνυμο όροσ τθσ Τριφυλλίασ, όπου
λάτρευαν τον Ρλοφτωνα. ► νφμφθ Κάτω Κόςμου = εξάπλωςθ του φυτοφ με υπόγεια
ριηϊματα. Ρ.χ. για τα ελλθνικά είδθ Mentha (ςτο ςυγκεκριμζνο πρόγραμμα το δυόςμο
και το φλιςκοφνι), ξζρουμε, ότι τα χρθςιμοποιοφςαν για να κακαρίηουν με αυτά το
τραπζηι ► αντιμικροβιακζσ, αντιςθπτικζσ ιδιότθτεσ.

Βιβλιογραφία
Δθμθτροποφλου Β., Καινοφργιου Σ. & Ραπαηιςθ Χ. (2009). Φυτά, Γιατρειά, Χαρά του νου
και του κορμιοφ. Ακινα: Ελλθνικι Εταιρία Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ.
Εκδοτικι Ακθνϊν (1990). Εκπαιδευτικι Ελλθνικι Εγκυκλοπαίδεια. Θετικζσ Επιςτιμεσ.
Φυτολογία. Τόμοσ 10. Επιμζλεια ζκδοςθσ Α. Γιαννίτςαροσ.
Τεςςερομμάτθ

Χ.

(2016).

Φυτά

με
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ιδιότθτεσ.
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φυτοκεραπευτικζσ δυνατότθτεσ. Ακινα: Εκδόςεισ Σπανόσ Βιβλιοφιλία.
Χριςτοδουλάκθσ Ν. Σ. & Γαργαράκθ Κ. Ε. (2012). Ιςτορίεσ φυτϊν με άρωμα Ελλάδασ.
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10 ΑΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΘΣ ΑΥΛΘΣ ΜΑΣ ΣΥΣΤΘΝΟΝΤΑΙ

Ονοματεπϊνυμο:……………………………………….. Τάξθ:………… Θμερομθνία:………………….

Ραρατθροφμε

καλά

τισ παρακάτω

εικόνεσ, ϊςτε

να είμαςτε ςίγουροι ότι

αντιλαμβανόμαςτε καλά τουσ όρουσ που περιγράφονται.

Εικόνα 1. Τμιμα ανκοφόρου βλαςτοφ του χειλανκοφσ Salvia verbenaca, όπου φαίνονται:
1.

Τα ηυγόμορφα (με ζναν μόνο άξονα ςυμμετρίασ και ςυγκεκριμζνα ςτθ μζςθ και από
επάνω προσ τα κάτω) και δίχειλα άνκθ

2.

Θ διάταξθ των ανκζων ςε ςπονδφλουσ

3.

Ο βλαςτόσ με τετραγωνικι διατομι
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Εικόνα 2. Τμιμα βλαςτοφ του χειλανκοφσ Salvia fruticosa, όπου φαίνεται θ διάταξθ των
φφλλων: αντίκετθ (από κάκε γόνατο εκφφονται δυο φφλλα) και ςταυρωτι (τα διαδοχικά
ηεφγθ φφλλων ςχθματίηουν ορκι γωνία).

Εικόνα 3. Διάφορεσ μορφζσ απλϊν φφλλων. 1. βελονοειδζσ, 2. γραμμοειδζσ, 3. επίμθκεσ
ι πρόμθκεσ, 4. λογχοειδζσ, 5. ωοειδζσ, 6. αντωοειδζσ, 7. καρδιοειδζσ, 8. τριγωνικό, 9.
διςκοειδζσ και αςπιδοειδζσ. (Σχζδιο Γ. Σφικασ: Εκδοτικι Ακθνϊν (1990). Εκπαιδευτικι
Ελλθνικι Εγκυκλοπαίδεια. Θετικζσ Επιςτιμεσ. Φυτολογία. Τόμοσ 10, ςελ.338.
Επιμζλεια ζκδοςθσ Α. Γιαννίτςαροσ).

Συγκρίνουμε τα χαρακτθριςτικά του φυτοφ που μελετάμε με τα παραπάνω.
Ραρατθροφμε ότι τα λατινικά ονόματα των οργανιςμϊν γράφονται με italics.
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Κλείδα με βάςθ τα φφλλα
Και τϊρα ασ γίνουμε κι εμείσ ςυςτθματικοί βοτανικοί κι ασ προςπακιςουμε να
προςδιορίςουμε το είδοσ των φυτϊν που μελετοφμε. Για αυτό κα χρθςιμοποιιςουμε
κλείδεσ. Οι κλείδεσ είναι ηεφγθ περιγραφϊν. Κάκε φορά επιλζγουμε ςε ποια από τισ δυο
περιγραφζσ ταιριάηει το φυτό μασ. Τότε ι καταλιγουμε ςε ςυγκεκριμζνο είδοσ ι θ
κλείδα μασ παραπζμπει ςε νζο ηεφγοσ περιγραφϊν. Συνεχίηουμε ζτςι μζχρι να
καταλιξουμε ςε ςυγκεκριμζνο είδοσ φυτοφ.

Ξεκινάμε λοιπόν…
1. Φφλλα μαλακά χωρίσ τρίχεσ ι με λιγοςτζσ τρίχεσ. Δεν δίνουν τθν εντφπωςθ
χνουδωτϊν φφλλων………….πιγαινε ςτο 6,6a
1α. Φφλλα ςκλθρά, ι αν είναι μαλακά τότε με πολλζσ τρίχεσ - χνουδωτά………….πιγαινε
ςτο 2,2α
2. Φφλλα βελονοειδι (πράςινα ςτθν επάνω επιφάνεια, γκριηωπά ςτθν
κάτω)………..δεντρολίβανο (Rosmarinus officinalis)
2α. Φφλλα όχι όπωσ παραπάνω………….πιγαινε ςτο 3,3α
3. Φφλλα γκριηωπά ι γκριηωπά-πραςινωπά, με μικοσ πάνω από 2
εκατοςτά………….πιγαινε ςτο 4,4α
3α. Φφλλα όχι όπωσ παραπάνω………….πιγαινε ςτο 5,5α
4. Φφλλα όχι ςτενά, επιμικθ-λογχοειδι ι λογχοειδι………..φαςκομθλιά (Salvia
officinalis)
4a. Φφλλα ςτενά, γραμμοειδι ι επιμικθ………..λεβάντα (Lavandula angustifolia)
5. Φφλλα ςκλθρά………..κροφμπι (Satureja thymbra)
5a. Φφλλα μαλακά………..ματηουράνα (Origanum majorana)
6. Φυτό όρκιο, που εκφφεται ολόκλθρο από ζνα ςθμείο του εδάφουσ…………. βαςιλικόσ
(Ocimum basilicum)
6α. Φυτό που πετά μεν όρκιουσ βλαςτοφσ, αλλά αυτοί εκφφονται από διάφορα ςθμεία
του εδάφουσ…………. πιγαινε ςτο 7,7α
7. Φφλλα χωρίσ εμφανι μίςχο και ταυτόχρονα πολφ ρυτιδωμζνα………..δυόςμοσ (Mentha
spicata)
7a. Φφλλα όχι όπωσ παραπάνω…………. πιγαινε ςτο 8,8α
8. Φφλλα καρδιοειδι………….μελιςςόχορτο (Melissa officinalis)
8α. Φφλλα όχι καρδιοειδι…………. πιγαινε ςτο 9,9α
9. Φφλλα το πολφ 30x12χιλιοςτά (ςυνικωσ πολφ μικρότερα), με κοντό μίςχο
………….φλιςκοφνι (Mentha pulegium)
9a. Φφλλα πολφ μεγαλφτερα, με μακρφ μίςχο………….μζντα (Mentha x piperita)
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Ρροςδιορίςατε το φυτό ςασ; Εφγε!!
Να ξζρετε, ότι αν πρόκειται για κάποιο από τα Ocimum basilicum, Origanum majorana ι
Lavandula angustifolia, αυτά είναι ξενικά φυτά, που όμωσ ιταν γνωςτά από τθν
αρχαιότθτα ςτθν Ελλάδα για τισ φαρμακευτικζσ-αρωματικζσ τουσ ιδιότθτεσ και τα
καλλιεργοφμε ζωσ τϊρα. Επίςθσ το υποείδοσ τθσ Melissa officinalis που πωλοφν ςτα
φυτϊρια και ςίγουρα τζτοιο ζχετε ςτον κιπο ςασ, δεν είναι ελλθνικό. Εμείσ ςτθ χϊρα
μασ ικαγενζσ ζχουμε ζνα άλλο υποείδοσ του μελιςςόχορτου, πολφ πιο τριχωτό, κα
λζγαμε χνουδωτό (γιατί άραγε;). Τζλοσ, θ Mentha x piperita δεν είναι ικαγενισ ελλθνικι
μζντα (είναι υβρίδιο τθσ υδροχαροφσ μζντασ και του δυόςμου).

Ρου ηει το φυτό ςασ;
Με βάςθ τισ παρατθριςεισ ςασ για τα φφλλα του φυτοφ ςασ (μαλακά ι ςκλθρά με τρίχεσ
ι χωρίσ κλπ.) και τισ οδθγίεσ τθσ κλείδασ που ακολουκιςατε για να προςδιορίςετε το
είδοσ του φυτοφ ςασ μπορείτε να κάνετε υποκζςεισ για το περιβάλλον ςτο οποίο
αναπτφςςεται το φυτό ςασ; (Ρ.χ. ξθρό ι με υγραςία).
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Ραίηω και ανακαλφπτω τα βότανα
Γκουντοφμα Μαρία
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Μακθτζσ, θλικίασ 7-9 ετϊν

90 λεπτά
2 διδακτ. ϊρεσ

Βότανα, κάρτεσ, μνιμθ, παιχνίδια, παραμφκι

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ από νωρίσ ζρχονται ςε επαφι με κάποια μορφι βοτάνων, ςυνικωσ ςτθ
διατροφι τουσ ι τα καλλυντικά περιποίθςισ τουσ αλλά και προςπερνϊντασ τα ςτο
πάρκο κακ’ οδόν για το ςχολείο. Το παρόν ςενάριο παρουςιάηει μια ςειρά
δραςτθριοτιτων για μακθτζσ/τριεσ Β-Γ τάξθσ δθμοτικοφ, που μποροφν να λάβουν χϊρα
ςτθν φπαικρο, ςε προαφλιο ι ςτθ ςχολικι αίκουςα. Με τθν υλοποίθςι του επιδιϊκεται
οι μακθτζσ/τριεσ να ανακαλφψουν τον κόςμο των βοτάνων, μζςα από τθν αναγνϊριςι
τουσ ςτο φυςικό χϊρο, τθν ονοματοδοςία και τθν κατανόθςθ των τρόπων αξιοποίθςισ
τουσ, ενϊ παράλλθλα να ζρκουν ςε επαφι με το φυςικό περιβάλλον και τουσ
υπαίκριουσ ανοιχτοφσ χϊρουσ και να απολαφςουν ομαδικά παιχνίδια ςε αυτοφσ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Αναγνϊριςθ και διάκριςθ των χαρακτθριςτικϊν των βοτάνων
 Κατανόθςθ των ιδιοτιτων και των χριςεων των βοτάνων
Δεξιότθτεσ
 Ρροςανατολιςμόσ και εξερεφνθςθ φυςικοφ πεδίου
 Αναηιτθςθ, ςφγκριςθ, αντιπαραβολι, ςφνκεςθ πλθροφοριϊν
 Συνεργατικότθτα, επικοινωνία, ζκφραςθ, δθμόςιοσ λόγοσ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Ρεριβαλλοντικι ευαιςκθτοποίθςθ-αειφορικι διαχείριςθ του φυςικοφ τοπίου
 Διατροφι και υγεία -αξιοποίθςθ του φυςικοφ πλοφτου
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Ρροετοιμαςία-Υλικά


Κάρτεσ αναγνϊριςθσ βοτάνων του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ (http://tinyurl.com/jgx83hc)



3-5 ςακουλάκια μεςαίου ι μεγάλου μεγζκουσ



Ραραμφκια με κζμα τα βότανα



Ροικιλία βοτάνων (φρζςκων ι και αποξθραμζνων)

Δραςτθριότθτα 1
Ραιχνίδι αναγνϊριςθσ: Ζλα να γνωριςτοφμε… (20 λεπτά)

Στο γραςίδι* ο/θ εκπαιδευτικόσ τοποκετεί τισ κάρτεσ αναγνϊριςθσ βοτάνων από τθν
πλευρά τθσ φωτογραφίασ. Σε τριγφρω δζντρα τοποκετοφνται ςακουλάκια (3-5, ανάλογα
με τον αρικμό των καρτϊν που κα αξιοποιθκοφν) που περιζχουν μζςα τα βότανα που
απεικονίηονται ςτισ κάρτεσ (κάκε ςακουλάκι ζχει διαφορετικά, ζνα βότανο ανά κάρτα).
Οι μακθτζσ/τριεσ, ανά ομάδεσ των 3-4, επιλζγουν μια κάρτα και τρζχουν ςτα ςακουλάκια
να βρουν το βότανο που απεικονίηεται. Μόλισ το βρουν, επιςτρζφουν ςε ςθμείο που
ζχουν διαλζξει για τθν ομάδα τουσ και τοποκετοφν το βότανα δίπλα ςτθν κάρτα, ςτο
ζδαφοσ. Πταν όλεσ οι ομάδεσ ζχουν ταιριάξει όλα τα βότανα με τισ κάρτεσ τουσ, τότε
επιςκζπτονται θ μια τθν άλλθ και παρουςιάηουν το φυτό, τθ φωτογραφία, το όνομά του
και τισ ιδιότθτζσ του (αναγράφονται ςτθν πίςω πλευρά κάκε κάρτασ).
* Το παιχνίδι μπορεί να υλοποιθκεί ςτθν φπαικρο, ςτο προαφλιο ι ςε αίκουςα ςχολείου.

Δραςτθριότθτα 2α (ςτθν φπαικρο)
Ραιχνίδι εξερεφνθςθσ: Εξερευνϊ, παρατθρϊ, μακαίνω… (30 λεπτά)

Πλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ, διατθρϊντασ τισ ομάδεσ τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ,
μοιράηονται τισ κάρτεσ αναγνϊριςθσ. Στθ ςυνζχεια καλοφνται να περιπλανθκοφν ςτο
χϊρο (δάςοσ, πάρκο κτλ.) και να εντοπίςουν τα βότανα των καρτϊν τουσ (όςα
υπάρχουν). Μόλισ τα εντοπίςουν, καταγράφουν ςε φφλο εργαςίασ ποιο βότανο βρικαν,
τθν ιδιότθτά του, τθν τοποκεςία που το βρικαν, ποια άλλα βότανα ι φυτά υπάρχουν
τριγφρω του, τισ διαςτάςεισ, το χρϊμα, το ςχιμα του κτλ. Στθ ςυνζχεια ςυγκεντρϊνονται
οι ομάδεσ και παρουςιάηει θ κακεμία τα ευριματά τθσ.
Ρροςοχι: Δεν κόβουμε τα βότανα, κάκε ομάδα μετακινείται από βότανο ςε βότανο.
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Δραςτθριότθτα 2β (ςτο προαφλιο)
Ραιχνίδι των αιςκιςεων: Μυρίηω, αγγίηω, βρίςκω… (30 λεπτά)

Ο/θ εκπαιδευτικόσ τοποκετεί ςε ζνα κρανίο όλα τα βότανα τθσ προθγοφμενθσ
δραςτθριότθτασ. Σε άλλο κρανίο τοποκετεί μικρότερα τμιματα αυτϊν των βοτάνων.
Πλοι/εσ οι μακθτζσ/τριεσ, διατθρϊντασ τισ ομάδεσ τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ,
περνοφν πρϊτα μπροςτά από το 1ο κρανίο, όπου περιεργάηονται αγγίηουν και μυρίηουν
τα βότανα. Κατόπιν, ξεκινά το παιχνίδι. Εκ περιτροπισ, ζνασ/μια παίκτθσ/παίκτρια από
κάκε ομάδα, ςτον/ςτθν οποίο/α ζχουν δζςει τα μάτια, κατευκφνεται ςτο 2 ο κρανίο όπου
μυρίηει και αγγίηει ζνα βότανο, του οποίου το όνομα καλείται και να μαντζψει. Το
παιχνίδι τελειϊνει όταν αναγνωριςτοφν όλα τα βότανα και νικιτρια ομάδα ςτζφεται
αυτι που βρικε τα περιςςότερα.
Σθμειϊςεισ: 1. Ελλείψει ποςότθτασ βοτάνων ι κρανίων μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ζνα
κρανίο με τα ίδια βότανα, αρκεί να ανακατευτεί θ ςειρά τουσ πριν αρχίςει το παιχνίδι. 2.
Για αφξθςθ του βακμοφ δυςκολίασ μπορεί να ηθτθκεί από τουσ/τισ παίκτεσ/παίκτριεσ να
αναφζρουν και μια ιδιότθτα των βοτάνων ι το χρϊμα του άνκουσ τουσ εκτόσ μόνο από
το όνομα. 3. Ρροσ αποφυγι αλλεργιϊν γίνεται ςχετικι διερεφνθςθ μεταξφ των μακθτϊν
και το παιχνίδι βαςίηεται μόνο ςτθν αφι, όχι ςτθν όςφρθςθ.

Δραςτθριότθτα 2γ (ςτθν αίκουςα)
Ραραμφκι (30 λεπτά)

Ο/θ

εκπαιδευτικόσ

μπορεί

να

διαβάςει

εντόσ

τθσ

αίκουςασ

ςτουσ/ςτισ

μακθτζσ/μακιτριεσ ζνα παραμφκι για βότανα. Ρροτιμάται είναι να επιλεγοφν τυχαία
μερικοί αναγνϊςτεσ και να διαβάςουν αυτοί το παραμφκι ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριεσ
τουσ (μια παράγραφοσ ι μια ςελίδα ανάγνωςθσ ανά μακθτι/τρια). Ενδεικτικά
αναφζρονται τα παραμφκια Θ πριγκίπιςςα του βοτανόκθπου (Μακιουδάκθ, 2015) και
Στθ βοτανοχϊρα μια φορά (Νικολαΐδου, 2014).

Δραςτθριότθτα 3
Ραιχνίδι μνιμθσ: Ζχω μια ςακουλίτςα… (20 λεπτά)
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Πλοι/όλεσ οι μακθτζσ/τριεσ κάκονται ςε κυκλικό ςχθματιςμό*. Ο/θ πρϊτοσ/πρϊτθ
μακθτισ/τρια ξεκινά λζγοντασ «Ζχω μια ςακουλίτςα που ζχει μζςα...» και ςυμπλθρϊνει
τθν πρόταςι του με ζνα βότανο, δθλαδι «Ζχω μια ςακουλίτςα που ζχει μζςα μια
καλζντουλα». Ο/θ επόμενοσ/θ, που κάκεται δίπλα του/τθσ ςτον κφκλο, επαναλαμβάνει
τθν φράςθ προςκζτοντασ ζνα δικό του βότανο, δθλαδι «Ζχω μια ςακουλίτςα που ζχει
μζςα μια καλζντουλα και ζνα χαμομιλι». Πλοι οι μακθτζσ/τριεσ με τθ ςειρά τουσ
επαναλαμβάνουν τθν πρόταςθ προςκζτοντασ κάκε φορά ζνα νζο βότανο ςε όςα είναι
ιδθ μζςα ςτθ ςακουλίτςα. Πταν ζνασ μακθτισ/τρια δε μπορζςει να πει τθ ςωςτι ςειρά
των βοτάνων, τότε βγαίνει από το παιχνίδι και ο επόμενοσ μακθτισ/τρια, δίπλα του,
ξεκινά νζο γφρο γεμίηοντασ τθ ςακουλίτςα από τθν αρχι (μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν
τα ίδια βότανα αρκεί να ακολουκοφν άλλθ ςειρά). Το παιχνίδι μνιμθσ ολοκλθρϊνεται
είτε όταν μζνει ζνασ τελευταίοσ μακθτισ/τρια που κυμικθκε τα βότανα ςωςτά είτε όταν
οι μακθτζσ/τριεσ δε γνωρίηουν/κυμοφνται άλλα βότανα.
* Το παιχνίδι μπορεί να υλοποιθκεί ςτθν φπαικρο, ςτο προαφλιο ι ςε αίκουςα ςχολείου.

Δραςτθριότθτα 4
Ραιχνίδι αναςτοχαςμοφ (20 λεπτά)

Πλοι οι μακθτζσ/τριεσ κάκονται ςε κυκλικό ςχθματιςμό*. Ξεκινοφν να αφθγοφνται, από
τθ δικι τουσ προςωπικι βιωματικι ςκοπιά και εκφράηοντασ πωσ νιϊκουν για αυτό που
περιγράφουν, τι ζγινε κατά τθν υλοποίθςθ των δραςτθριοτιτων. Ζνασ μακθτισ/τρια
αρχίηει τθν αφιγθςθ, άλλοσ εκελοντικά τθν ςυνεχίηει από εκεί που τθν άφθςε ο
προθγοφμενοσ, κτλ. Το παιχνίδι ολοκλθρϊνεται όταν τελειϊςει θ αφιγθςθ όλων των
δράςεων.
* Το παιχνίδι μπορεί να υλοποιθκεί ςτθν φπαικρο, ςτο προαφλιο ι ςε αίκουςα ςχολείου.
Ρροςοχι: Ρροτείνεται να μθν πιεςτοφν οι μακθτζσ/τριεσ να ςυμμετζχουν όλοι ςτθν
αφιγθςθ κακϊσ πρόκειται για ζκφραςθ των προςωπικϊν τουσ ςκζψεων και
ςυναιςκθμάτων.

Βιβλιογραφικζσ αναφορζσ
Μακιουδάκθ, Ε. (2015). Θ πριγκίπιςςα του βοτανόκθπου. Θράκλειο: Μτανοσ.
Νικολαΐδου, Ε. (2014). Στθ βοτανοχϊρα μια φορά. Ακινα: Μζκεξισ.
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Μακαίνω για τα βότανα μζςω Θ/Υ
Γκουντοφμα Μαρία
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Κουκλατηίδου Μαρία
Εκπαιδευτικόσ, 3ο Ρειραματικό Δθμοτικό Σχολείο Ευόςμου Κες/κθσ
Μακθτζσ, θλικίασ 8-9 ετϊν

120 λεπτά
2-3 διδ. ϊρεσ

Διαδίκτυο, λογιςμικό, ψθφιακι αφιγθςθ, αειφορικι τεχνολογία

Ρεριγραφι
Το παρόν ψθφιακό ςενάριο απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ που επικυμοφν να
ανακαλφψουν τα βότανα. Ρροτείνεται κυρίωσ ςε μακθτζσ/τριεσ που φοιτοφν ςτθ Γ’
Δθμοτικοφ, κακϊσ το ςενάριο ςυνδζεται με ςυγκεκριμζνθ ενότθτα του ςχολικοφ
εγχειριδίου τθσ Μελζτθσ Ρεριβάλλοντοσ (Κεφάλαιο 4. Κατθγορίεσ φυτϊν, άςκθςθ 4).
Ωςτόςο, μπορεί να αξιοποιθκεί και ςε όμορεσ θλικιακζσ ομάδεσ. Με τθν υλοποίθςθ του
ςεναρίου επιχειρείται να δοκεί μία πρϊτθ ευχάριςτθ εμπλοκι με τα βότανα, τθν
αντίλθψι τουσ ωσ κατθγορία φυτϊν, τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικϊν με τα
βότανα, τθν αναγνϊριςθ βαςικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ μζςα από εφαρμογζσ του
διαδικτφου και του υπολογιςτι με απϊτερο ςκοπό τθ δθμιουργία μιασ θλεκτρονικισ
εφαρμογισ που κα ςυνκζτει τα ψθφιακά προϊόντα τουσ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι
οι μακθτζσ/τριεσ να είναι ςχετικά εξοικειωμζνοι/εσ με τθ χριςθ υπολογιςτι και
διαδικτφου, επιτρζποντασ με αυτόν τον τρόπο τθ φκίνουςα εμπλοκι του/τθσ
εκπαιδευτικοφ ςτο προτεινόμενο ψθφιακό ςενάριο.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Αναγνϊριςθ των φυτϊν/βοτάνων
 Διάκριςθ των χαρακτθριςτικϊν των φυτϊν/βοτάνων
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Δεξιότθτεσ
 Αναηιτθςθ επικυμθτϊν πλθροφοριϊν ςε θλεκτρονικζσ πθγζσ
 Επιλογι, ςφνκεςθ και προβολι πλθροφοριϊν
 Χειριςμόσ θλεκτρονικοφ υπολογιςτι και διαδικτφου
 Συγγραφι και αφιγθςθ ιςτορίασ

Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Σεβαςμόσ ςτο φυςικό περιβάλλον και ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ
 Εξοικείωςθ με τθν αειφορικι τεχνολογία και ορκι αξιοποίθςθ τθσ

Ρροετοιμαςία-υλικά
 Εργαςτιριο Θ/Υ ι φορθτοί υπολογιςτζσ
 Βιντεοπροβολζασ
 Σφνδεςθ ςτο διαδίκτυο
 Εξεφρεςθ ιςτοςελίδων, διαδικτυακϊν και μθ εφαρμογϊν

Δραςτθριότθτα 1
Καταιγίδα από… βότανα! (10 λεπτά)

Ο/Θ εκπαιδευτικόσ τθσ τάξθσ προβάλλει, με τθ βοικεια του
βιντεοπροβολζα, ςτον πίνακα τθσ τάξθσ τθν ιςτοςελίδα
Wordle, θ οποία περιλαμβάνει λογιςμικό δθμιουργίασ
ςυννεφόλεξου (Διακζςιμθ ςτο: http://www.wordle.net/) ςτθν
οποία οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να αναφζρουν λζξεισ που
γνωρίηουν και είναι ςχετικζσ με τα βότανα. Επιχειρείται με τον
τρόπο αυτό θ ανακάλυψθ των πρότερων γνϊςεων των μακθτϊν/τριϊν και τα
αποτελζςματα ειςάγονται ςτθν εφαρμογι Wordle και δθμιουργοφν ζνα ςυννεφόλεξο ςε
ςχιμα βοτάνου-φυτοφ. Ζπειτα, αποκθκεφεται ςτον θλεκτρονικό φάκελο θ εικόνα του
ςυννεφόλεξου που δθμιουργικθκε.
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Δραςτθριότθτα 2
Αναηθτϊ, αξιολογϊ, ςυνκζτω. (45 λεπτά)

Με

τθν

προτροπι

του/τθσ

εκπαιδευτικοφ,

δθμιουργοφνται

μικρζσ

ομάδεσ

μακθτϊν/τριϊν οι οποίεσ καλοφνται να αναηθτιςουν «ζγκυρεσ» πλθροφορίεσ ςτο
διαδίκτυο ςχετικά με τα βότανα (προθγείται αναφορά ςτα κριτιρια αξιολόγθςθσ
διαδικτυακϊν τόπων, διακζςιμα ςτο: http://www.netschoolbook.gr/webevstart.htm).
Μζςα από τθ χριςθ διαφορετικϊν μθχανϊν αναηιτθςθσ (Google, Yahoo, Ask κ.ά.) οι
ομάδεσ των μακθτϊν/τριϊν εντοπίηουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τα βότανα, όπωσ
βαςικά χαρακτθριςτικά, είδθ, χριςθ και αξιοποίθςι τουσ κτλ., αλλά και εικόνεσ (ειδικά
όςεσ είναι ελεφκερεσ από πνευματικά δικαιϊματα, όπωσ ςτον ιςτότοπο Foter
(Διακζςιμοσ ςτο: http://foter.com/). Στθ ςυνζχεια καλοφνται να ςυνκζςουν ςυνεργατικά
ζνα βαςικό κείμενο για τα βότανα ςτθ διαδικτυακι εφαρμογι TitanPad (Διακζςιμθ ςτο:
https://titanpad.com/), θ οποία προςφζρει ταυτόχρονθ ςυγγραφι από όλεσ τισ ομάδεσ
των μακθτϊν/τριϊν από διαφορετικοφσ υπολογιςτζσ. Το κείμενο αυτό μπορεί να είναι
μια ιςτορία με ιρωεσ/θρωίδεσ εμπνευςμζνουσ από τα βότανα, δυνατότθτα που κα
βοθκιςει ςθμαντικά ςτθν επόμενθ δραςτθριότθτα.

Δραςτθριότθτα 3
Ρλάκουμε… εικόνεσ! (30 λεπτά)

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ςυναποφαςίηουν για το τελικό
κείμενο τθσ ιςτορίασ (ι του κειμζνου) που ζχουν δθμιουργιςει ςτθν προθγοφμενθ
δραςτθριότθτα. Αξιοποιϊντασ κάποιο πρόγραμμα δθμιουργίασ ηωγραφιϊν, όπωσ είναι
το Paint ςτα Windows (ι αν διακζτουν τα Tuxpaint ι Revelation Natural Art), οι ομάδεσ
των μακθτϊν/μακθτριϊν καλοφνται να δθμιουργιςουν εικόνεσ παρμζνεσ από το
κείμενο που ζχουν ςυγγράψει, τουσ ιρωεσ και τισ θρωίδεσ τουσ, ζτςι ϊςτε να
πλαιςιϊςουν ςτθν πορεία το ολοκλθρωμζνο πολυτροπικό κείμενο τθσ ψθφιακισ τουσ
αφιγθςθσ. Στο τζλοσ, κάκε ομάδα μακθτϊν/τριϊν παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια τθσ
τάξθσ τισ εικόνεσ που ζχουν δθμιουργιςει και τισ αποκθκεφουν ςτον θλεκτρονικό
φάκελο.
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Δραςτθριότθτα 4
Ψθφιακζσ αφθγιςεισ! (20 λεπτά)

Οι μακθτζσ/τριεσ, με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ, ςυνκζτουν όλα τα παραγόμενα,
μζχρι ςτιγμισ, ψθφιακά προϊόντα τουσ με ςκοπό τθ δθμιουργία ενόσ θλεκτρονικοφ
βιβλίου, το οποίο μπορεί να αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τάξθσ ι/και τθσ ςχολικισ
μονάδασ. Με τθν αξιοποίθςθ τθσ εφαρμογισ για τθ δθμιουργία θλεκτρονικοφ βιβλίου
Flipsnask (Διακζςιμθ ςτο: http://www.flipsnack.com/) οι μακθτζσ/τριεσ ςυνκζτουν τθν
πολυτροπικι ψθφιακι ιςτορία τουσ (προαπαιτείται θ μετατροπι των κειμζνων και των
εικόνων ςε αρχεία PDF).

Δραςτθριότθτα 5
Σθμείο… ανατροφοδότθςθσ! (15 λεπτά)

Ρριν τθ λιξθ του ψθφιακοφ ςεναρίου, όλοι/όλεσ οι μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να
ςθμειϊςουν ςτον θλεκτρονικό πίνακα τθσ τάξθσ τισ εμπειρίεσ, τισ δυςκολίεσ, τισ
προςωπικζσ αποτυπϊςεισ των βιωμάτων τουσ που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του
προτεινόμενου ςεναρίου μάκθςθσ. Με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ, οι
μακθτζσ/τριεσ μεταβαίνουν ςτθν διαδικτυακι εφαρμογι Lino, θ οποία επιτρζπει τθ
διατιρθςθ

πολυτροπικϊν

κειμζνων

με

μορφι

ςθμείωςθσ,

(Διακζςιμθ

ςτο:

http://en.linoit.com/) και με τθ μορφι ςθμειϊςεων κατακζτουν τισ εμπειρίεσ τουσ. Στθν
ολομζλεια τθσ τάξθσ αξιολογοφν τθν πορεία των εργαςιϊν τουσ και αναςτοχάηονται τισ
δράςεισ τουσ προτείνοντασ τρόπουσ βελτίωςθσ και επζκταςθσ του ςεναρίου.

Βιβλιογραφικι αναφορά
Κόκκοτασ, Ρ., Αλεξόπουλοσ, Δ., Μαλαμίτςα, Α., Μαντάσ, Γ., Ραλαμαρά, Μ., Ραναγιωτάκθ,
Ρ. (2016). Μελζτθσ Περιβάλλοντοσ, Γ’ Δθμοτικοφ. Βιβλίο μακθτι (εμπλουτιςμζνο).
Ακινα: Οργανιςμόσ Εκδόςεων Διδακτικϊν Βιβλίων. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου 2016
από http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM102/524/3455,13984/.
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Ερευνϊ τον κόςμο των βοτάνων παίηοντασ
Γοφλα Μαρία
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
120 λεπτά
2-3 διδ. ϊρεσ

Μακθτζσ, θλικίασ 10-14 ετϊν

Βότανα, βοτανολόγοσ, ερευνθτισ, πόα, κάμνοσ, δζντρο, ανκοφορϊ,
φαρμακευτικζσ ιδιότθτεσ

Ρεριγραφι
Το ςυγκεκριμζνο παιχνίδι πραγματοποιείται ςτο φυςικό περιβάλλον ζχοντασ ωσ πεδίο
οποιαδιποτε περιοχι που φφονται βότανα. Με αυτό τον τρόπο οι παίχτεσ/τριεσ ζρχονται
ςε άμεςθ επαφι με τθν τοπικι χλωρίδα και, κακϊσ παίηουν, τθν αναγνωρίηουν και
εξοικειϊνονται

με

αυτι.

Ταυτόχρονα

δίνεται

θ

δυνατότθτα

ςτουσ/ςτισ

ςυμμετζχοντεσ/χουςεσ να δραςτθριοποιθκοφν μζςα ςτθ φφςθ και να τθν απολαφςουν.

Σκοποί-ςτόχοι
Μζςα από τθν διαδικαςία του παιχνιδιοφ, οι μακθτζσ/τριεσ παρατθροφν, ανακαλφπτουν
και μακαίνουν για τα βότανα τθσ περιοχισ. Ταυτόχρονα πρζπει να δράςουν ομαδικά και
ςυνεργατικά για να μπορζςουν να ακολουκιςουν τουσ κανόνεσ του παιχνιδιοφ. Ο ρόλοσ
του/θσ εκπαιδευτικοφ περιορίηεται ωσ επεξθγθματικόσ ςτθν αρχι για τισ οδθγίεσ και
επικουρικόσ κατά τθν διάρκεια υλοποίθςθσ.

Υλικά
Κάρτεσ βοτάνων, τυπωμζνοσ πίνακασ επίςκεψθσ βοτάνων, ςτυλό, ςθμειωματάριο,
αυτοκόλλθτα (π.χ. μικρά που να χωροφν ςτισ γραμμζσ του πίνακα ελζγχου των φυτϊν).
Οι κάρτεσ του παιχνιδιοφ υπάρχουν ςτον ςφνδεςμο: users.sch.gr/mariagl/auto/votana.

1ο Στάδιο
Θ μακθτικι ομάδα χωρίηεται ςε παίχτεσ/τριεσ-βοτανολόγουσ και παίχτεσ/τριεσερευνθτζσ/τριεσ. Οι βοτανολόγοι είναι μεμονωμζνα άτομα ενϊ οι ερευνθτζσ/τριεσ κα
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ζχουν ςυγκροτιςει υπο-ομάδεσ (από 2-4 άτομα, ανάλογα με τον ςυνολικό αρικμό των
παιδιϊν).

2ο Στάδιο
Κάκε παίχτθσ/τρια-βοτανολόγοσ παίρνει κάρτεσ με τα βότανα τθσ περιοχισ. Βρίςκει το
πρϊτο βότανο και κάκεται δίπλα ςτο φυτό και περιμζνει τισ ομάδεσ των παιχτϊν/χτριϊνερευνθτϊν/τριϊν. Σε κάκε ομάδα παιχτϊν/τριϊν-ερευνθτϊν/τριϊν ζχει δοκεί ζνασ
πίνακασ επίςκεψθσ βοτάνων.

3ο Στάδιο
Οι ομάδεσ των ερευνθτϊν/τριϊν περνοφν από τουσ βοτανολόγοσ με ςκοπό να «πάρουν»
τθν εκάςτοτε κάρτα τουσ. Για να το καταφζρουν αυτό κα πρζπει να απαντιςουν ςε
κάποιεσ ερωτιςεισ που κα τουσ κάνει ο/θ βοτανολόγοσ, οι οποίεσ είναι ςχετικζσ με το
βότανο το οποίο τουσ δείχνει. Οι κάρτεσ, περιζχουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ, τισ οποίεσ
φυςικά κα τισ βλζπει μόνο ο/θ ίδιοσ/α και κα απαντάει προφορικά, αν οι
ερευνθτζσ/τριεσ απαντοφν ςωςτά ι λάκοσ. Οι ερευνθτζσ/τριεσ, καλό κα είναι, να
προςζχουν και να μποροφν να ςθμειϊνουν τισ ςωςτζσ απαντιςεισ για να πετφχουν
περιςςότερα ςωςτά ςτον επόμενο γφρο. Πταν θ ομάδα των ερευνθτϊν/τριϊν απαντιςει
ςε μια επίςκεψθ όλεσ τισ ερωτιςεισ ςωςτά, τότε και μόνο τότε κα μπορεί να πάρει τθν
κάρτα του βοτάνου. Κάκε φορά που ο/θ βοτανολόγοσ δίνει τθν κάρτα, πθγαίνει ςε άλλο
βότανο και περιμζνει τουσ/τισ ερευνθτζσ/τριεσ να ζρκουν.
Στθν περίπτωςθ που ο/θ κάκε βοτανολόγοσ δϊςει όλεσ τισ κάρτεσ βοτάνων που ζχει,
τότε μπαίνει κι αυτόσ/αυτι ςτο παιχνίδι ωσ ερευνθτισ/τρια, ενταςςόμενοσ/θ ςτθν
ομάδα που του/τθσ πιρε τθν τελευταία κάρτα βοτάνου.
Νικιτρια είναι θ ομάδα των ερευνθτϊν/τριϊν που κα αποκτιςει τισ περιςςότερεσ κάρτεσ
βοτάνων μζχρι τθ λιξθ του παιχνιδιοφ.

Ραρατθριςεισ
1. Κάκε βότανο ζχει ζνα νοφμερο (ςτθν κάρτα που κρατοφν οι βοτανολόγοι) το οποίο
υπάρχει ςτον πίνακα επίςκεψθσ φυτϊν ςτουσ/ςτισ ερευνθτζσ/τριεσ και κα
υπογράφουν (ι κα κολλοφν ζνα αυτοκόλλθτο) ςτο αντίςτοιχο πλαίςιο. Για
παράδειγμα: Αν θ ομάδα των ερευνθτϊν/τριϊν ζχει επιςκεφτεί το βότανο με τον

38

Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Μακρινίτςασ
]

Οδθγόσ δραςτθριοτιτων Ε.Θ.Δ. «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»

αρικμό 1 για πρϊτθ φορά, ο/θ βοτανολόγοσ μετά τισ ερωτιςεισ που κα κάνει, κα
υπογράψει ςτο κουτάκι που βρίςκεται ςτθ γραμμι με τον αρικμό 1 και ςτθ ςτιλθ
του πρϊτου γφρου. Πταν οι ερευνθτζσ/τριεσ επιςκεφτοφν το βότανο ξανά, τότε
υπογράφει ςτο κουτάκι που βρίςκεται ςτθ γραμμι με τον αρικμό 1 και ςτθ ςτιλθ
του δεφτερου γφρου.
2. Μποροφμε να δϊςουμε ςτουσ βοτανολόγουσ για κάκε βότανο δφο κάρτεσ, ϊςτε το
ίδιο βότανο να το αναγνωρίςουν περιςςότερεσ ομάδεσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ,
απαγορεφεται να πάρει μία ομάδα ερευνθτϊν δφο ίδιεσ κάρτεσ από το ίδιο βότανο.
3. Κάκε ομάδα ερευνθτϊν μπορεί να επιςκζπτεται τα φυτά με όποια ςειρά κζλει.
4. Οι ιδιότθτεσ των βοτάνων που αναφζρονται ςτισ κάρτεσ κεωροφνται οι
χαρακτθριςτικζσ για το κακζνα.

Ρίνακασ επίςκεψθσ βοτάνων

Ζλεγχοσ φυτϊν: μόνο όταν ςυμπλθρωκεί όλοσ με υπογραφζσ των βοτανολόγων, κα
μπορεί κάκε ομάδα ερευνθτϊν/τριϊν να ξαναδοκιμάςει τισ γνϊςεισ του/τθσ ςτα ίδια
φυτά.
…ςτον 1ο γφρο

…ςτον 2ο γφρο

…ςτον 3ο γφρο

…ςτον 4ο γφρο

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Ενδεικτικι κάρτα βοτάνου

Σθμείωςθ
Στισ φωτογραφίεσ που υπάρχουν ςτισ κάρτεσ του παιχνιδιοφ κα αναγράφεται θ
προζλευςι τουσ.

Βιβλιογραφία
Κραςφβουλοσ,

Α.

(2015).

Πρακτικι

Μελιςςοκομία.

Κεςςαλονίκθ:

Εκδόςεισ

Μελιςςοκομικι Επικεϊρθςθ.
Κάρτεσ βοτάνων (Συνοδευτικό υλικό): Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ (2007). Θ πθλιορείτιςςα γιαγιά
κυμάται… Βότανα δια πάςα νόςον. Μακρινίτςα: Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ.
Φωτογραφικό αρχείο Γοφλα Μαρίασ
Φωτογραφικό αρχείο Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Χαριηάνθσ, Ρ. (2014). Μζλιςςα και μελιςςοκομικι τεχνικι. Ακινα: Εκδόςεισ
Βιβλιοςυνεργατικι.
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“Τα βότανα ςτθ ηωι μασ”. Μια πρόταςθ για ςχζδιο
εργαςίασ ςτθν τάξθ βαςιςμζνο ςτθν ςυςτθμικι
προςζγγιςθ
Δθμοποφλου Μαρία
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, ΑϋΔ.Ρ.Ε. Ακινασ
Τςίγκου Αλεξάνδρα
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Ρ.Ε. Δυτικισ Αττικισ
Μακθτζσ, θλικίασ 10-12 ετϊν
(επεκτάςιμο και ςτο Γυμνάςιο)

6 μινεσ (ωσ 2
ζτθ)

Βότανα, πόλθ, κεςμοί, οικονομία, ενεργόσ πολίτθσ, κριτικι ςκζψθ,
ςχζδιο δράςθσ, χαρτόνια εργαςίασ, βοτανόκθποσ, ςπορεία βοτάνων

Ρεριγραφι
Το πρόγραμμα εξελίςςεται ςε 4 φάςεισ. Στθν 1θ φάςθ “Εμείσ και τα βότανα” οι
μακθτζσ/τριεσ καταγράφουν τισ εμπειρίεσ και τα βιϊματά τουσ ςχετικά με τα βότανα,
ςτθν 2θ φάςθ “Τα βότανα ςτθν πόλθ μασ” οι μακθτζσ/τριεσ αποτυπϊνουν τα ςθμεία και
τισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ τουσ που ςχετίηονται με τα βότανα, ςτθν 3θ φάςθ “Κεςμοί που
αποφαςίηουν για τα βότανα-Κριτικι, αυτοκριτικι” οι μακθτζσ/τριεσ αναηθτοφν
επιςθμαίνουν και αςκοφν κριτικι ςτουσ κεςμοφσ που αποφαςίηουν για τα βότανα, ενϊ
ςτθν 4θ φάςθ “Σχζδιο δράςθσ” οι μακθτζσ/τριεσ αναλαμβάνουν δράςθ για τθ
δθμιουργία και τθ ςυντιρθςθ βοτανόκθπου ςτο ςχολείο τουσ.
Γνωςτικά αντικείμενα: Γλϊςςα, Μακθματικά, Φυςικι, Κοινωνικι Αγωγι, Εικαςτικά

Ρροετοιμαςία-υλικά
Χαρτόνια εργαςίασ, μαρκαδόροι, φωτογραφικζσ μθχανζσ, εκτυπωτισ, ερωτθματολόγια,
διαδίκτυο, γλαςτράκια, ςπόροι, χϊμα

Σκοπόσ και Στόχοι του προγράμματοσ
Το πρόγραμμα ςχεδιάηεται ζτςι ϊςτε να προάγει ζναν κεντρικό κοινωνικό-παιδαγωγικό
ςτόχο που είναι θ διαμόρφωςθ του “ενεργοφ πολίτθ”. Ο ενεργόσ πολίτθσ ερμθνεφει τθν
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κακθμερινότθτά του μζςα από τθν πολιτικι-οικονομικι κατάςταςθ και επιλζγει να
ςυνεργαςτεί με τον ςυνάνκρωπό του για να τθν μεταςχθματίςει. Οι μακθτζσ/τριεσ μζςα
από αυτό το πρόγραμμα κα ζχουν τθν ευκαιρία να καλλιεργιςουν τθν κριτικι ςκζψθ
τουσ

με

δραςτθριότθτεσ

που

διακρίνονται

από

ςυνοχι

και

οδθγοφν

ςτθ

ςυνειδθτοποίθςθ τθσ ςθμαςίασ των βοτάνων, τθσ διαφφλαξθσ και τθσ προςταςίασ τουσ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
Να ερευνοφν βιβλιογραφικά και ςτο διαδίκτυο, να καταγράφουν ςτοιχεία και να τα
κατατάςςουν ςε πίνακεσ, να ςυγκρίνουν ιδιότθτεσ και χαρακτθριςτικά
Δεξιότθτεσ
να ςυνεργάηονται ςε ομάδεσ, να παίρνουν ςυνεντεφξεισ, να αντλοφν πλθροφορίεσ από
το διαδίκτυο, να χρθςιμοποιοφν κεατρικζσ τεχνικζσ
Στάςεισ και ςυμπεριφορζσ
να ευαιςκθτοποιθκοφν για τθν αξία προςταςίασ των βοτάνων, να γίνουν ικανοί ςε λιψθ
αποφάςεων και ανάλθψθ δράςθσ

Φάςεισ ςεναρίου

1θ φάςθ: Εμείσ και τα βότανα (3 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στόχοσ τθσ φάςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ/τριεσ να ςυνδζςουν το κζμα με τισ εμπειρίεσ
τουσ, να εκφράςουν τα βιϊματά τουσ που ςχετίηονται με τα βότανα, να ανταλλάξουν
εμπειρίεσ και να τισ αποτυπϊςουν ςε ζνα “τζχνθμα”, χαρτόνι εργαςίασ, που κα
αποτελζςει τθ βάςθ τθσ ςυηιτθςθσ μεταξφ των ομάδων.

Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ των 4-5 ατόμων ςυηθτοφν και καταγράφουν βιωμζνεσ
εμπειρίεσ και απόψεισ ςχετικά με τα βότανα. Θ ςυηιτθςθ οργανϊνεται αυκόρμθτα ςτισ
μικρζσ ομάδεσ και υποςτθρίηεται και από τισ παρακάτω ερωτιςεισ που διατυπϊνει ο/θ
εμψυχωτισ/τρια:
 Ροια θ ςχζςθ μασ με τα βότανα;
 Ρίνουμε ςτο ςπίτι μασ ροφιματα από βότανα;
 Από ποιο πρόςωπο τθσ οικογζνειάσ μασ ζχουμε ακοφςει για βότανα και τι ζχουμε
ακοφςει;
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 Ζχουμε ςτο ςπίτι μασ βότανα; Σε ποιο ςθμείο του ςπιτιοφ μου (κιποσ, κουηίνα,
ντουλάπι…); Σε τι μορφι (φυτεμζνα, αποξθραμζνα, ςε βαηάκια);
 Ροιο βότανο ζχει παίξει κάποιο ρόλο ςτθ ηωι μασ;
 Αναφζρουμε κάποιεσ ςτιγμζσ που ιμαςταν άρρωςτοι και ιπιαμε κάποιο αφζψθμα ι
κάναμε εντριβι με κάποια αλοιφι ι ιπιαμε ςιρόπι από βότανα κ.λπ.
 Αναφζρουμε φαγθτά, ςαλάτεσ, ςάλτςεσ που ζχουμε δοκιμάςει με χριςθ βοτάνων
ρίγανθσ, δεντρολίβανου, κροφμπι, δυόςμο κ.ά.

Οι μακθτζσ/τριεσ αποτυπϊνουν ςε Χαρτόνι Εργαςίασ με λζξεισ ι ςχιματα τισ
προςωπικζσ τουσ εμπειρίεσ διανκιςμζνεσ με ςκζψεισ και ςυναιςκιματα, καταγράφουν
πάνω ςε αυτό, θμερομθνία, τα ονόματα όςων εργάςτθκαν, ζνα όνομα για τθν ομάδα
τουσ και ζνα τίτλο. Συηθτοφν ςτθν ομάδα και αναςτοχάηονται πάνω ςτον τρόπο δουλειάσ
τουσ για τθ ςφνκεςθ του χαρτονιοφ, ποιοί βοικθςαν και πϊσ, τι προβλιματα προζκυψαν
και πϊσ επιλφκθκαν. Θ διεργαςία αυτι επαναλαμβάνεται και ςτισ 4 φάςεισ. Οι ομάδεσ
αλλθλοπαρουςιάηουν τα χαρτόνια εργαςίασ τουσ, ακοφνε προςεκτικά τισ παρουςιάςεισ
των άλλων ομάδων και ανταλλάςςουν ιδζεσ. Τα χαρτόνια εργαςίασ μποροφν να
κολλθκοφν ςτον τοίχο τθσ τάξθσ, ϊςτε οι μακθτζσ/τριεσ να ανατρζχουν ςε αυτά κατά τθ
διάρκεια τθσ εξζλιξθσ του προγράμματοσ και να μποροφν να ζχουν εποπτεία τθσ εξζλιξθσ
τθσ ερευνθτικισ τουσ δουλειάσ.
Υλικά: Συμπλθρωματικά μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ερωτθματολόγιο προσ τθν οικογζνεια
για τθ ςυλλογι περιςςοτζρων ςτοιχείων.

2θ φάςθ: Τα βότανα ςτθν πόλθ μου (6-8 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στόχοσ τθσ φάςθσ αυτισ είναι οι μακθτζσ/τριεσ να ερευνιςουν, να αποτυπϊςουν και να
χαρτογραφιςουν ςθμεία και λειτουργίεσ τθσ πόλθσ τουσ που ςχετίηονται με τα βότανα.
Σε καινοφριο Χαρτόνι Εργαςίασ θ κάκε ομάδα ςχεδιάηει το χάρτθ τθσ γειτονιάσ τθσ
αποτυπϊνοντασ τα βαςικά τθσ ςτοιχεία (το ςχολείο, τουσ δρόμουσ που το περιβάλλουν,
κεντρικοφσ δρόμουσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, το κοντινό πάρκο, τα δθμόςια κτίρια κλπ).
Οι ομάδεσ κάνουν μια βόλτα ςτθ γειτονιά παρατθρϊντασ και εντοπίηοντασ ςθμεία που
ςχετίηονται με τα βότανα (γωνιά του ςοφπερ-μάρκετ όπου πωλοφνται βότανα,
καταςτιματα που πουλάνε αποξθραμζνα βότανα, φαρμακεία ι καταςτιματα
καλλυντικϊν, καταςτιματα που πουλάνε γλαςτράκια με βότανα, καταςτιματα που
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προςφζρουν ροφιματα από βότανα, ζνασ ανοικτόσ χϊροσ όπου φφονται βότανα,
ιδιωτικοί κιποι με βότανα, χϊροι όπου οι άνκρωποι ςυηθτοφν για τα βότανα, ζνασ
βοτανικόσ κιποσ κ.λπ.)

Θ κάκε ομάδα επιςτρζφοντασ ςτθν τάξθ τοποκετεί ςτον χάρτθ τα ςθμεία που εντόπιςε
χρθςιμοποιϊντασ και τισ φωτογραφίεσ που τράβθξε. Δεν ξεχνά να αποτυπϊςει και τουσ
ανκρϊπουσ που ςυνάντθςε και ςυηιτθςε μαηί τουσ για τα βότανα.

Οι ομάδεσ αλλθλοπαρουςιάηουν τα χαρτόνια εργαςίασ τουσ, ανταλλάςςουν ιδζεσ και
ςχολιάηουν ποιοι από τουσ καταγεγραμμζνουσ χϊρουσ ζχουν ιδιαίτερο ενδιαφζρον και
κα άξιηε να διερευνθκοφν περιςςότερο.

Οργανϊνονται ξεχωριςτζσ επιςκζψεισ ςε χϊρουσ που οι ομάδεσ ζχουν εντοπίςει και
κρίνουν ότι κα προςφζρουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθν υλοποίθςθ του
προγράμματοσ. Για παράδειγμα, επίςκεψθ ςε ζνα βοτανοπωλείο ι ςτθ λαϊκι αγορά
όπου οι μακθτζσ καταγράφουν πλθροφορίεσ για τα είδθ των βοτάνων που πωλοφνται,
τισ τιμζσ τουσ, τθ μορφι τουσ, τθ γεωγραφικι προζλευςι τουσ, τισ ιδιότθτζσ τουσ (βλ.
ζνκετα φφλλα εργαςίασ).

Υλικά
 Ζνασ χάρτθσ τθσ πόλθσ με οικοδομικά τετράγωνα
 Φωτογραφίεσ από τουσ αντίςτοιχουσ χϊρουσ
 Κατάλογοι με τα βότανα που ςυναντϊνται εκεί
Δράςεισ
 Επιςκζψεισ ςτα ςθμεία που ζχουν εντοπιςτεί
 Συνεντεφξεισ με επιςτιμονεσ ι πρακτικοφσ γνϊςτεσ των κεμάτων

3θ φάςθ: Θεςμοί και οικονομία των βοτάνων-Κριτικι, αυτοκριτικι (4-6 διδακτικζσ
ϊρεσ)
Στόχοσ τθσ φάςθσ αυτισ είναι να καταγραφοφν και να αποτυπωκοφν οι οικονομικζσ
δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τα βότανα και να ερευνθκοφν οι κεςμικοί φορείσ
που παίρνουν αποφάςεισ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ αυτοφ του πεδίου.
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Οι ομάδεσ ερευνοφν οικονομικζσ δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τα βότανα και τθ
νομοκεςία που διζπει τθ ςυλλογι τουσ, το εμπόριό τουσ και τθν ζρευνα γφρω από αυτά.
Ερευνοφν τθν φπαρξθ αγροκτθμάτων με οργανωμζνεσ φυτείεσ βοτάνων και αν υπάρχει
δυνατότθτα επιςκζπτονται ζνα από αυτά. Ερευνοφν εταιρείεσ που ςχετίηονται με τθ
χριςθ των βοτάνων ωσ πρϊτθ φλθ ςτθν φαρμακολογία. Ερευνοφν βιομθχανίεσ
καλλυντικϊν και κοςμετολογίασ που βαςίηονται ςτα βότανα ωσ πρϊτθ φλθ.
Επιςκζπτονται ι διερευνοφν μζςα από τθν ιςτοςελίδα τθσ μία βιομθχανία/βιοτεχνία
επεξεργαςίασ-ςυςκευαςίασ βοτάνων και διερευνοφν τον κφκλο εργαςιϊν τθσ.
Συγκεντρϊνουν επαγγζλματα που ςχετίηονται με τισ εργαςίεσ επεξεργαςίασ των βοτάνων
(γεωργοί, γεωπόνοι, βοτανολόγοι, χθμικοί, διατροφολόγοι κ.λπ.) και επιςθμαίνουν τισ
κζςεισ εργαςίασ που προκφπτουν.

Καλοφν ςτθν τάξθ επιςκζπτεσ από τθν κοινότθτα που αςχολοφνται με τα βότανα (π.χ.
ζναν καλλιεργθτι, μάγειρα που ζχει βοτανόκθπο ςτθν κουηίνα του, κάποιον που
φτιάχνει ςαποφνια από βότανα).

Οι ομάδεσ επεξεργάηονται άρκρα από τον Τφπο που ςχετίηονται με παράνομθ ςυλλογι
βοτάνων ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ π.χ Κριτθ, Ιπειροσ, Ρελοπόννθςοσ:
 Ραράνομθ ςυλλογι αρωματικϊν φυτϊν
 Ξεριηϊνουν βότανα και τα πωλοφν
 Ανκθρι θ αρωματικι χλωρίδα, μαραμζνθ θ αξιοποίθςι τθσ
 Δαςαρχείο Καλαμάτασ: κατάςχεςθ 180 κιλϊν παράνομου τςαγιοφ Ταχγζτου
 Θ ανεξζλεγκτθ ςυγκομιδι απειλεί με εξαφάνιςθ το τςάι Ταχγζτου
 Κι όμωσ γίνεται παράνομο εμπόριο τοπικϊν βοτάνων
Επιςθμαίνουν ςε ζνα χάρτθ τθσ Ελλάδασ τισ περιοχζσ που αναφζρονται ςτα άρκρα και
κολλοφν εικόνεσ των απειλοφμενων βοτάνων. Εντοπίηουν τουσ κινδφνουσ που
αντιμετωπίηουν τα βότανα (εκρίηωςθ, ςυλλογι κατά τθν ανκοφορία, πυρκαγιζσ,
εκχερςϊςεισ κ.λπ.)
Διερευνοφν ποιοι φορείσ είναι υπεφκυνοι για να το αποτρζψουν με τθ ςχετικι
νομοκεςία:
 ΦΕΚ για τον Εκνικό Κατάλογο Βοτάνων
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 Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ
 Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ: Εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Ρροςταςίασ
Δαςϊν & Φυςικοφ Ρεριβάλλοντοσ
 Εγκφκλιοσ τθσ Διεφκυνςθσ Δαςϊν Χανίων
Επιςκζπτονται τον τοπικό τουσ Βοτανικό Κιπο (π.χ. Διομιδειο Βοτανικό Κιπο Ακινασ,
και τισ ιςτοςελίδεσ του Βαλκανικοφ Βοτανικοφ Κιπου Κρουςςίων και του Λπποκράτειου
Βοτανικοφ Κιπου ςτθν Κω) και ςυηθτοφν για το ρόλο των Βοτανικϊν κιπων και τισ
ερευνθτικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ. Επιςκζπτονται το Ράρκο Κζντρου Ρολιτιςμοφ
Λδρφματοσ Σταφροσ Νιάρχοσ ι τθν ιςτοςελίδα του και αναηθτοφν πλθροφορίεσ για τον
τρόπο φφτευςθσ του, τθν παρουςία βοτάνων τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ και τισ ανάγκεσ
φροντίδασ και ςυντιρθςισ τουσ.

Στθ φάςθ αυτι οι μακθτικζσ ομάδεσ μποροφν επίςθσ να οργανϊςουν ζνα παιχνίδι ρόλων
με ςτόχο τθν ανταλλαγι επιχειρθμάτων από τισ εμπλεκόμενεσ ομάδεσ ςχετικά με τθν
παράνομθ ςυλλογι βοτάνων. Ρροτεινόμενοι ενδεικτικά ρόλοι: ςυλλζκτεσ βοτάνων,
ντόπιοι κάτοικοι, καλλιεργθτζσ βοτάνων, δαςάρχθσ, αςτυνομικόσ, εκπρόςωποσ
αγροτικοφ ςυνεταιριςμοφ, εκπρόςωποσ οικολογικισ οργάνωςθσ κ.ά. Γίνεται ςυηιτθςθ
και ανταλλαγι επιχειρθμάτων από τουσ εκπροςϊπουσ των ομάδων και επιχειρείται να
αποτυπωκοφν οι προτεινόμενεσ λφςεισ και ο/θ ςυντονιςτισ/ςτρια καταλιγει ςε ςφνκεςθ
των απόψεων.

Αφοφ ολοκλθρϊςουν τθν ζρευνα, τισ επιςκζψεισ, τισ ςυνεντεφξεισ και τισ ςχετικζσ
δραςτθριότθτεσ και μελετιςουν τθ ςχετικι νομοκεςία, αποτυπϊνουν ςε χαρτόνι
εργαςίασ όλουσ τουσ πικανοφσ κεςμικοφσ φορείσ που αποφαςίηουν ςχετικά με τα
βότανα (Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και
Τροφίμων, Δαςαρχείο, Αςτυνομία, ΕΛΓΟ-Διμθτρα, Εργαςτιριο Ρροςταςίασ και
αξιοποίθςθσ αυτοφυϊν ειδϊν, οικολογικζσ οργανϊςεισ, π.χ. Ελλθνικι Εταιρεία
Ρροςταςίασ τθσ Φφςθσ, ΕΚΛΑΓΕ κ.ά.) δθμιουργϊντασ το χάρτθ των κεςμικϊν οργάνων
πρϊτα ςε εκνικό και μετά ςε ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. Τοποκετοφνται κριτικά
πάνω ςε αυτόν. Διερευνοφν τισ δικζσ τουσ ευκφνεσ πάνω ςτο κζμα και ανακεωροφν τθ
ςτάςθ τουσ όπου χρειάηεται. Ρροβλθματίηονται για το τι κα μποροφςαν να κάνουν εδϊ
και τϊρα.
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4θ φάςθ: Σχζδιο δράςθσ-Δθμιουργία βοτανόκθπου (7-10 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στόχοσ τθσ φάςθσ αυτισ είναι να ενεργοποιθκοφν οι μακθτζσ/τριεσ και να
δθμιουργιςουν ζνα δικό τουσ βοτανόκθπο, να δουν τον κφκλο ηωισ κάκε βοτάνου, να
μάκουν τθν καλλιζργειά του με εμπειρικό τρόπο, να δοκιμάςουν διάφορεσ τεχνικζσ
επεξεργαςίασ-ςυντιρθςθσ βοτάνων, να μεταφζρουν τθν εμπειρία αυτι και ςτισ
οικογζνειζσ τουσ.
Στον κφκλο μιασ ςχολικισ χρονιάσ προτείνεται οι μακθτζσ/τριεσ να κάνουν παράλλθλα
δφο ειδϊν δραςτθριότθτεσ, ϊςτε να προλάβουν να δουν τον κφκλο ηωισ των βοτάνων
και να δοκιμάςουν τεχνικζσ ςυντιρθςθσ.
Α. Δθμιουργία ςπορείων βοτάνων
Οι μακθτζσ/τριεσ προμθκεφονται ςπόρουσ ςε φακελάκια από καταςτιματα ι από
ανκρϊπουσ με τουσ οποίουσ ζρχονται ςε επαφι (μζλθ τθσ οικογζνειασ, επιςτιμονεσ,
βοτανολόγουσ, ΡΕΛΛΤΛ κ.λπ.). Σε μικρά παρτεράκια (προτείνεται να είναι από
ανακυκλϊςιμα υλικά π.χ. πλαςτικά μπουκάλια ι τενεκεδάκια) γεμάτα με κατάλλθλο
χϊμα ρίχνουν τουσ ςπόρουσ κάκε βοτάνου. Στθ ςυνζχεια δθμιουργοφν ταμπελίτςεσ με
το όνομα κάκε βοτάνου και μια πινακίδα με ςτοιχεία όπωσ: θμερομθνία ςποράσ,
θμερομθνία φφτρωςθσ, ςυχνότθτα ποτίςματοσ, φψοσ φυτοφ ανά βδομάδα ι μινα,
πλικοσ φφλλων, θμερομθνία μεταφφτευςθσ ςε μεγαλφτερο χϊρο κ.λπ. Πταν τα φυτά
ωριμάςουν, τα μεταφυτεφουν ςε ξεχωριςτά δοχεία. Στθ ςυνζχεια διοργανϊνεται ανοικτι
γιορτι κατά τθν οποία οι μακθτζσ/τριεσ μοιράηουν τα φυτά ςτθν τοπικι κοινωνία, ϊςτε
να γίνει ευρφτερα γνωςτό το πρόγραμμα και να ευαιςκθτοποιθκεί θ τοπικι κοινωνία για
τθν αξία διατιρθςθσ των βοτάνων.
Β. Δθμιουργία βοτανόκθπου ςε γλάςτρεσ ι ςτον κιπο του ςχολείου
Ραράλλθλα προμθκεφονται ζτοιμα φυτά από διάφορα βότανα και αρχίηουν τθν
καλλιζργειά τουσ. Ρροτείνεται ανά δφο οι μακθτζσ/τριεσ να “υιοκετιςουν” ζνα βότανο
για το οποίο κα φροντίςουν να δθμιουργιςουν πινακίδα με το όνομά του, κα βρουν
πλθροφορίεσ για τισ ανάγκεσ καλλιζργειάσ του, κα μάκουν τισ κεραπευτικζσ του
ιδιότθτεσ και τισ χριςεισ του. Σε πίνακα κα καταγράψουν τθν θμερομθνία που το
προμθκεφτθκαν και το αντίςτοιχο φψοσ, πλικοσ φφλλων, τυχόν άνκθ κ.λπ. Ο πίνακασ
αυτόσ κα εμπλουτίηεται με πλθροφορίεσ όπωσ θμερομθνία ανκίςματοσ, θμερομθνία
ςυγκομιδισ κλπ με τα αντίςτοιχα φψθ και άλλεσ παρατθριςεισ των μακθτϊν/τριϊν.
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Ο βοτανόκθποσ αυτόσ μπορεί να δθμιουργθκεί είτε με γλάςτρεσ ςε ζνα θλιόλουςτο
ςθμείο τθσ τάξθσ ι του διαδρόμου είτε ςτο χϊμα ςε ςυγκεκριμζνο χϊρο του ςχολικοφ
κιπου που κα ονομαςτεί βοτανόκθποσ και ςτον οποίο κα καλλιεργθκοφν ςυςτθματικά
διάφορα βότανα. Ο βοτανόκθποσ μπορεί να ςχεδιαςτεί από τθν αρχι ςε ςχιμα π.χ.
ςπείρασ ι ομόκεντρων κφκλων ι ςε αλζεσ, ϊςτε να καλλιεργθκεί και θ αιςκθτικι των
παιδιϊν.
Μπορείτε να βρείτε αντίςτοιχεσ εικόνεσ από το διαδίκτυο ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ
1. https://fourfourasweb.wordpress.com/%CE%B2%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF
%8C%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%BF%CF%82/
2. http://rethemnosnews.gr/2014/05/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80
%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA
%CF%8C-%CE%B3%CF%85%CE%BC%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%B8%CF%8D%CE%BC%CE%BD/
3. http://www.botanologika.gr/2016/04/botanokhposanoiksi.html
4. http://www.tospitakimou.gr/spiti-kai-kipouriki/kalliergia-arwmatikwn-fytwn-spitimpalkoni.html
5. http://dim-kouts.ioa.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/drastiriotites/sxolikesstigmes/261-enas-votanokipos-stin-taksi

Φφλλο εργαςίασ 1: Ερωτθματολόγιο γονζων

Ενδεικτικζσ βοθκθτικζσ ερωτιςεισ
Ροια βότανα ζχουμε ςτο ςπίτι μασ; Ρϊσ τα χρθςιμοποιοφμε; Από ποφ τα
προμθκευόμαςτε; Ροια χρθςιμοποιοφμε πιο ςυχνά και για ποιουσ λόγουσ; Κυμθκείτε
μια μικρι ιςτορία για μζλοσ τθσ οικογζνειασ ςχετικι με κάποιο βότανο. Κυμάςτε από τα
παιδικά ςασ χρόνια κάποια άλλα βότανα που δεν τα χρθςιμοποιοφμε ςιμερα; Κυμάςτε
κάποια βότανα που χρθςιμοποιοφνται ςτο χωριό ςασ και δεν τα βρίςκουμε ςτθν πόλθ;
Γνωρίηετε κάποιεσ πρακτικζσ μεταποίθςθσ βοτάνων (αποξιρανςθ, κατάπλαςμα…)

Φφλλο εργαςίασ 2: Επίςκεψθ ςε ζνα βοτανοπωλείο ι ςτθ λαϊκι αγορά
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Ρίνακασ βοτάνων
Α/Α

Είδοσ βοτάνου

Ρροζλευςθ

Μορφι

Βάροσ

Τιμι

Χριςθ

Ενδεικτικζσ βοθκθτικζσ ερωτιςεισ
Ρόςα από τα είδθ βοτάνων που πουλάτε ζρχονται από χϊρεσ του εξωτερικοφ; Γιατί τα
προτιμάτε από τα ελλθνικά; Από ποιουσ αγοράηετε τα βότανα; Ροια από τα βότανα που
πουλάτε είναι άγρια και ποια καλλιεργθμζνα; Από ποιουσ παράγοντεσ εξαρτάται θ τιμι
του κάκε βοτάνου; Ροια βότανα προτιμοφν οι πελάτεσ ςασ και γιατί;
Υλικά: δθμοςιογραφικό μαγνθτοφωνάκι ι φορθτι ψθφιακι ςυςκευι (SmartPhone,
tablet), χαρτί, μολφβι, χαρτόνι

Ρροετοιμαςία
Στθν τάξθ οι μακθτζσ/τριεσ ετοιμάηουν ςε ομάδεσ ζνα ερωτθματολόγιο για τθν
ςυνζντευξθ που κα πάρουν από τον υπεφκυνο του βοτανοπωλείου. Καταγράφουν
πικανζσ ερωτιςεισ για το ερωτθματολόγιο (π.χ. ςχετικζσ με προμικεια βοτάνων, είδθ με
τισ περιςςότερεσ πωλιςεισ, τρόποι χριςθσ τουσ, οδθγίεσ αγοράσ βοτάνων κ.λπ.).

Μετά τθν επίςκεψθ
Καταγράφουν τισ απαντιςεισ, για να δθμιουργιςουν ςτθν τάξθ τουσ το άρκρο για τθν
επίςκεψι τουσ που κα δθμοςιεφςουν ςτθν εφθμερίδα ι ςτο ιςτολόγιο τθσ τάξθσ τουσ.

Άλλεσ προτάςεισ
Α) Ραίξτε ζνα παιχνίδι για τα αρϊματα που αναδφονται από τα βότανα. Ζχετε
προθγουμζνωσ ςυνεννοθκεί με τον/τθν υπεφκυνο/θ για ςυγκεκριμζνα βότανα που κα
παρουςιάςει, π.χ. ρίγανθ, τςάι του βουνοφ κ.λπ. και τα οποία τα ζχει ξεχωρίςει ςτον
πάγκο. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ζχει προετοιμάςει ζνα χαρτόνι με εικόνεσ ι δείγματα των
επιλεγμζνων βοτάνων. Τα παιδιά τα μυρίηουν και ανακοινϊνουν μια εμπειρία τουσ (π.χ.
«Χαμομιλι μου ζβαλε θ μαμά μου ςτο μάτι μου όταν μου ζπιαςε τςίμπλα», «τςάι του
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βουνοφ που πίνει κάκε απόγευμα ο μπαμπάσ μου» κ.λπ.) και το γράφουν ςτο χαρτόνι
κάτω από το αντίςτοιχο βότανο.
Β) Ραίξτε ζνα παιχνίδι για τα χρϊματα των βοτάνων και τα ςυναιςκιματά τουσ. Κάκονται
ςε κφκλο, εάν ο χϊροσ επαρκεί, και δθμιουργοφν δυάδεσ. Σθκϊνονται ςε δυάδεσ
περιθγοφνται ςτα βότανα και το ζνα παιδί λζει ςτο άλλο ποιο ςυναίςκθμα του
«ξυπνάει» το χρϊμα των βοτάνων (μζχρι 3) και εξθγεί με λίγα λόγια το γιατί. Γυρίηουν
ςτον κφκλο και κάκε παιδί ανακοινϊνει ςτουσ άλλουσ τι του είπε ο/θ
ςυμμακθτισ/του/τθσ (βότανο-ςυναίςκθμα-εμπειρία).
Γ) Στο ςχολείο διοργανϊςτε μια ζκκεςθ βοτάνων ςε βάηα με πλθροφορίεσ ςε
αυτοκόλλθτεσ ετικζτεσ.

Φφλλο εργαςίασ 3: Επίςκεψθ ςε ιςτοςελίδα βιομθχανίασ καλλυντικϊν
Χρθςιμοποιείται ωσ παράδειγμα θ ιςτοςελίδα http://www.apivita.com/hellas

Υλικά/υλικοτεχνικι υποδομι: υπολογιςτζσ, πίνακασ με κελιά, τετράδιο, μολφβι,
μαρκαδόροι, μπλοκ ηωγραφικισ
Οι εργαςίεσ προτείνεται να είναι ομαδικζσ.

Οδθγίεσ
Εργαςία Α: Μικροί ιςτο-ερευνθτζσ
Ρλοθγθκείτε ςτισ ςελίδεσ και ανακαλφψτε το αντικείμενο δραςτθριοτιτων τθσ APIVITA
και τθ ςχζςθ τθσ με τα βότανα. Καταγράψτε πϊσ ςυνεργάηεται με καλλιεργθτζσ και
παραγωγοφσ βοτάνων. Καταγράψτε πϊσ ζφταςε να αναπτφξει δικζσ τθσ καλλιζργειεσ
βοτάνων.
Εργαςία Β: Το θμερολόγιο ενόσ εργαηομζνου
Στισ εναλλαςςόμενεσ εικόνεσ πατιςτε «Θ καινοτομία ςτθν καρδιά τθσ ερευνθτικισ
δραςτθριότθτασ τθσ APIVITA» και διαβάςτε το κείμενο. Ρροςδιορίςτε τθ ςθμαςία τθσ
ζννοιασ «καινοτομία» χρθςιμοποιϊντασ, αν χρειαςτεί, και το λεξικό. Σχολιάςτε τθν
εικόνα και τισ εργαςίεσ ςτο εργαςτιριο. Αναηθτιςτε ςτο κείμενο τισ ειδικότθτεσ των
επιςτθμόνων που δραςτθριοποιοφνται ςε αυτό και βρείτε περιςςότερεσ πλθροφορίεσ
για τισ ειδικότθτεσ αυτζσ ςτο Διαδίκτυο. Αν ςασ αρζςει μια από αυτζσ, φανταςτείτε ότι
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δουλεφετε ςε ζνα τζτοιο εργαςτιριο και γράψτε ζνα θμερολόγιο για μια θμζρα ςε αυτό
ι ηωγραφίςτε μια αςχολία ςασ ςε αυτό.
Εργαςία Γ: Ο Ιπποκράτθσ και τα βότανα
Συνδεκείτε ςτθν ιςτοςελίδα http://www.apivita.com/hellas. Ρατιςτε «Θ Εταιρεία».
Αναηθτιςτε ςτθ ςτιλθ «Ολιςτικά» και «Λπποκράτειοσ Βοτανικόσ Κιποσ». Γιατί
αναφζρεται ο Λπποκράτθσ; Ροιοσ ιταν; Τι ςχζςθ ζχει θ Εταιρεία με τον Λπποκράτθ; Τι
ςχζςθ είχε ο Λπποκράτθσ με τα βότανα;
Εργαςία Δ: Θεραπεφω με βότανα το δικό μου πρόβλθμα υγείασ
Βρείτε ςυηθτϊντασ ςε ομάδεσ ζνα κζμα περιποίθςθσ ι υγείασ που ςασ απαςχολεί (π.χ.
Ξερά χείλθ, ζκηεμα, ζγκαυμα, ακμι...). Στθν ιςτοςελίδα http://www.apivita.com/hellas
πάτθςε «Εταιρεία» και κατόπιν «Βότανα και μελίςςια». Επίλεξε μετά «Ευρετιριο
ςυςτατικϊν». Ρλοθγθκείτε ςτθ ςελίδα και διάβαςε τισ πλθροφορίεσ για κάκε βότανο.
Βρείτε το προϊόν που αφορά ςτο κζμα ςασ. Βρείτε το κατάλλθλο προϊόν για τθν
περίπτωςι ςασ. Συηθτιςτε το και με τουσ γονείσ ςασ.

Καταγράψτε ςτον πίνακα τισ πλθροφορίεσ:
Α/Α

Ρροϊόν

Τι κεραπεφει

Συςτατικά (μόνο βότανα)

Ιδιότθτεσ βοτάνων

Μπορείτε να απευκφνετε τισ παρακάτω ενδεικτικζσ ερωτιςεισ ςε άλλεσ βιοτεχνίεσ ι
βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ βοτάνων που κα βρείτε ςτθν περιοχι ςασ.
Σε ποιεσ κατθγορίεσ από τα προϊόντα ςασ χρθςιμοποιείτε βότανα; Για ποιο λόγο; Ροια
ιδιότθτα του κάκε βοτάνου αξιοποιείτε ςτα καλλυντικά ςασ; Χρθςιμοποιείτε άγρια
βότανα ι καλλιεργθμζνα; Γιατί; Ρϊσ και από ποιουσ τα προμθκεφεςτε; Γιατί
αποφαςίςατε να καλλιεργείτε μόνοι ςασ τα βότανα;

Φφλλο εργαςίασ 4: Eπίςκεψθ ςε Βοτανικό Κιπο

Υλικά: φωτογραφικι μθχανι, ςθμειωματάρια, μαγνθτόφωνα
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Οργανϊςτε μια ξενάγθςθ με τον/τθν γεωπόνο του Βοτανικοφ Κιπου (Β.Κ.) με ζμφαςθ
ςτα «Φαρμακευτικά» φυτά.
1. Ρροετοιμάςτε ςτθν τάξθ ζνα ερωτθματολόγιο που κα του/τθσ απευκφνετε.
2. Ρεριθγθκείτε ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ φυτϊν του Β.Κ. Σχολιάςτε τθ δομι και τθν
οργάνωςθ του Κιπου. Κάκε ομάδα μακθτϊν/τριϊν περιθγείται ςε μια κατθγορία
φυτϊν (Φαρμακευτικά, Λςτορικά κ.λπ.). Ραρατθροφν και ηωγραφίηουν μερικά φυτά
που τουσ εντυπωςίαςαν και τα ονοματίηουν. Ραρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ
τθ ηωγραφιά τουσ. Συγκρατοφν τθ ηωγραφιά ςτο ροφχο τουσ (με καρφίτςα κ.λπ.).
3. Φωτογραφίςτε οριςμζνα φυτά και ηϊα του κιπου. Δθμιουργιςτε ζνα αναμνθςτικό
άλμπουμ και δθμοςιοποιιςτε το (εφθμερίδα τάξθσ, ιςτολόγιο).
4. Μερικά παιδιά γίνονται μζλιςςεσ και μερικά φυτά. Οι μζλιςςεσ πρζπει να πάνε «να
βοςκιςουν» ακουμπϊντασ ςτο φυτό που κα πει ο/θ ςυντονιςτισ/τρια του παιχνιδιοφ.
Πςοι δεν προλάβουν να ακουμπιςουν γίνονται μζλιςςεσ τθν άλλθ φορά.
5. Οργανϊςτε πικνίκ ςτο χϊρο με ιδιαίτερθ φροντίδα για τθ μεςογειακι διατροφι και
τθν κακαριότθτα του χϊρου.
6. Ηθτιςτε ςπόρουσ από τουσ επιςτιμονεσ του Β.Κ. και ωκιςτε τα παιδιά να τουσ
ςπείρουν ςε γλάςτρεσ και να περιποιθκοφν τα φυτά τουσ.
Ενδεικτικζσ ερωτιςεισ
Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ του βοτανικοφ ςασ κιπου; Ρϊσ εξυπθρετείται αυτόσ ο ςκοπόσ; Σε
πόςα και ποια μζρθ χωρίηεται ο κιποσ ςασ; Ροιεσ κατθγορίεσ βοτάνων ςυναντάμε ςτον
κιπο ςασ; Ροιεσ ειδικότθτεσ εργάηονται ςτον κιπο και ποιεσ είναι οι αρμοδιότθτεσ κάκε
ομάδασ;

Βιβλιογραφία
Ρεριςςότερα για τθ μζκοδο τθσ ςυςτθμικισ προςζγγιςθσ και τθν εφαρμογι τθσ ςτα
προγράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ μπορείτε να διαβάςετε:
Στο βιβλίο: Σχίηα, Κ. (2008). Συςτθμικι ςκζψθ και Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ. Ακινα:
Εκδόςεισ Χ. Δαρδανόσ.
Στον ιςτότοπο τθσ κασ Σχίηα Κωνςταντίνασ: https://dinaschiza.wordpress.com/
Στο ςφνδεςμο, όπου κα βρείτε υλικό για τα βότανα με βάςθ τθ ςυςτθματικι
προςζγγιςθ:https://drive.google.com/drive/folders/0ByeYzmQa0gJQcmU1eHc4YXNDUV
E?usp=sharing
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Ανακαλφπτουμε τα βότανα
Θλιοποφλου Ευγενία
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Ρ.Ε. Θλείασ
Μακθτζσ, θλικίασ 9-12 ετϊν

4 διδακτ. ϊρεσ

Βότανο, αφζψθμα, αντιςθπτικό, ποϊδεσ ετιςιο φυτό, βλαςτόσ,
ταξιανκία

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με τθ χριςθ καρτϊν που είναι ανά τζςςερισ ι
πζντε ίδιεσ και κάκε κάρτα εικονίηει από ζνα βότανο. Πταν ςχθματιςτεί θ κάκε ομάδα, οι
μακθτζσ/τριεσ καλοφνται να βρουν πλθροφορίεσ για το βότανο τθσ ομάδασ τουσ και
ςυηθτοφν γι’ αυτζσ. Αναγνωρίηουν το βότανο ανάμεςα από διάφορα δείγματα βοτάνων.
Στθ ςυνζχεια θ κάκε ομάδα ετοιμάηει μια παρουςίαςθ για το βότανο που ζχει αναλάβει.
Γνωςτικά αντικείμενα: Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ και Γλϊςςα.

Οριςμοί
Βότανο (ι βοτάνι): Φυτό με ιδιότθτεσ φαρμακευτικζσ ι αρωματικζσ. Ρολλά φάρμακα
ζχουν ωσ βαςικό τουσ ςυςτατικό τα βότανα.
Αφζψθμα: Γενικι ονομαςία για παραςκευάςματα από φυτικζσ φαρμακευτικζσ ι
αρωματικζσ ουςίεσ βραςμζνεσ ςε νερό, που πίνονται ηεςτά (π.χ. τςάι, χαμομιλι κτλ.).
Αντιςθπτικό: Ρρολαβαίνει ι καταπολεμά τθ μόλυνςθ.
Ροϊδεσ ετιςιο φυτό: Φυτό που ηει ζνα χρόνο και ζχει μαλακό βλαςτό.
Βλαςτόσ: Το τμιμα του φυτοφ που βρίςκεται πάνω από τθν επιφάνεια του εδάφουσ.
Ταξιανκία: Ο τρόποσ με τον οποίο διατάςςονται τα άνκθ επάνω ςτο βλαςτό.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να αποκτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ βαςικζσ γνϊςεισ για τα βότανα ωσ φυτά με
ιδιότθτεσ φαρμακευτικζσ ι αρωματικζσ
 Να παρατθριςουν και να μάκουν να διακρίνουν τα διάφορα βότανα
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 Να μάκουν για τρόπουσ χριςθσ των βοτάνων και για τθ δράςθ τουσ ςτθ κεραπεία
διαφόρων πακιςεων
Δεξιότθτεσ
 Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ όπωσ: Ραρατιρθςθ, επικοινωνία, διατφπωςθ προτάςεων,
ςφνκεςθ, ενςυναίςκθςθ, ζκφραςθ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν οι μακθτζσ/τριεσ ςτο κζμα τθσ χριςθσ αλλά και τθσ
προςταςίασ των βοτάνων

Ρροετοιμαςία-Υλικά
Ο/θ εκπαιδευτικόσ κα χρειαςτεί ζνα μπαλάκι, κάρτεσ με βότανα και μουςικι για το
χωριςμό των ομάδων (προτείνεται θ «Άνοιξθ» του Vivaldi), φρζςκα ι αποξθραμζνα
δείγματα βοτάνων, χαρτόνια και χαρτιά γκοφρζ ςε διάφορα χρϊματα, μαρκαδόρουσ,
κόλλεσ, ψαλιδάκια και μουςικά όργανα (κυρίωσ κρουςτά).

Φάςεισ ςεναρίου

Ειςαγωγι
Οι εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτοχεφουν ςτθ γνωριμία των μακθτϊν με τα βότανα
και τισ ιδιότθτζσ τουσ. Στθν αρχι τοποκετοφμε τισ καρζκλεσ ςε ζνα μεγάλο κφκλο και
κάνουμε παιχνίδια γνωριμίασ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, χρθςιμοποιϊντασ ζνα μικρό
μπαλάκι (ι κάποιο άλλο αντικείμενο ςχετικό με το κζμα, όπωσ ζνα ματςάκι
δεντρολίβανο). Ο/θ κάκε μακθτισ/τρια κρατάει το μπαλάκι, λζει το όνομά του/τθσ και
κάτι που του/τθσ αρζςει και μετά πετάει το μπαλάκι ςε ζναν/μια άλλο/θ μακθτι/τρια.
Καταιγιςμόσ ιδεϊν
Γράφουμε ςε ζνα χαρτόνι τθ λζξθ «βότανα». Ηθτάμε από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να
γράψουν κάτι που ξζρουν γι’ αυτι τθ λζξθ και ςυηθτάμε διερευνϊντασ τισ
προχπάρχουςεσ γνϊςεισ για το κζμα.
Σχθματιςμόσ ομάδων
Στθ ςυνζχεια μοιράηουμε ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ κάρτεσ που είναι ανά τζςςερισ ι
πζντε ίδιεσ (ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν). Κάκε κάρτα παρουςιάηει από ζνα
βότανο. Ρερπατϊντασ ςτο χϊρο με μουςικι υπόκρουςθ που κυμίηει εξοχι, όπωσ θ
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«Άνοιξθ» του Βιβάλντι, οι μακθτζσ/τριεσ ψάχνουν να βρουν αυτοφσ που ζχουν τθν ίδια
κάρτα. Σχθματίηουν ομάδεσ των τεςςάρων ι πζντε ατόμων και κάκονται ςτισ καρζκλεσ
τοποκετϊντασ τεσ ςε μικροφσ κφκλουσ ανά ομάδα.
Εργαςίεσ ομάδων
Οι μακθτζσ/τριεσ ςυηθτοφν για το βότανο τθσ ομάδασ τουσ. Το παρατθροφν, το
περιγράφουν, αναφζρουν ότι γνωρίηουν γι’ αυτό και καλοφνται να βρουν επιπλζον
πλθροφορίεσ από βιβλία ι από το διαδίκτυο. Στθ ςυνζχεια παρουςιάηουν ςτθν ομάδα
τουσ τισ πλθροφορίεσ που ζφεραν. Μετά πθγαίνουν ςτο κρανίο με τα δείγματα των
βοτάνων, διαλζγουν το δικό τουσ βότανο, το παίρνουν ςτθν ομάδα τουσ και το
παρατθροφν αναγνωρίηοντασ τα χαρακτθριςτικά για τα οποία μίλθςαν.

Θ κάκε ομάδα καλείται να ετοιμάςει μια παρουςίαςθ για το βότανό τθσ, με όποιο τρόπο
κζλει, όπωσ αφίςα με ηωγραφιζσ και πλθροφορίεσ, δραματοποίθςθ, ποίθμα, τραγοφδι
πάνω ςε ζνα γνωςτό (ι άγνωςτο) ρυκμό… Κζτουμε ςτθ διάκεςι τουσ χαρτόνια και
χαρτιά γκοφρζ ςε διάφορα χρϊματα, μαρκαδόρουσ, κόλλεσ, ψαλιδάκια και μουςικά
όργανα και οι μακθτζσ/τριεσ χρθςιμοποιοφν όποια επικυμοφν.
Ραρουςίαςθ δράςθσ
Ο κφκλοσ ανοίγει και πάλι και κάκε ομάδα παρουςιάηει ςτθν ολομζλεια το βότανο που
ζχει αναλάβει.
Αξιολόγθςθ
Συηθτοφμε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ηθτϊντασ τουσ να μασ πουν τι τουσ άρεςε, τι δεν
τουσ άρεςε, τι τουσ δυςκόλεψε και τι κα ικελαν να αλλάξουν από αυτι τθ
δραςτθριότθτα.
Ραραλλαγζσ τθσ δραςτθριότθτασ
Οι κάρτεσ για το χωριςμό των ομάδων μποροφν να βρίςκονται κρυμμζνεσ ςε διάφορα
ςθμεία τθσ αίκουςασ (κάτω από τισ καρζκλεσ, πίςω από τουσ πίνακεσ,…), ϊςτε να
χρειαςτεί οι μακθτζσ/τριεσ να ψάξουν να τισ βρουν και θ δραςτθριότθτα να αποκτιςει
πιο παιγνιϊδθ μορφι. Κάκε μακθτισ/τρια βρίςκει και κρατά μια κάρτα.

Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ με τθ χριςθ καρτϊν που παρουςιάηουν πζντε
διαφορετικά βότανα. Σε κάκε πεντάδα καρτϊν μπορεί να υπάρχει θ φωτογραφία του
ίδιου βοτάνου, αλλά κάκε κάρτα να περιζχει διαφορετικζσ πλθροφορίεσ για το ίδιο
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βότανο. Πταν ςχθματιςτοφν οι ομάδεσ, το κάκε παιδί παρατθρεί το βότανο και μελετά
τισ πλθροφορίεσ που του δίνει θ κάρτα του, τισ παρουςιάηει ςτθν ομάδα του και
ςυηθτοφν γι’ αυτζσ.

Βαςιλικόσ

Δενδρολίβανο

Δάφνθ

Χαμομιλι

Δυόςμοσ
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Κάρτεσ παραλλαγισ τθσ δραςτθριότθτασ

Δενδρολίβανο

Δενδρολίβανο

Δενδρολίβανο

Είναι αρωματικόσ, αεικαλισ

Τα άνκθ φφονται κατά ομάδεσ

Θ λατινικι ονομαςία του

κάμνοσ. Ανικει ςτο γζνοσ

ςτισ μαςχάλεσ των φφλλων. Το

φυτοφ (Rosmarinus) ςθμαίνει

οςμαρίνοσ τθσ οικογζνειασ

χρϊμα τουσ είναι κυανόλευκο,

δροςιά τθσ κάλαςςασ

Χειλανκι

μωβ, ι λευκό

Δενδρολίβανο

Δενδρολίβανο

Τα άνκθ δίνουν τονωτικό

Οι τρυφεροί βλαςτοί και τα

ζγχυμα και τα φφλλα φάρμακο

φφλλα του χρθςιμοποιοφνται

για ρευματιςμοφσ,

ωσ αρωματικό ςε πολλά

διαςτρζμματα και άφκεσ

φαγθτά
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Θ μφθςθ ενόσ βοτανοκεραπευτι
Θεοδοςάκθ Ηωι
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Ραρανεςτίου
Μακθτζσ, θλικίασ 8-18 ετϊν
(και για ενιλικεσ)

6 ϊρεσ*

Τςουκνίδα, ςυλλογι, βότανο, βάμμα, ζγχυμα

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ κα εςτιάςουν ςε ζνα πολφ κοινό παρόλα αυτά πολφτιμο βότανο τθσ
ελλθνικισ χλωρίδασ, τθν τςουκνίδα. Κα βιϊςουν όλθ τθ διαδικαςία που κάνει ζνασ
βοτανοκεραπευτισ, ξεκινϊντασ από τθν αναγνϊριςθ, τθ κεωρθτικι προςζγγιςθ, τθ
«ςυνάντθςθ ςτον αγρό», τθ ςυλλογι και μετά πίςω ςτθν αίκουςα πολλοφσ τρόπουσ
αξιοποίθςθσ και χριςθσ αυτοφ. Στο τζλοσ αυτισ τθσ διαδικαςίασ κα ζχουν περάςει τθ
«μφθςθ» και κα χαρακτθριςτοφν επίςθμα (και με πιςτοποιθτικό) ωσ βοτανοκεραπευτζσ.

* Θ χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ είναι 1 θμζρα, από το πρωί ζωσ το μεςθμζρι – θ
ακριβισ διάρκεια εξαρτάται από τθν απόςταςθ ανάμεςα ςτο πεδίο και τθν αίκουςα
διδαςκαλίασ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να αναγνωρίηει ο/θ μακθτισ/τρια κετικά και ςίγουρα ΕΝΑ κοινό βότανο τθσ
ελλθνικισ χλωρίδασ που είναι ταυτόχρονα κεραπευτικό αλλά και βρϊςιμο, όταν το
ςυναντά ςτθ φφςθ ςε όλεσ τισ εποχζσ και όλεσ τισ φάςεισ βλάςτθςισ του
 Να γνωρίηει ο/θ μακθτισ/τρια τθ κρεπτικι αξία και τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ του
παραπάνω αναφερκζντοσ βοτάνου και τισ ορκζσ ποςότθτεσ κατανάλωςθσ
 Να γνωρίηει ο/θ μακθτισ/τρια τον ορκό τρόπο ςυλλογισ, φφλαξθσ και παραςκευισ
του κεραπευτικοφ βοτάνου
 Να γνωρίηει ο/θ μακθτισ/τρια τον ορκό τρόπο κατανάλωςθσ του βρϊςιμου βοτάνου
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Δεξιότθτεσ
 Να μπορεί ο/θ μακθτισ/τρια να ςυλλζξει ορκά το παραπάνω αναφερκζν βότανο
 Να μπορεί ο/θ μακθτισ/τρια να παραςκευάςει κεραπευτικό ζγχυμα
 Να μπορεί ο/θ μακθτισ/τρια να παραςκευάςει κεραπευτικό βάμμα
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να δθμιουργιςει κίνθτρο να περπατά ςτθ φφςθ αναγνωρίηοντασ τοπικι χλωρίδα
 Να κζλει να μάκει και άλλα κεραπευτικά βότανα τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ
 Να κζλει να μάκει και άλλουσ τρόπουσ παραςκευισ και αξιοποίθςθσ κεραπευτικϊν
βοτάνων (λάδι, εκχφλιςμα, αλοιφι, ξθρι δρόγθ)
 Να επικυμεί να ςυμβουλεφεται οδθγό αναγνϊριςθσ βοτάνων

Ρροετοιμαςία-υλικά
 Σακοφλεσ

 αλκοολικι βάςθ

 ψαλίδια

 τςαγιζρα ι βραςτιρα

 γάντια (προαιρετικά)

 οδθγοφσ αναγνϊριςθσ για το πεδίο

 γυάλινα βάηα

Φάςεισ ςεναρίου

Ειςαγωγι
Ανίχνευςθ γνϊςεων: «Ξζρετε τι είναι θ τςουκνίδα;» « Ζχετε πιάςει ποτζ;» «Ρονάει;»
«Τρϊγεται θ τςουκνίδα;» «Είναι νόςτιμθ;» που ζχουν ςτόχο τθν ανίχνευςθ γνϊςεων
ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ.

Αναγνϊριςθ ςτθν αίκουςα: Ρϊσ το αναγνωρίηουμε με ςιγουριά. Συμβουλευόμαςτε
οδθγοφσ αναγνϊριςθσ ςτο πεδίο (field guides) για τα μορφολογικά χαρακτθριςτικά τθσ
και οι μακθτζσ/τριεσ βλζπουν πολλζσ πολλζσ φωτογραφίεσ και περιγραφζσ μζχρι να
βεβαιωκοφν ότι το αναγνωρίηουν.

Χριςεισ και ιδιότθτεσ: Βρίςκουμε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μζςα από ςχετικι
βιβλιογραφία που αναηθτοφν μόνοι είτε ςε βιβλία που κα φζρω είτε από το διαδίκτυο
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(πανεφκολα) τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τθσ τςουκνίδασ. Θ τςουκνίδα κακαρίηει το αίμα,
είναι πλοφςια ςε αςβζςτιο, κάλιο, βιταμίνεσ C, K, και ςφμπλεγμα Β, μεταξφ πολλϊν
άλλων πλθροφοριϊν και εφαρμογϊν, που μπορεί κανείσ εφκολα να ανακαλφψει. Εάν
κζλω να δϊςω μια διακεματικότθτα, θ αναηιτθςθ κα μποροφςε να γίνει και ςτα
αγγλικά, δίνοντασ τθν αγγλικι ονομαςία τθσ τςουκνίδασ nettle κακϊσ και τθ λατινικι
urtica dioica τονίηοντασ ότι θ πιο ορκι αναηιτθςθ γίνεται με λατινικι ονομαςία και ότι
ζνασ βοτανοκεραπευτισ οφείλει να γνωρίηει το λατινικό όνομα του βοτάνου που
αναηθτά.
Πςον αφορά ςτισ χριςεισ ανακοινϊνω ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ότι από τθν τςουκνίδα
που κα ςυλλζξουμε κα παραςκευάςουμε «ξθρι δρόγθ» και «αλκοολικό βάμμα». (οι
οδθγίεσ παρατίκενται παρακάτω). Και ζτςι, ζχουμε όλεσ τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ
για να μεταβοφμε ςτο πεδίο.

Tip: Για να μθν είναι θ διαδικαςία τόςο αυςτθρά διδακτικι, μπορϊ - αν κζλω - να δϊςω
μια «περιπετειϊδθ» και «μυςτθριακι» διάςταςθ, που είναι βαςιςμζνθ και ςτθν
αλικεια. Εξθγϊ λοιπόν ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ, ςτο δρόμο για το πεδίο ότι οι
λεγόμενοι «μάγοι» του παρελκόντοσ, που κατά το μεςαίωνα κάθκαν ςτθν πυρά, δεν
ιταν άλλο από βοτανοκεραπευτζσ. Τθ γνϊςθ τουσ κατζγραφαν ςε βιβλία που ςε μεγάλο
βακμό καταςτράφθκαν και αυτά ςτθν πυρά και είμαςτε πολφ τυχεροί που ςιμερα
γνωρίηουμε αυτά τα πράγματα από ο,τι ςϊκθκε από παλιά βιβλία. Τθ μζρα αυτι λοιπόν
γινόμαςτε και εμείσ λίγο «μάγοι» που κα πάμε να ςυναντιςουμε μια αρχαία γνϊςθ!!

«Συνάντθςθ» ςτο πεδίο και ςυλλογι: Μεταβαίνουμε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ ςτο
πεδίο και ςυναντάμε τισ τςουκνίδεσ. Εδϊ είναι ςθμαντικό να δϊςω μια πιο οικοκεντρικι
διάςταςθ που είναι και θ καρδιά τθσ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Εξθγϊ ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ ότι όλα τα πλάςματα τθσ φφςθσ είναι ηωντανά, τα φυτά είναι πολφ
γενναιόδωρα για αυτό και τα μεγαλφτερα φάρμακα τθσ ανκρωπότθτασ βγαίνουν ςε
αφκονία. Ρριν να κόψουν λοιπόν αυτό που χρειάηονται, καλό κα είναι να εκφράςουν τθν
ευγνωμοςφνθ τουσ ςτο φυτό για τθν αφκονία και για τθν προςφορά του λζγοντάσ του
ευχαριςτιρια λόγια. Κατόπιν να φροντίςουν να κόψουν μόνο τθν ποςότθτα που
χρειάηονται, να μθν ξεριηϊνουν, πλθγϊνουν κτλ. Θ ορκι και ςυνετι ςυλλογι τθσ
τςουκνίδασ απαιτεί να φορά κανείσ γάντια, παρόλα αυτά θ ςυγγραφζασ ζχει εμπειρία
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ςυλλογισ με γυμνό χζρι, το οποίο και μεταδίδει με ενκουςιαςμό ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ τθσ. *Λζω ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ πωσ θ τςουκνίδα δεν τςιμπάει όταν
τθν κόψεισ «αυςτθρά και αποφαςιςτικά». Στθ ςυνζχεια τουσ προςκαλϊ/προκαλϊ να τθν
φάμε ωμι, και κατά γενικι ομολογία τα παιδιά ενκουςιάηονται με τθ γεφςθ – όμωσ
επειδι υπάρχει τεχνικι για αυτό, μθ το επιχειριςετε χωρίσ να γνωρίηετε!+.

Ραραςκευι ξθρισ δρόγθσ: Αποξθραίνω το βότανο ΣΩΣΤΑ! Φτιάχνω ματςάκια τα οποία
κρεμάω ανάποδα ςε μζροσ ςκιερό και καλά αεριηόμενο. Αυτά χρθςιμοποιοφνται για
ζγχυμα.

Ραραςκευι εγχφματοσ: Βράηω νερό και αφοφ το αποςφρω από τθ φωτιά και αφιςω να
καταλαγιάςει ο βραςμόσ, ρίχνω ποςότθτα βοτάνου ίςθ με ζνα κουταλάκι για κάκε
κοφπα. Αφινω για 20 λεπτά (ι και παραπάνω) και μποροφμε όλοι να δοκιμάςουμε ζνα
κεραπευτικό ςκεφαςμα δικισ μασ παραγωγισ.

Ραραςκευι (αλκοολικοφ) βάμματοσ: Αφοφ ζχω αφιςει το βότανο να μαρακεί για
μερικζσ ϊρεσ (ζτςι ϊςτε να φφγει ζνα ποςοςτό από τθν υγραςία του), το κόβω ςε μικρά
κομματάκια και γεμίηω ζνα βάηο. Κατόπιν ρίχνω αλκοόλ μζχρι να καλυφκεί το βότανο και
άλλα δυο δάχτυλα από πάνω (που ςτθν πραγματικότθτα κα είναι από κάτω μια και το
βότανο κα επιπλζει). Σε ζνα αυτοκόλλθτο γράφω τθ λατινικι ονομαςία του βοτάνου, τθν
θμερομθνία ςυλλογισ και το κολλάω ςτο βάηο. Το βάηο αυτό πρζπει να φυλάγεται ςε
ςκιερό μζροσ και να ανακινείται κάκε μζρα. Σε 5 εβδομάδεσ ζχω ζτοιμο το αλκοολικό
βάμμα, αφοφ ςουρϊςω το βότανο και κρατιςω το υγρό ςε ςκουρόχρωμο μπουκάλι. Σαν
αλκοολικι βάςθ χρθςιμοποιϊ βότκα, τςίπουρο αλλά μπορϊ εναλλακτικά του αλκοόλ να
χρθςιμοποιιςω ξφδι ι γλυκερίνθ.

Τελετι απονομισ!!!: Αφοφ ολοκλθρωκοφν οι διαδικαςίεσ αυτζσ ανακοινϊνω ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ ότι πζραςαν με επιτυχία τθ «μφθςθ» και λζγονται επίςθμα
«βοτανοκεραπευτζσ». Λαμβάνουν το ςχετικό δίπλωμα, όπου μζςα αναγράφονται οι
δεξιότθτεσ αλλά και οι υποχρεϊςεισ του βοτανοκεραπευτι. Επίςθσ, εξθγϊ ότι θ γνϊςθ
αυτι κατακτιζται μζρα με τθ μζρα και ότι κα πρζπει να βάλουν ςτόχο να αναγνωρίηουν
ζνα νζο βότανο κάκε εβδομάδα.
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Εναλλακτικά: Θ τςουκνίδα είναι απλϊσ ζνα παράδειγμα ενόσ βοτάνου που είναι πάρα
πολφ κοινό και πάρα πολφ ευεργετικό. Ανάλογθ αξία και ςθμαςία ζχει το ταραξάκο, που
επίςθσ βρίςκεται παντοφ κακϊσ και πολλά άλλα. Θ ιδζα είναι ότι αξιοποιοφμε με
αντίςτοιχο τρόπο ο,τι ζχει να δϊςει ο τόποσ και θ εποχι.

Επιπλζον δραςτθριότθτεσ: Τα μεγαλφτερα φάρμακα τθσ ανκρωπότθτασ είναι επίςθσ και
βρϊςιμα, και θ τςουκνίδα χαίρει μεγάλθσ εκτίμθςθσ και ςτθν ελλθνικι παραδοςιακι
κουηίνα. Σε μια επόμενθ ςυνάντθςθ, ι και τθν ίδια μζρα μποροφμε να παραςκευάςουμε
ςυνταγζσ με τςουκνίδα (τςουκνιδόςουπα, κιντζατα, βραςτι ςαλάτα, πίτα κτλ).

Βιβλιογραφία
Gladstar, R. (2012). Medicinal Herbs, a beginner’s guide. MA, USA: Sorey Publishing.
Green, J. (2000). The Herbal Medicine-Maker’s Handbook, a Home Manual. USA: Crossing
Press.
Herbwisdom: Nettle. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου 2016 από
http://www.herbwisdom.com/herb-nettle.html
Κάρτα αναγνϊριςθσ Urtica dioica. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου 2016 από
http://pfaf.org/user/Plant.aspx?LatinName=Urtica+dioica
Μπαηαίοσ, Κ. (2003). 100 βότανα 2000 κεραπείεσ (40θ ζκδοςθ). Ακινα: Εκδόςεισ
Διατροφι και Υγεία.
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Αρωματικά φυτά και βότανα: Οι κθςαυροί τθσ φφςθσ
Ιππζκθ Βαςιλικι
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Ρ.Ε Δυτ. Κεςςαλονίκθσ
Μιχελάκθ Δζςποινα
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Δ.Ε Δυτ. Κεςςαλονίκθσ
Μακθτζσ, θλικίασ 11-14 ετϊν

8 διδακτ. ϊρεσ

Βότανα, αρωματικά φυτά, υγεία, κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ, υγιεινι
διατροφι

Ρεριγραφι
Το ςυγκεκριμζνο εκπαιδευτικό ςενάριο είναι ςφμφωνο με τισ αρχζσ τθσ Εκπαίδευςθσ για
το Ρεριβάλλον και τθν Αειφορία και ςτθρίηεται ςτον Καταςτατικό χάρτθ τθσ Γθσ, μια
διακιρυξθ κεμελιωδϊν θκικϊν αρχϊν για τθν οικοδόμθςθ μιασ δίκαιθσ, βιϊςιμθσ και
ειρθνικισ παγκόςμιασ κοινωνίασ ςτον 21ο αιϊνα. Με βάςθ μια από τισ αρχζσ του
Καταςτατικοφ χάρτθ «Μάκε για τον τόπο όπου ηεισ, εκτίµθςζ τον και μοιράςου ό,τι
ξζρεισ», ςκοπόσ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου είναι να γνωρίςουν οι μακθτζσ/τριεσ τον
πλοφτο των αρωματικϊν φυτϊν-βοτάνων τθσ ελλθνικισ γθσ με ζμφαςθ ςε αυτά του
τόπου τουσ, να τα εκτιμιςουν και να τα ςυνδζςουν με αξίεσ τθσ κακθμερινισ ηωισ, ϊςτε
το ταξίδι τουσ ςτουσ κθςαυροφσ τθσ φφςθσ να τουσ/τισ φζρει κοντά ςε ζνα πιο αειφόρο
τρόπο ηωισ με υγιείσ διατροφικζσ ςυνικειεσ.

Επιμζρουσ κεματικζσ ενότθτεσ
 Γνωριμία με τα αρωματικά φυτά και βότανα του τόπου μασ
 Τα βότανα ςτθν ελλθνικι μυκολογία, λαϊκι παράδοςθ, τοπικι ιςτορία, κρθςκεία.
 Χαρακτθριςτικά, ιδιότθτεσ και χριςεισ βοτάνων (ςτθ φαρμακευτικι, μαγειρικι κ.ά.)
 Φφτευςθ, περιποίθςθ, ςυλλογι & αποξιρανςθ, επεξεργαςία και διατιρθςι τουσ.
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 Θ διατροφικι και κεραπευτικι αξία των αρωματικϊν φυτϊν & βοτάνωνευαιςκθτοποίθςθ για το ρόλο τουσ ςτθν υιοκζτθςθ υγιϊν διατροφικϊν ςυνθκειϊν,
ςτθν προαγωγι τθσ υγείασ, τθν ποιότθτα ηωισ και τθν ευηωία.

Γνωςτικό Αντικείμενο και εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ
Το ςενάριο εςτιάηει ςτθ γνωςτικι περιοχι τθσ Γεωγραφίασ (Εϋ, ΣΤϋ Δθμοτικοφ & Αϋ, Β’
Γυμναςίου) με εμπλεκόμενεσ γνωςτικζσ περιοχζσ, ςτισ οποίεσ διαχζεται διακεματικά τθ
Γλϊςςα, τθν Λςτορία και τα Κρθςκευτικά.
Το περιεχόμενο του ςεναρίου είναι ςυμβατό με το Διακεματικό Ενιαίο Ρλαίςιο
Ρρογραμμάτων Σπουδϊν (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ.) και τα Αναλυτικά Ρρογράμματα Σπουδϊν (Α.Ρ.Σ.)
(ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003) του Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και
Κρθςκευμάτων του μακιματοσ τθσ Γεωγραφίασ ςτο Δθμοτικό Σχολείο και το Γυμνάςιο.

Σκοπόσ
Σκοπόσ του ςεναρίου αποτελεί θ ζγερςθ ενδιαφζροντοσ και θ ευαιςκθτοποίθςθ των
μακθτϊν ςτισ ιδιαιτερότθτεσ τθσ φυςικισ και πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ του τοπικοφ
περιβάλλοντοσ (αναφορικά με τα βότανα) και ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ διατιρθςθσ
και ενςωμάτωςισ τουσ ςτο ςθμερινό κοινωνικό γίγνεςκαι τθσ περιοχισ για τθν αειφόρο
ανάπτυξθ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να ζρκουν ςε επαφι με τα βότανα μζςα από τθν μυκολογία, τθν ιςτορία, τθν
κρθςκεία, τθν λογοτεχνία
 Να προβλθματιςτοφν για τα κρθςκευτικά ζκιμα, τα λαογραφικά δρϊμενα, τισ τοπικζσ
ςυνικειεσ αναφορικά με τα βότανα
 Να γνωρίηουν βαςικά είδθ αρωματικϊν φυτϊν-βοτάνων τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ με
ζμφαςθ ςε αυτά του τόπου τουσ
 Να ενθμερωκοφν για τθν αξία τθσ καλλιζργειασ βοτάνων και τθ χριςθ τουσ τόςο ςτθ
διατροφι, όςο και ςε κζματα υγείασ ςτθν προοπτικι τθσ αειφορίασ
 Να προβλθματιςτοφν ςχετικά με τισ διατροφικζσ τουσ ςυνικειεσ και να τισ
βελτιϊςουν
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Δεξιοτιτων
 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ ζρευνασ, καταγραφισ, ςυνεργαςίασ και ανάλθψθσ
πρωτοβουλιϊν
 Να εξαςκιςουν τον προφορικό και τον γραπτό τουσ λόγο
 Να ενεργοποιιςουν τθν κριτικι ςκζψθ και τθ φανταςία τουσ
 Να εκφραςτοφν δθμιουργικά με ποικίλουσ τρόπουσ
 Να αναπτφξουν ικανότθτα για ενεργό ςυμμετοχι ςε δράςεισ ςτο πλαίςιο τθσ
αειφορίασ
Στάςεισ και ςυμπεριφορζσ
 Να εργάηονται ομαδικά, να ςυνεργάηονται και να αλλθλεπιδροφν για επίτευξθ κοινϊν
ςτόχων
 Να διαμορφϊςουν ςυμπεριφορζσ φιλικζσ προσ το περιβάλλον και αυξθμζνο
ενδιαφζρον για τθν υγεία και τθ βελτίωςθ των διατροφικϊν τουσ ςυνθκειϊν
 Να αναπτφξουν ενεργθτικι ςυμμετοχι, αίςκθςθ ευκφνθσ, ομαδικότθτα
 Να αναπτυχκοφν κοινωνικά μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ, τθσ ομαδικισ εργαςίασ, τθσ
ςυνεργαςίασ, του ςεβαςμοφ ςτθ διαφορετικι άποψθ
 Να αναπτφξουν τθν πεποίκθςθ ότι ζχουν τθν δφναμθ να βελτιϊςουν το περιβάλλον,
τθν υγεία και ποιότθτα ηωισ τουσ
 Να πλθροφοριςουν τθν τοπικι κοινωνία για τα αποτελζςματα των δράςεων τουσ

Ωσ προσ τθ μακθςιακι διαδικαςία
 Να είναι ςε κζςθ να οικοδομοφν πάνω ςτθν υπάρχουςα γνϊςθ τθν καινοφρια με
τρόπο διερευνθτικό και ςυνεργατικό

Ωσ προσ τισ Νζεσ Τεχνολογίεσ
 Να αςκθκοφν ςε αναηιτθςθ πλθροφοριϊν και πολυμεςικοφ υλικοφ μζςω διαδικτφου
και ςε λογιςμικά (εννοιολογικϊν χαρτϊν: Kidspiration, ςταυρόλεξου: Hot Potatoes,
ηωγραφικισ)
 Να δθμιουργιςουν ςυνεργατικά κείμενα ψθφιακισ μορφισ
 Να επικοινωνοφν και να κοινοποιοφν τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τουσ
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Μεκοδολογικό πλαίςιο-μεκοδολογικι προςζγγιςθ
Επιλζγεται θ ςυνεργατικι διερεφνθςθ, ςτα πλαίςια τθσ οποίασ οι μακθτζσ/τριεσ
αλλθλεπιδροφν, διερευνοφν και οικοδομοφν ςυνεργατικά τθν νζα γνϊςθ. Το ςενάριο
ςτθρίηεται ςτθν ανακαλυπτικι και ομαδοςυνεργατικι μάκθςθ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ
να ςυμμετζχουν ενεργά ςτθ μακθςιακι διαδικαςία, μζςα από τισ τεχνικζσ του
καταιγιςμοφ ιδεϊν, τθσ ςυηιτθςθσ, τθσ εικαςτικισ ζκφραςθσ, του παιχνιδιοφ.
Ο ρόλοσ του/τθσ εκπαιδευτικοφ είναι εμψυχωτικόσ, ενιςχυτικόσ, κακοδθγθτικόσ.
Ραρεμβαίνει μόνο όταν χρειάηεται, παρζχοντασ όςθ βοικεια χρειάηεται ο/θ
μακθτισ/τρια.

Ρροετοιμαςία-υλικά
Το ςενάριο πραγματοποιείται ςτθν αίκουςα υπολογιςτϊν του ςχολείου. Οι
μακθτζσ/τριεσ τθσ τάξθσ χωρίηονται ςε πζντε (ανομοιογενείσ) ομάδεσ των τεςςάρων
μακθτϊν/τριϊν ανά ομάδα. Στισ ομάδεσ ανακζτεται κάκε φορά θ ίδια εργαςία.
Οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν μια εξοικείωςθ ςτθν εργαςία ςε ομάδεσ, ςτθ χριςθ
κειμενογράφου MS Word, ςτθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο και επαφι με τισ
μθχανζσ πλοιγθςθσ Google, YouTube για αναηιτθςθ βίντεο, ψθφιακισ εγκυκλοπαίδειασ
Wikipedia, με προγράμματα ηωγραφικισ, με ςυμπλιρωςθ εννοιολογικοφ χάρτθ
Kidspiration και ςταυρόλεξου από το HotPotatoes.
Απαραίτθτθ υλικοτεχνικι υποδομι: Υπολογιςτζσ, ςφνδεςθ ςτο Internet, εγκατεςτθμζνα
προγράμματα Kidspiration, Hotpotatoes, MS Powerpoint & ηωγραφικισ.

Φάςεισ ςεναρίου

Φάςθ 1θ: Διερεφνθςθ του κζματοσ-αρχικζσ ιδζεσ (1 διδακτικι ϊρα)
Ειςαγωγι/προϊδεαςμόσ: Ρρόκλθςθ ενδιαφζροντοσ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτθν
τάξθ ζνα καλάκι με φρζςκα και αποξθραμζνα αρωματικά φυτά-βότανα και ενκαρρφνει
τθν ανάπτυξθ ςυηιτθςθσ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ για το κζμα του/τθσ εκπαιδευτικοφ
ςεναρίου, τα αρωματικά φυτά και βότανα. Οι μακθτζσ/τριεσ τα παρατθροφν, τα
αγγίηουν, τα μυρίηουν κι αρχίηουν να ςυηθτοφν. Καταιγιςμόσ ιδεϊν ιδεοκφελλα
(brainstorming) με βάςθ τθν προχπάρχουςα γνϊςθ των παιδιϊν: ποιά από αυτά
γνωρίηουν, ποιά χρθςιμοποιοφμε ςιμερα, ονομαςίεσ, αρϊματα, γεφςεισ τουσ.
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Ραράλλθλα ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά να ανακαλζςουν ςχετικζσ μνιμεσ κι εμπειρίεσ, να
ςκεφτοφν αρωματικά φυτά που χρθςιμοποιεί ςτθν κουηίνα θ μαμά ι θ γιαγιά τουσ,
παραδοςιακά φαγθτά με βότανα, αγαπθμζνεσ τουσ ςυνταγζσ μαγειρικισ ι
ηαχαροπλαςτικισ με αρωματικά φυτά-βότανα. Θ ανίχνευςθ και καταγραφι των γνϊςεων
& ιδεϊν των παιδιϊν για τα βότανα γίνεται με ςυμπλιρωςθ από τισ ομάδεσ
ιςτογράμματοσ εννοιολογικοφ χάρτθ ςτο λογιςμικό kidspiration με κζμα «Αρωματικά
φυτά-βότανα του τόπου μου».

Φάςθ 2θ: Τα βότανα…πθγι ζμπνευςθσ για το λαό μασ από τθν αρχαιότθτα ζωσ
ςιμερα (1 διδακτικι ϊρα)
Μετά από μια ςφντομθ αναδρομι ςτθν προθγοφμενθ φάςθ ςτθ δραςτθριότθτα αυτι ο/θ
εκπαιδευτικόσ ηθτά από τα παιδιά να ςυνδζςουν τα βότανα με τθν αρχαιότθτα και τθ
λαϊκι παράδοςθ (μφκοι, κρφλοι, παραδόςεισ, ζκιμα). Οι μακθτζσ/τριεσ αναηθτοφν και
ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από τθ βιβλιογραφία και το διαδίκτυο από τθ μθχανι
αναηιτθςθσ Google, από τθν ψθφιακι εγκυκλοπαίδεια Wikipedia και το ψθφιακό λεξικό
Βικιλεξικό για τα αρωματικά φυτά-βότανα και βρίςκουν εφαρμογζσ τουσ ςτθν ιςτορία, τθ
μυκολογία, τθ κρθςκεία, τθν παράδοςθ και τα τραγοφδια. Ρλθκτρολογοφν ςτο YouTube
λζξεισ-κλειδιά και βρίςκουν τραγοφδια, video και χοροφσ με αρωματικά φυτά-βότανα. Οι
ομάδεσ ςυγκεντρϊνουν το υλικό και καταγράφουν ςε κειμενογράφο MS Word μφκουσκρφλουσ, κρθςκευτικά ζκιμα, δθμοτικά τραγοφδια και παραδοςιακοφσ χοροφσ,
ποιιματα ι παροιμίεσ, που αναφζρονται ςε βότανα. Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ ο/θ
εκπαιδευτικόσ ηθτά κάκε ομάδα να εκτυπϊςει τισ πλθροφορίεσ τθσ, να τισ παρουςιάςει
ςτθν ολομζλεια και εν ςυνεχεία να τισ ενϊςουν, ϊςτε να γίνουν ζνα βιβλίο για τθ
βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ με τίτλο: «Τα βότανα άλλοτε και ςιμερα» (μφκοι-κρφλοι, ζκιμα,
παραδοςιακά τραγοφδια).

Φάςθ 3θ: Ψθφιακό βοτανολόγιο (2 διδακτικζσ ϊρεσ)
Στθ δραςτθριότθτα αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να βρουν
πλθροφορίεσ για τισ ιδιότθτεσ και χριςεισ των βοτάνων (κεραπευτικζσ, διατροφικζσ,
φαρμακευτικζσ κ.ά.). Οι ομάδεσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο και τθ μθχανι
αναηιτθςθσ Google, από ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικό Wikipedia, βίντεο από το
Youtube. Ο/θ εκπαιδευτικόσ καλεί τισ ομάδεσ να ςυμπλθρϊςουν ςε κειμενογράφο Word
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πολυμεςικό κείμενο «Ψθφιακό βοτανολόγιο» παρουςιάηοντασ τισ πλθροφορίεσ που
ςυγκζντρωςαν ςε ςυγκεκριμζνο πρότυπο, όπωσ π.χ. ονομαςία βοτάνου, φωτογραφία
του, ιδιότθτεσ κεραπευτικζσ κ.ά.) και χριςεισ του (ςτθ μαγειρικι, ςπιτικζσ βοτανοςυνταγζσ κ.ά.). Αποκθκεφουν τθν εργαςία τουσ και τθν παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια
τθσ τάξθσ.

Κζμα ςυηιτθςθσ: ο/θ εκπαιδευτικόσ ενκαρρφνει τθν ανάπτυξθ ςυηιτθςθσ για τισ
διατροφικζσ ςυνικειεσ του χκεσ και του ςιμερα, ηθτά να κυμθκοφν ςπιτικζσ βοτανοςυνταγζσ τθσ γιαγιάσ ι τθσ μαμάσ, να κάνουν προτάςεισ για το κακθμερινό τουσ
διαιτολόγιο και να τα παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ κ.ά. Ενδεικτικά:
https://tinyurl.com/h8fqaxv και https://tinyurl.com/j9c5k73 (ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ
και λεξικό Wikipedia)

Φάςθ 4θ: Βοτανο-λογιματα (2 διδακτικζσ ϊρεσ)
1θ διδακτικι ϊρα:
Στθν φάςθ αυτι οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν τθν ευκαιρία να αςκθκοφν ςτθν παραγωγι
προφορικοφ και γραπτοφ λόγου, με κζμα «βοτανο-ιςτορίεσ, βοτανο-ποιιματα». Από το
υλικό που ζχουν ςυλλζξει από τισ προθγοφμενεσ δραςτθριότθτεσ κάκε ομάδα γράφει
ςτον κειμενογράφο του MS Word το δικό τθσ «βοτανο-ποίθμαα» ι τθ δικι τθσ «βοτανοιςτορία». Μποροφν να γράψουν κείμενο χρθςιμοποιϊντασ τισ λζξεισ που είχαν βρει από
το λεξικό τθσ Wikipedia ι τισ πλθροφορίεσ από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Αποκθκεφουν
και παρουςιάηουν τισ βοτανο-ιςτορίεσ ι τα βοτανο-ποιιματά τουσ. Στθν Αιςκθτικι
Αγωγι μποροφν να τα δραματοποιιςουν, να τα εικονογραφιςουν και να τα αναρτιςουν
ςε θλεκτρονικό βιβλίο (e-book) ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου τουσ ι ςτθν ςχολικι
εφθμερίδα. Ακολουκεί ςυηιτθςθ κι ζτςι εξαςκοφν και τον προφορικό τουσ λόγο.

2θ διδακτικι ϊρα: Οικοτεχνία - επιχειρθματικότθτα με βότανα
Στθ δραςτθριότθτα αυτι ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τισ ομάδεσ να αναηθτιςουν
πλθροφορίεσ για το τι μποροφν να φτιάξουν με τα βότανα (παραςκευι φυςικϊν
προϊόντων). Οι μακθτζσ/τριεσ ςυλλζγουν πλθροφορίεσ από το διαδίκτυο και τθ μθχανι
αναηιτθςθσ Google, από ψθφιακζσ εγκυκλοπαίδειεσ και λεξικό Wikipedia, βίντεο από το
Youtube βρίςκουν ςυνταγζσ με αρωματικά λάδια & ξφδια, αρωματικά ςαποφνια,
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αρωματικά χϊρου (πουγκάκια με αποξθραμζνα βότανα) και ςυμπλθρϊνουν κουίη
αντιςτοίχιςθσ ςτο hotpotatoes ςυνδυάηοντασ βότανα και χριςεισ τουσ. Ακολουκεί
ςυηιτθςθ για τρόπουσ διάκεςθσ των προϊόντων ςτο ςχολείο για κοινωφελι ςκοπό ι ςε
ανταλλακτικό παηάρι με άλλο ςχολείο.

Φάςθ 5θ: Ανάλθψθ δράςθσ για ευαιςκθτοποίθςθ ςτο κζμα των βοτάνων και τθσ
ςυμβολισ τουσ ςτθν ποιότθτα ηωισ

Ραρουςίαςθ-διάχυςθ αποτελεςμάτων
Ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τισ ομάδεσ να αναλάβουν δράςθ για ευαιςκθτοποίθςθ ςτο
κζμα των βοτάνων και τθν ςυμβολι τουσ ςτθν ποιότθτα ηωισ. Οι μακθτζσ/τριεσ ςτισ
ομάδεσ τουσ δθμιουργοφν αφίςεσ με προγράμματα ηωγραφικισ (π.χ. paint.net)
ςυνδυάηοντασ φωτογραφίεσ και κείμενα ι ςυντάςςουν άρκρα ςε κειμενογράφο Word,
ςτα οποία περιγράφουν τα οφζλθ από τθ χριςθ των κθςαυρϊν τθσ φφςθσ-βοτάνων ςτθ
διατροφι και τθν υγεία. Δθμοςιεφουν τα άρκρα ι τισ αφίςεσ τουσ ςτθν ςχολικι
εφθμερίδα ι ςτθν ιςτοςελίδα του ςχολείου.

Στθν τελικι αυτι φάςθ κάκε ομάδα μπορεί να ςυγκεντρϊςει τισ εργαςίεσ τθσ και να
δθμιουργιςει το δικό τθσ «θλεκτρονικό βιβλίο» (e-book) για τα βότανα. Οι ομάδεσ
μποροφν επίςθσ να ετοιμάςουν ςε MS PowerPoint ι MovieMaker μια παρουςίαςθ ι μια
«ταινία» με φωτογραφίεσ από όλο το δθμιουργθμζνο υλικό τουσ και από τισ
δραςτθριότθτεσ και να τα παρουςιάηουν ςτθν ςχολικι ι τθν ευρφτερθ κοινότθτα για
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ και ςυηιτθςθ-ανατροφοδότθςθ ςτο τζλοσ.

Αξιολόγθςθ
Διαμορφωτικι και τελικι
Ο/θ εκπαιδευτικόσ κατά τθ διάρκεια εφαρμογισ του ςεναρίου παρατθρεί και
καταγράφει τθν ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν, τθν μεταξφ τουσ επικοινωνία και
ςυνεργαςία, το ενδιαφζρον τουσ ωσ προσ τθν εφαρμογι των λογιςμικϊν, κακϊσ και
τυχόν προβλιματα που μπορεί να προκφψουν.
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Θ αξιολόγθςθ του εκπαιδευτικοφ ςεναρίου ςχετίηεται με κριτιρια που αφοροφν ςτθν
αποτελεςματικότθτά του ςτθν υποκίνθςθ του ενδιαφζροντοσ και τθσ ενεργοφ εμπλοκισ
των μακθτϊν/τριϊν ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. Κριτιρια αξιολόγθςθσ αποτελοφν θ
καλλιζργεια γνωςτικϊν δεξιοτιτων (ςυλλογι, καταγραφι, επεξεργαςία δεδομζνων), θ
ενκάρρυνςθ τθσ ςυνεργατικισ μάκθςθσ, τθσ ανταλλαγισ και τθσ αλλθλεπίδραςθσ, θ
διευκόλυνςθ δθμιουργίασ ςυνκθκϊν ζρευνασ και δράςθσ.

Στο τζλοσ του ςεναρίου ακολουκεί ςυηιτθςθ με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ, που αξιολογοφν
τθν ομαδοςυνεργατικι εργαςία τουσ.
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Καταςκευι απολυμαντικοφ ξυδιοφ με τθ χριςθ βοτάνων
Κςαρθ Αςπαςία
Υπεφκυνθ, Κζντρο περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Αράχκου
Μακθτζσ, θλικίασ 6-18 ετϊν

2 διδακτ. ϊρεσ

Βότανα, μείγματα, απολυμαντικό, ζμβρεγμα ξυδιοφ

Ρεριγραφι
Μια ςυνταγι για ζμβρεγμα ξυδιοφ με απολυμαντικζσ ιδιότθτεσ μπορεί να μασ δϊςει το
ζναυςμα για ποικίλεσ δραςτθριότθτεσ και τθν εμβάκυνςθ ςε πλικοσ γνωςτικϊν
αντικειμζνων όπωσ αυτζσ τθσ Βιολογίασ και τθσ ανκρϊπινθσ Λςτορίασ ςτον χρόνο.
Θ εν λόγω δραςτθριότθτα μπορεί να διαρκζςει από δφο διδακτικζσ ϊρεσ ι,
προςκζτοντασ δραςτθριότθτεσ, να καλφψει τισ ανάγκεσ μακθμάτων όπωσ αυτϊν: τθσ
ευζλικτθσ ηϊνθσ, του Project, μακθμάτων - εργαςτθρίων προςανατολιςμοφ των ΕΡΑ.Λ.
για μια περίοδο ζωσ και 6 μθνϊν. Συνδζεται γνωςτικά με τθ Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ, τθν
Ευζλικτθ Ηϊνθ, τθ Βιολογία Γυμναςίου (ενότθτα με τα φυτά και τα ςυςτατικά τουσ), τθ
Συνκετικι

Εργαςία/Project,

τθ

Διαχείριςθ

Φυςικϊν

Ρόρων,

τα

μακιματα

προςανατολιςμοφ ςε ΕΡΑΛ. κ.α.

Γνωςτικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ προςδοκάται να ανακαλφψουν τον κόςμο των βοτάνων, να ζρκουν ςε
επαφι με τθν φφςθ, να ανακαλφψουν τα όρια και τουσ κανόνεσ που αυτι μασ κζτει, να
γνωρίςουν τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ των βοτάνων, να προβλθματιςτοφν για τα χθμικά
ςκευάςματα και τθν ανεξζλεγκτθ χριςθ τουσ, να ανακαλφψουν εναλλακτικοφσ δρόμουσ
ςτθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων, να ςυνδεκοφν με το παρελκόν και να κατανοιςουν
τον τρόπο που άνκρωποι αντιμετϊπιηαν τισ καταςτάςεισ πριν από ζναν αιϊνα, να
οικειοποιθκοφν νζουσ όρουσ και ονομαςίεσ.
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Δεξιότθτεσ
Οι μακθτζσ/τριεσ προςδοκάται να αςκθκοφν ςτθν παρατιρθςθ και ςτθ μελζτθ, να
μποροφν να αναγνωρίηουν ςυγκεκριμζνα φυτά ανάμεςα από πολλά άλλα, να τα
κατθγοριοποιοφν, να τα χειρίηονται κατάλλθλα ϊςτε αυτά να διατθροφν τισ ευεργετικζσ
ιδιότθτζσ τουσ, να δθμιουργιςουν παραςκευάςματα με βάςθ τα βότανα όπωσ:
εμβρζγματα, εγχφματα, αφεψιματα, λάδια, ζμπλαςτρα κ.α., να καλλιεργιςουν ςτον
κιπο ι ςτισ γλάςτρεσ βότανα μετατρζποντασ τουσ εαυτοφσ τουσ από «καταναλωτζσ» ςε
«παραγωγοφσ».

Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ προςδοκάται να αποκτιςουν ςεβαςμό ςτθν φφςθ και το περιβάλλον,
ςεβαςμό και ενςυναίςκθςθ για τουσ ςυνάνκρωπουσ τουσ, ςυνεργαςία με τα άλλα άτομα
τθσ ομάδασ, ομαδικότθτα, να ανταλλάξουν προχπάρχουςεσ γνϊςεισ και απόψεισ, να
καλλιεργιςουν τισ αιςκιςεισ τουσ, να αναπτφξουν κριτικι ςκζψθ, να αποκτιςουν τθν
ικανότθτα να είναι δεκτικοί και να εφαρμόηουν νεωτεριςμοφσ ςτθν ηωι τουσ, να
οικειοποιθκοφν τρόπουσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ, να κατανοιςουν τουσ περιοριςμοφσ
που απορρζουν κατά τθν διάρκεια των επιςκζψεϊν μασ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ ι ςτο
περιβάλλον.

Οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ και απαιτοφμενθ υλικοτεχνικι υποδομι
Για τθ διδαςκαλία και τθν εφαρμογι του προγράμματοσ απαιτοφνται τα εξισ:
 Στθ ςχολικι τάξθ: πίνακασ, ςτερεοςκόπια (εάν υπάρχουν), μεγεκυντικοί φακοί, λευκζσ
ςελίδεσ, Θ/Υ, projector
 Για τθν παραςκευι εμβρεγμάτων: μπουκάλια πλαςτικά, ξφδι, βότανα, ψαλίδι ι
κόφτθσ
 Για τθν παραςκευι εγχυμάτων, αφεψθμάτων: βότανα, κατςαρολάκι, γκαηάκι,
ποτιρια, ςουρωτιρι
 Στο ςχολικό κιπο, όπου υπάρχει, ι τθν ςχολικι αυλι: χϊμα, γλάςτρεσ, ςπόρουσ ι
ςπορόφυτα
 Για τθν επίςκεψι μασ ςτο πλθςιζςτερο άλςοσ, δάςοσ, πάρκο: τςάντα υφαςμάτινθ,
χαρτοςακοφλεσ
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Οργάνωςθ τθσ τάξθσ
Θ οργάνωςθ τθσ διδαςκαλίασ μπορεί να πάρει τισ εξισ βαςικζσ μορφζσ:
 Εργαςία ςτο ςφνολο τθσ τάξθσ, με τθ ςυμμετοχι όλων των μακθτϊν/τριϊν.
 Ατομικι εργαςία μακθτϊν/τριϊν.
 Εργαςία των μακθτϊν/τριϊν ςε ομάδεσ των 2, των 3 ι των 4 ατόμων.

Φάςεισ ςεναρίου
Κατά τθν εναςχόλθςι τουσ και για όλθ τθ διάρκεια του ςεναρίου οι μακθτζσ/τριεσ κα
χωριςτοφν ςε ομάδεσ και κα δουλεφουν είτε ομαδικά είτε ατομικά.
Σθμείωςθ: Τα φφλλα εργαςίασ που αναφζρονται ςτισ παρακάτω δραςτθριότθτεσ είναι
διακζςιμα ςτο ςφνδεςμο http://tinyurl.com/zxx22do
ΕΙΣΑΓΩΓΘ ΣΤΟ ΘΕΜΑ
Δραςτθριότθτα 1. Φφλλο εργαςίασ 1: Το ιςτορικό πλαίςιο τθσ ιςτορίασ του ξυδιοφ των 4
λθςτϊν κα μασ δϊςει το ζναυςμα να ςυηθτιςουμε με τουσ μακθτζσ/τριεσ
χρθςιμοποιϊντασ τθν μζκοδο του καταιγιςμοφ ιδεϊν, για τα βότανα τθν χριςθ τουσ, τισ
αςκζνειεσ του προθγοφμενου αιϊνα, τον τρόπο ανοςοποίθςθσ που χρθςιμοποιοφςαν,
τουσ τρόπουσ κεραπείασ, τα όρια θλικίασ, τθν ηωι των ανκρϊπων εκείνθ τθν εποχι, το
νομικό πλαίςιο, τισ δίκεσ, τουσ τρόπουσ και τουσ ςκοποφσ τθσ τιμωρίασ, τθν ζννοια του
ςυμβιβαςμοφ ςτθν ηωι μασ.
ΑΝΑΛΥΣΘ ΘΕΜΑΤΟΣ
Δραςτθριότθτα 2. Φφλλο εργαςίασ 2: Εργαςτιριο παραςκευισ ξυδιοφ. Οι μακθτζσ/τριεσ
εργάηονται ςε ομάδεσ των 4 ατόμων. Αφοφ μετατρζψουν τισ μονάδεσ μζτρθςθσ
παραςκευάηουν το ζμβρεγμα (κάκε ομάδα το δικό τθσ) και το αφινουμε να ωριμάςει.
Σκεφτόμαςτε για τισ χριςεισ που μπορεί να ζχει το παραςκεφαςμα. Το δοκιμάηουμε.
Καταγράφουμε τα αποτελζςματα.

Δραςτθριότθτα 3. Φφλλο εργαςίασ 3: Κατονομάηουμε τα βότανα του εγχφματοσ
ελλθνικι και λατινικι ονομαςία (μόνο ελλθνικι για τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ του
δθμοτικοφ) και μακαίνουμε για τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ (μόνο μία ι δφο για τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ δθμοτικοφ) που χαρακτθρίηουν το κακζνα χωριςτά.
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Δραςτθριότθτα 4. Φφλλο εργαςίασ 4: Συηθτάμε για τον βιολογικό κφκλο των φυτϊν και
δθμιουργοφμε φυτολόγια όπου ςε κάκε ςελίδα κα υπάρχει δείγμα από αποξθραμζνο
βότανο, φωτογραφία του, και οι πλθροφορίεσ που κζλουμε να ζχουμε για αυτό.
Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ κρίνονται οι εξισ: λατινικι ονομαςία, ιδιότθτεσ, τμιμα φυτοφ
που κάνουμε ςυλλογι, εποχι άνκιςθσ (εάν μαηεφουμε τα άνκθ), περιοχι που το είδαμε.

Δραςτθριότθτα 5: Φυτεφουμε βότανα ςε κιπο ι ςε γλάςτρα. Τα φροντίηουμε και όταν
μεγαλϊςουν τα ςυγκρίνουμε με τα φυτά που κα βροφμε ςτο φυςικό περιβάλλον.
Καταγράφουμε τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ που παρατθροφμε.

Δραςτθριότθτα 6: Με τα βότανα που ζχουμε καταςκευάηουμε αφζψθμα, ζγχυμα,
αρωματικό λάδι, αρωματικό ξφδι, ζμπλαςτρο, αλοιφι, ϊςτε να κατανοιςουμε και να
οικειοποιθκοφμε και άλλεσ μορφζσ παραςκευαςμάτων που ζχουν δθμιουργθκεί με
βάςθ τα βότανα. Σκεφτόμαςτε για τισ χριςεισ που μποροφν να ζχουν τα
παραςκευάςματα μασ. Τα δοκιμάηουμε. Καταγράφουμε τα αποτελζςματα.

Δραςτθριότθτα 7: Άλλεσ ςυνταγζσ μποροφν να γίνουν αντικείμενο παραςκευισ
ςκευαςμάτων, καταγραφισ, δοκιμισ, ςφγκριςθσ, μελζτθσ.
ΕΡΕΚΤΑΣΘ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
Δραςτθριότθτα 8: Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ομάδεσ (ι ςε υποομάδεσ των 2
ατόμων) με ςκοπό να αναηθτιςουν πλθροφορίεσ μζςω Θ/Υ για τον τρόπο ηωισ των
ανκρϊπων ςτθν Ελλάδα και τον κόςμο πριν από 50 χρόνια, (ςυηθτιςεισ με τουσ
γεροντότερουσ του ςπιτιοφ, τθσ οικογζνειασ, τθσ γειτονιάσ μποροφν να μασ δϊςουν
πολφτιμεσ πλθροφορίεσ) 100 χρόνια, πριν από 1.000 χρόνια, πριν από 2.000 χρόνια, πριν
από 5000 χρόνια, πριν από 10.000 χρόνια. Υπιρχαν φυτά τότε: Μποροφςαν να τα
επεξεργαςτοφν; Με ποιουσ τρόπουσ; Υπιρχαν γιατροί; Γινόταν διάχυςθ τθσ γνϊςθσ;
Συγκρίνουμε ςυηθτάμε και καταγράφουμε τισ ομοιότθτεσ και τισ διαφορζσ μεταξφ τουσ
και ςε ςχζςθ με τθν ςθμερινι εποχι.
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Δραςτθριότθτα 9: Φφλλο εργαςίασ 9: Δθμιουργοφμε μια Λςτοριογραμμι με τα
αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ και καταγράφουμε αυτά που κεωροφμε ςθμαντικά.
ΑΡΑΑΙΤΘΤΕΣ ΕΡΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΡΟ ΤΘΣ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ
Δραςτθριότθτα 10: Συηθτάμε για τον τρόπο ςυμπεριφοράσ όταν κινοφμαςτε ςτθν πόλθ
με τα πόδια, με το λεωφορείο. Τι πρζπει να κάνουμε; Τι πρζπει να προςζχουμε;
Συηθτάμε για τον τρόπο ςυμπεριφοράσ όταν επιςκεπτόμαςτε ζνα κατάςτθμα και
κζλουμε να ψωνίςουμε. Καταγράφουμε τα ςυμπεράςματά μασ. Φροντίηουμε να είμαςτε
ςυνεπείσ ςε αυτά που ςυμφωνιςαμε ότι πρζπει να κάνουμε.

Δραςτθριότθτα 11: Επίςκεψθ ςτο κατάςτθμα πϊλθςθσ μπαχαρικϊν. Αναηιτθςθ των
επικυμθτϊν. Σφγκριςθ με άλλα φυτά. Σφγκριςθ των τιμϊν πϊλθςθσ των βοτάνων με
άλλα προϊόντα. Δικαιολογιςτε τισ διαφορζσ όπου υπάρχουν.
ΡΟ ΤΘΣ ΕΡΙΣΚΕΨΘΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Δραςτθριότθτα 12: Συηθτάμε τουσ κανόνεσ επίςκεψθσ ςτο μουςείο. Ροια ςυμπεριφορά
πρζπει να ζχουμε; Καταγράφουμε το αποτζλεςμα τθσ ςυηιτθςθσ. Φροντίηουμε να
είμαςτε ςυνεπείσ ςε αυτά που ςυμφωνιςαμε ότι πρζπει να κάνουμε.

Δραςτθριότθτα 13: Θ επίςκεψθ ςτο πλθςιζςτερο μουςείο και θ ςυηιτθςθ για το
ςυγκεκριμζνο κζμα με αρχαιολόγουσ είναι επικυμθτι. Κζτουμε τα ερωτιματα μασ ςτον
αρχαιολόγο. Καταγράφουμε τα κυριότερα ςθμεία και ςυηθτοφμε για τισ διαφορζσ με τθν
ςθμερινι εποχι.
ΡΟ ΤΩΝ ΕΡΙΣΚΕΨΕΩΝ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΝΟ
Δραςτθριότθτα 14: Συηθτάμε τουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ ςτο βουνό και μελετάμε τουσ
κανόνεσ για το κόψιμο των βοτάνων. Ενδεικτικζσ διαδικτυακζσ ςελίδεσ που ζχουν
ανάλογθ κεματολογία και προτείνονται για μελζτθ και ςυηιτθςθ είναι οι ακόλουκοι:
 http://www.fdparnonas.gr/prostasia-aromatikon-futon-ston-parnona/
 http://www.fdparnonas.gr/mount-parnonas/rules-of-good-practice/
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Καταγράφουμε τα ςυμπεράςματά τθσ ςυηιτθςισ μασ.

Δραςτθριότθτα 15: Επίςκεψθ ςτο κοντινότερο άλςοσ. Μπορεί να επαναλθφκεί πάνω
από μία φορά ϊςτε να μελετιςουμε διαφορετικά φυτά ςε διαφορετικζσ εποχζσ του
ζτουσ και να παρατθριςουμε τον βιολογικό κφκλο των φυτϊν, τθν εποχι άνκιςθσ, τον
τρόπο πολλαπλαςιαςμοφ τουσ.

Δραςτθριότθτα 16: Επίςκεψθ ςτο βουνό τθσ περιοχισ κατά προτίμθςθ τθν άνοιξθ που
ςθμειϊνεται ζκρθξθ τθσ βλάςτθςθ για αναγνϊριςθ, καταγραφι και ςυλλογι βοτάνων ςε
χάρτινα ςακουλάκια.
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Γνωριμία με τον Sideritis Scardica (Τςάι του Βουνοφ)
Κάκαλου Ιωάννα
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Ανατολικοφ Ολφμπου
Μακθτζσ, θλικίασ 10-18 ετϊν

3 διδακτ. ϊρεσ

Sideritis Scardica, Τςάι του βουνοφ, Πλυμποσ, Κίςαβοσ, Ριλιο

Ρεριγραφι
Ο Sideritis Scardica (τςάι του βουνοφ) ανικει ςτθν οικογζνεια των χειλανκϊν, ευδοκιμεί
ςτον Πλυμπο, τον Κίςςαβο και το Ριλιο. Διάφορα φυτά ιταν γνωςτά με αυτό το όνομα
από τθν αρχαιότθτα, τα οποία εποφλωναν τισ πλθγζσ από ςιδερζνια αντικείμενα π.χ.
βζλθ (Σιοφλασ). Βοτάνι των ανκρϊπων του βουνοφ εξαπλϊκθκε ςιγά ςιγά θ χριςθ του
και ςτα αςτικά κζντρα χάριν ςτισ φαρμακευτικζσ και κεραπευτικζσ του ιδιότθτεσ.

Στόχοι
Το διδακτικό ςενάριο ζχει ωσ ςτόχο τθν γνωριμία των μακθτϊν/τριϊν με τον Sideritis
Scardica το γνωςτό μασ τςάι του βουνοφ και ειδικότερα με τθν ποικιλία που ευδοκιμεί
ςτον Πλυμπο, τον Κίςαβο και το Ριλιο. Οι μακθτζσ/τριεσ προςδοκάται να γνωρίςουν τα
χαρακτθριςτικά του βοτάνου, τισ ιδιαιτερότθτεσ του, τισ ιδιότθτεσ του-και κεραπευτικζσςε ςυνδυαςμό με ζνα πλικοσ πολιτιςμικϊν και ιςτορικϊν ςτοιχείων που ςυνδζονται με
αυτό. Να εξοικειωκοφν με τθν λεπτομερι περιγραφι και τα μζρθ του φυτοφ (νζο
λεξιλόγιο), να γνωρίςουν τισ περιοχζσ γεωγραφικισ εξάπλωςθσ του και τισ
κλιματολογικζσ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ευδοκιμεί και κλιματολογικζσ ιδιαιτερότθτεσ και
πολφ περιςςότερο να τισ ανακαλφψουν μόνοι τουσ (ανάπτυξθ τθσ κριτικισ ςκζψθσ). Να
αναπτφξουν καλζσ πρακτικζσ και ςυμπεριφορζσ απζναντι ςε όλα τα βότανα ςτθ φφςθ.
Να γνωρίςουν τα προβλιματα που ςχετίηονται με αυτό και αφοροφν ςτον περιοριςμό
των ευδόκιμων φυτϊν ςτο βουνό. Να ευαιςκθτοποιθκοφν απζναντι ςε αυτά τα κζματα
και να προτείνουν λφςεισ. Να μάκουν για τθν καλλιζργεια του βοτάνου και ςτα πλαίςια
τθσ γνωριμίασ με τθν καλλιζργεια αυτι να καλλιεργιςουν το βότανο ςτο ςχολείο τουσ.
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Ειςαγωγι
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει τον Sideritis Scardica ςτα παιδιά μαηί με εικόνεσ αλλά
και με πραγματικά φυτά από ορεινι περιοχι και του εμπορίου. Τονίηει ότι είναι ζνα
βότανο που φφεται ςτα βουνά και ότι το ςυγκεκριμζνο φφεται ςτον Πλυμπο, τον
Κίςςαβο και το Ριλιο. Μικρι ςυηιτθςθ για τθν χριςθ του τςαγιοφ ςτθν κακθμερινι ηωι
των παιδιϊν. Αναφορά ςε προςωπικζσ ιςτορίεσ π.χ. αν πθγαίνουν ςε κάποια χωριά να το
αγοράςουν, αν γνωρίηουν τα μζρθ που φυτρϊνει, αν ζχουν δει τςάι πάνω ςτο βουνό, αν
γνωρίηουν κάποιον που καλλιεργεί κ.τ.λ.

Χωριςμόσ ςε Ομάδεσ-1θ Διδακτικι Ϊρα
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ. Πλεσ οι ομάδεσ αρχικά ανατρζχουν ςε ιςτοτόπουσ για
τθν αναηιτθςθ πλθροφοριϊν ςχετικά με το βότανο. Πταν ολοκλθρϊςουν κα
παρουςιάςει μια ομάδα τα ιςτορικά ςτοιχεία (χριςθ ςτθ αρχαιότθτα π.χ. Διοςκουρίδθσ,
πότε διαδόκθκε ςτουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ κλπ.). Μια ομάδα κα παρουςιάςει τισ
κεραπευτικζσ του ιδιότθτεσ-χριςθ του ςιμερα από τθν φαρμακοβιομθχανία κ.τ.λ. Μια
άλλθ ομάδα κα παρουςιάςει το φυτό με τθν επιςτθμονικι του ονομαςία, τθν οικογζνεια
ςτθν οποία ανικει κ.τ.λ. όπωσ και τα χαρακτθριςτικά του γνωρίςματα και ιδιαιτερότθτεσ.

Φφλλο Εργαςίασ 1-1θ Διδακτικι Ϊρα
Δίνεται ςε όλα τα παιδιά θ παρακάτω Εικόνα 1 και καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν τα μζρθ
του βοτάνου (a, b, c,…) ςφμφωνα με τισ περιγραφζσ των αναφορϊν.

Εικόνα 1

Εικόνα 2
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Φφλλο εργαςίασ 2-2θ Διδακτικι Ϊρα
Δίνονται ςτα παιδιά οι γεωφυςικοί χάρτεσ με τισ ιςοχψείσ (αφοφ τουσ ζχουν δοκεί
οδθγίεσ για το πϊσ διαβάηουν τον χάρτθ) του Ολφμπου, του Κιςςάβου και του Ρθλίου.
Τα παιδιά αφοφ ζχουν μάκει για το υψόμετρο που φφεται το τςάι καλοφνται να
ςχθματίςουν τισ ηϊνεσ βλάςτθςθσ του Sideritis Scardica πάνω ςτον χάρτθ ακολουκϊντασ
τισ ιςοχψείσ (Εικόνα 2). *Σθμείωςθ: Στο ςενάριο παρατίκεται χάρτθσ από το Google Maps
αλλά καλό κα ιταν να παιδιά να εργαςτοφν με ζντυπουσ χάρτεσ όπου κα είναι ορατι και
θ απόςταςθ από τθν κάλαςςα κ.τ.λ.+. Τα παιδιά εργάηονται ςε ομάδεσ και καλοφνται να
παρουςιάςει κάκε ομάδα τον δικό τθσ ενθμερωμζνο χάρτθ μαηί με τισ καταγεγραμμζνεσ
παρατθριςεισ τουσ για το κλίμα, τθν μορφολογία των περιοχϊν αυτϊν, κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ, ομοιότθτεσ.
Στθν ςυνζχεια κάκε ομάδα καλείται να εντοπίςει ςτον δικό τθσ χάρτθ μαηί με τισ
παρατθριςεισ τουσ για το κλίμα, τθν μορφολογία των περιοχϊν όπου φφεται κάποιο
άλλο/α είδοσ/θ Sideritis, διαφορζσ ςτθν μορφολογία του εδάφουσ, ςτισ κλιματολογικζσ
ςυνκικεσ και διαφορζσ και ςτθν μορφολογία των φυτϊν.

Δραςτθριότθτα 1: Στο πεδίο
Τα παιδιά εξερευνοφν τισ περιοχζσ όπου φφεται το τςάι. (Τα παιδιά μποροφν να
δουλζψουν με τουσ χάρτεσ και ςτο πεδίο.) Τα παιδιά μακαίνουν πωσ ςυμπεριφερόμαςτε
απζναντι ςτα φυτά/βότανα ςτθ φφςθ (π.χ. δεν ξεριηϊνουμε το φυτό, κόβουμε κλαδιά με
ψαλίδι, όχι όλα τα κλαδιά ενόσ φυτοφ ι μιασ περιοχισ! και ποτζ όςα κινδυνεφουν!).

Δραςτθριότθτα 2-3θ Διδακτικι Ϊρα
Φτιάχνουμε αφζψθμα τςαγιοφ ςτθν τάξθ και ςυγκρίνουμε το τςάι του εμπορίου ςτο
άρωμα και τθν γεφςθ με το τςάι που γνωρίηουμε πωσ προζρχεται από ορεινι περιοχι.

Δραςτθριότθτα 3-3θ Διδακτικι Ϊρα: Στθν τάξθ
Ραιχνίδι ρόλων: Ο περιοριςμόσ τθσ διάχυςθσ των κοπαδιϊν ςτα βουνά ο οποίοσ ιταν
πολλζσ φορζσ επικυμθτόσ από διάφορουσ φορείσ, είχε ωσ αποτζλεςμα να μειωκεί ο
αρικμόσ και θ εξάπλωςθ φυτϊν και βοτάνων. Ανάμεςα ςε αυτά είναι και το τςάι του
βουνοφ όχι μόνο ςτον Πλυμπο αλλά και ςε όλθ τθν Ελλάδα.
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Ραιχνίδι ρόλων: Θ ποιότθτα του τςαγιοφ που καλλιεργείται εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ
ςτισ οποίεσ αναπτφςςεται το φυτό οι οποίεσ είναι και υπεφκυνεσ για τισ ιδιότθτεσ του.
Μικρζσ ορεινζσ βιολογικζσ καλλιζργειεσ – μεγάλεσ καλλιζργειεσ.

Δραςτθριότθτα 4: Στθν αυλι του ςχολείου
Δοκιμάηουν τα παιδιά να φυτζψουν τςάι ςε γλαςτράκια είτε με ςπόρουσ είτε με μικρά
φυτά ςτθν αρχι του ςχολικοφ ζτουσ και να τα φροντίηουν κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ
χρονιάσ, ενϊ κα προλάβουν να τα δουν να ανκίηουν μζχρι να κλείςουν τα ςχολεία.

Βιβλιογραφία
Σιοφλασ Δ., Σχιηοδιμου Α. Τςάι του Βουνοφ (Sideritis spp). Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου
2016 από http://www.polkarag.gr/FILES/env/Sideritis.pdf
Γκολιάρθσ Α. Καλλιζργεια, Αυτοφυι Είδθ και Βελτίωςθ ςτο Ελλθνικό Τςάι του Βουνοφ
(Sideritis

L).

Ανακτικθκε

28

Σεπτεμβρίου

2016

από

http://www.iama.gr/ethno/sideritis/tsai_tou_vounou_files/Tsai_tou_vounou_Gkoliari
s_Apostolos.pdf
Καραχαςάνθ, Α. (2014). Γεωγραφικι και Βοτανικι ταξινόμθςθ ειδϊν Σιδερίτθ (Sideritis
spp) αυτοφυόμενων ςτθν Ελλάδα με χριςθ τθσ υπζρυκρθσ φαςματοςκοπίασ
ςυνδυαςμζνθ με χθμειομετρικζσ μεκόδουσ. Μεταπτυχιακι Διατριβι: Γεωπονικό
Ρανεπιςτιμιο

Ακθνϊν.

Ανακτικθκε

28

Σεπτεμβρίου

2016

από

http://dspace.aua.gr/jspui/bitstream/10329/6092/3/Karachasani_A.pdf
Γαβριζλθ Χ., Φυςικοχθµικι και Φαρµακολογικι Μελζτθ του Φυτοφ Sideritis raeseri ssp.
raeseri

«Τςάι

του

Βουνοφ».

Ανακτικθκε

28

Σεπτεμβρίου

2016

από

http://www.iama.gr/ethno/sideritis/tsai_tou_vounou_files/Tsai_tou_vounou_Gavrieli
_Xrisi.pdf
Τςαγανοφ Φ. (1994). Αρωματικά Φυτά του Πθλίου και Παραδοςιακζσ τουσ Χριςεισ.
Ρτυχιακι εργαςία: Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλίασ. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου 2016 από
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/589/P0000589.pdf?sequence=1&isAllowe
d=y
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Βοτανοϊςτορίεσ
Καλαμπαλίκθ Θάλεια
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Δ.Ρ.Ε. Εφβοιασ
Μακθτζσ, θλικίασ 6-8 ετϊν

15-18 ϊρεσ

Βότανα, λαϊκό παραμφκι, φιλαναγνωςία, δθμιουργικι γραφι

Ρεριγραφι
Θ λογοτεχνία λειτουργεί ωσ μζςο πλθροφόρθςθσ και γεφυρϊνει τθν απόςταςθ του
παιδιοφ από τθν άμεςθ επαφι με το φυςικό περιβάλλον. Θ ανάγνωςθ ιςτοριϊν, μφκων,
κρφλων ι παραμυκιϊν, μια απλι ι ζμμετρθ αφιγθςθ, μποροφν να επενδφςουν μια
κοινωνικι εμπειρία, να ενεργοποιιςουν τουσ μθχανιςμοφσ κατανόθςθσ των ςχετικϊν με
το περιβάλλον εννοιϊν, να αποτελζςουν ευκαιρία περιβαλλοντικισ ευαιςκθτοποίθςθσ ι
ςυνειδθτοποίθςθσ τθσ περιβαλλοντικισ αλλθλεπίδραςθσ (Δ.Ε.Ρ.Ρ.Σ. & Α.Ρ.Σ., 2002β).
Γνωςτικά αντικείμενα: Γλϊςςα, λογοτεχνία, φιλαναγνωςία, Μελζτθ περιβάλλοντοσ

Γενικοί ςτόχοι
 Θ γνωριμία με τα βότανα
 Θ δθμιουργικι ζκφραςθ μζςα από το λόγο και τθ γραφι
 Θ εργαςία ςε ομάδεσ

Φάςεισ ςεναρίου

Δραςτθριότθτα 1
Ξεκινϊντασ προκαλοφμε το ενδιαφζρον του/τθσ μακθτι/τριασ δθμιουργϊντασ μια γωνιά
αφιγθςθσ τθσ τάξθσ και αφθγοφμαςτε το λαϊκό παραμφκι «Θ εξαδζλφθ τθσ
Τριανταφυλλιάσ».
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Κάποτε τα βότανα και τα αγριολοφλουδα μάλωναν μεταξφ τουσ για το ποιο είναι το πιο
ευγενικό. Κακζνα ζλεγε τα προτεριματά του και υπερθφανευόταν, άλλο για τα άνκθ
του, άλλο για τθ δροςιά του, άλλο για τα φφλλα του, κι άλλο για τθ μυρωδιά του. Μα
ξαφνικά να και θ τςουκνίδα ςτθ μζςθ!
Πλα τα φυτά του κάμπου ξαφνιάςτθκαν μόλισ τθν είδαν. Μα τι είχε να πει; Μιπωσ να
επαινεκεί για τθν οικογζνειά τθσ;
Θ τςουκνίδα χωρίσ να δϊςει καμία ςθμαςία ςτα μουρμουρίςματα των άλλων, άρχιςε να
φωνάηει βραχνά – βραχνά, ενϊ κουνοφςε τ’ αγκακωτά τθσ φφλλα:
«Καλζ, ποιοσ μιλά εδϊ για ευγζνεια; Μιπωσ το κυμάρι που καπνίηει τουσ φοφρνουσ του
χωριοφ; Θ κυρά ρίγανθ που νοςτιμίηει τα φαγθτά; Θ γριά μολόχα, θ μαλακτικι, που τθν
βρίςκεισ ςτα φαρμακεία ι το χαμομιλι με τα κίτρινα μοφτρα του; Δε μπορεί κανείσ
άλλοσ να καυχθκεί για τθν ευγζνειά του εκτόσ από μζνα».
Τα βότανα και τα αγριολοφλουδα μόλισ άκουςαν τθν τςουκνίδα να μιλά με τόςθ
αυκάδεια τα ζχαςαν, μα φςτερα άρχιςαν να γελοφν. Θ τςουκνίδα ζκανε πωσ δεν το
πρόςεξε και είπε δυνατότερα:
«Μου φαίνεται παράξενο που απορείτε για τθν οικογζνεια μου. Να ςασ εξθγιςω λοιπόν.
Ροιο είναι το πιο ευγενικό φυτό του κόςμου; Πλοι κα μου πείτε: θ τριανταφυλλιά!
Λοιπόν εγϊ είμαι θ εξαδζλφθ τθσ τριανταφυλλιάσ!».
Μόλισ είπε τα λόγια αυτά θ τςουκνίδα, τότε πια τα φυτά δεν κρατικθκαν κι άρχιςαν να
φωνάηουν:
«Ε, όλα τα περιμζναμε από τθν τςουκνίδα, όχι όμωσ κι αυτό».
Και πρϊτο το κυμάρι, που πριν λίγο το είχε προςβάλει θ τςουκνίδα, ρϊτθςε:
«Από ποφ κι ωσ ποφ είςαι εξαδζλφθ τθσ τριανταφυλλιάσ;»
«Κα ςου το αποδείξω αμζςωσ».
«Βζβαια και να το αποδείξεισ», φωνάηει και θ ρίγανθ που πιρε κάρροσ.
«Αφοφ είςαι εξαδζλφθ τθσ τριανταφυλλιάσ κα πρζπει να τθσ μοιάηεισ», είπε το
χαμομιλι.
«Βζβαια και τθσ μοιάηω», απάντθςε υπεριφανα θ τςουκνίδα.
Πλα τα βότανα ςθκϊκθκαν επάνω ςτισ ρίηεσ τουσ για να δουν ςε τι ζμοιαηε θ τςουκνίδα
τθσ τριανταφυλλιάσ, αλλά κανζνα δεν εφριςκε καμία ομοιότθτα μεταξφ τουσ.
«Ροφ είναι τα ωραία ςου τριαντάφυλλα;» τθν ρωτά τότε το κυμάρι.
«Τριαντάφυλλα δεν ζχω», απαντά λίγο ταπεινωμζνθ θ τςουκνίδα.
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«Ροφ είναι θ ωραία ςου μυρωδιά;» τθν ρωτά θ ρίγανθ.
«Μυρωδιά δεν ζχω», απαντά περιςςότερο ταπεινωμζνθ θ τςουκνίδα.
«Μα τι ζχεισ λοιπόν; Σε τι τζλοσ πάντων μοιάηεισ τθσ εξαδζλφθσ ςου;» τθ ρωτοφν
ανυπόμονα τα φυτά.

Δραςτθριότθτα 2
Διακόπτουμε το παραμφκι και με τθν τάξθ μασ οργανωμζνθ ςε μικρζσ ομάδεσ (πζντε
παιδιϊν) αναηθτοφμε τθν/τισ ομοιότθτα/εσ τθσ τςουκνίδασ και τθσ τριανταφυλλιάσ.
Απεικονίηουμε τθν απάντθςθ με τισ ηωγραφιζσ μασ.
Υλικά: χαρτιά, μαρκαδόρουσ, ξυλομπογιζσ
Σθμείωςθ: Οι μακθτζσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ βιβλία γνϊςθσ για τα φυτά και πρόςβαςθ
ςτο διαδίκτυο.

Δραςτθριότθτα 3: Τα βότανα δθμοςιογράφοι
Οι μακθτζσ/τριεσ ςε ομάδεσ αναλαμβάνουν τουσ ρόλουσ των φυτϊν του παραμυκιοφ
(τςουκνίδα, κυμάρι, χαμομιλι, ρίγανθ, μολόχα). Στθ ςυνζχεια ςχεδιάηουν μια
ςυνζντευξθ από τθν τςουκνίδα. Καταγράφουν τισ ερωτιςεισ και ηωντανεφουν τθ
ςυνζντευξθ. Βιντεοςκοποφμε τισ ςυνεντεφξεισ των ομάδων.

Δραςτθριότθτα 4: Ζνασ διαφορετικόσ κάμποσ
Τα φυτά μασ βρίςκονται ςε ζνα διαφορετικό κάμπο όπου θ τςουκνίδα, θ ρίγανθ, το
κυμάρι και το χαμομιλι ζχουν πολφ καλζσ και φιλικζσ ςχζςεισ και το ζνα φυτό
υποςτθρίηει το άλλο.
Θ κάκε ομάδα επιλζγει ζνα φυτό και παρουςιάηει μία διαφιμιςθ γι’ αυτό. Αναφζρεται
ςτθν εξωτερικι εμφάνιςθ, ςτισ ιδιότθτεσ, ςτθ χριςθ.
Υλικά: χαρτόνια, μαρκαδόρουσ
Σθμείωςθ: Οι μακθτζσ ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ βιβλία γνϊςθσ για τα φυτά και πρόςβαςθ
ςτο διαδίκτυο.

Δραςτθριότθτα 5
Για τισ επόμενεσ δραςτθριότθτεσ προτείνουμε να δθμιουργθκεί ςτθν τάξθ:
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Α. Γωνιά με ςυλλογι βοτάνων και αρωματικϊν φυτϊν που περιλαμβάνει φυτά, εικόνεσ
και πλθροφοριακό υλικό και εμπλουτίηεται με τισ εργαςίεσ των μακθτϊν. Σθμαντικό
είναι επίςθσ να καταςκευαςτοφν οι ταυτότθτεσ των βοτάνων που ζχουν προςεγγιςτεί
ςτισ δράςεισ κατά τθ διάρκεια του ςχετικοφ προγράμματοσ, ςε καρτζλεσ.

Β. Βοτανοβιβλιοκικθ. Οι μακθτζσ/τριεσ εμπλουτίηουν τθ βιβλιοκικθ τθσ τάξθσ τουσ με
ιςτορίεσ, παραμφκια και βιβλία γνϊςθσ που αφοροφν τα βότανα και τα αρωματικά φυτά.
Δανείηονται τα βιβλία ςτο ςπίτι, αν το επικυμοφν.

Δραςτθριότθτα 6: Ραιχνίδι ςε ηευγάρια
Οι μακθτζσ/τριεσ χωρίηονται ςε ηευγάρια. Κάκε μακθτισ/τρια επιλζγει ζνα βότανο ι
αρωματικό φυτό τθσ αρεςκείασ του. Βρίςκοντασ επιχειριματα προςπακεί να
υποςτθρίξει τθ ςθμαντικότθτα του φυτοφ του για τθ ηωι.
Ηωντανεφουμε ταυτόχρονα τουσ διαλόγουσ για ςυγκεκριμζνο χρόνο. Στθ ςυνζχεια ο/θ
κάκε μακθτισ/τρια αναηθτά ζναν/μια άλλο/θ και δθμιουργοφνται νζα ηευγάρια. Το
παιχνίδι μπορεί να ςυνεχιςτεί αρκετζσ φορζσ.

Δραςτθριότθτα 7: Φανταςτικζσ βοτανοϊςτορίεσ
Θ κάκε ομάδα τθσ τάξθσ επιλζγει ζνα γνωςτό ιρωα παραμυκιοφ και ζνα βότανο.
Δθμιουργεί μια δικι τθσ ιςτορία και τθν παρουςιάηει ςτθν τάξθ. Οι μακθτζσ/τριεσ
εικονογραφοφν τθν ιςτορία τουσ και δθμιουργοφν το δικό τουσ βιβλίο.

Δραςτθριότθτα 8: Βοτανογιορτι
Σε ειδικι εκδιλωςθ παρουςιάηουμε τισ ςχετικζσ δραςτθριότθτεσ τθσ τάξθσ ςτθ ςχολικι
κοινότθτα με προβολι, δρϊμενα, ζκκεςθ δθμιουργιϊν–υλικοφ, πρόςκλθςθ ειδικοφ
ςυνεργάτθ και βοτανο-μαγειρζματα.

Βιβλιογραφία
Αρτηανίδου, Ε., Γουλισ, Δ., Γρόςδοσ, Σ. & Καρακίτςιοσ, Α. (2011). Παιχνίδια
φιλαναγνωςίασ και αναγνωςτικζσ εμψυχϊςεισ. Ακινα: Gutenberg-Γ. & Κ. Δαρδανόσ.
Εκνικό Κζντρο Βιβλίου (2012). Καινοτόμεσ δράςεισ ενίςχυςθσ τθσ φιλαναγνωςίασ των
μακθτϊν. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου 2016 από
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http://www.philanagnosia.gr/epimorfoseis/epimorfotiko-yliko/1583-epimorfotikoyliko2.
Κατςίκθ-Γκίβαλου, Ά. & Ρολίτθσ, Δ. (2013). Θ φιλαναγνωςία και θ αναγκαιότθτα
καλλιζργειάσ τθσ. Καλλιεργϊντασ τθ φιλαναγνωςία. Πραγματικότθτεσ και προοπτικζσ.
Ακινα: Διάδραςθ.
Μπαλάςκα, Μ. & Κωςτίδου-Λζνθ, Β. (1978). Θ εξαδζλφθ τθσ Τριανταφυλλιάσ (Διαςκευι).
Στο: 17 ελλθνικά λαϊκά παραμφκια. Ακινα: Οι εκδόςεισ των Φίλων.
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Αναγνϊριςθ βοτάνων
Καλογεράκθσ Αντϊνθσ
Ορκόδοξοσ Ακαδθμία Κριτθσ
Μακθτζσ, θλικίασ 6-14 ετϊν

3-5 διδακτ.
ϊρεσ

Βότανα, φφςθ, δραςτθριότθτα, αιςκιςεισ, παιχνίδι

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ ψάχνουν ςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ και ςτο διαδίκτυο για βότανα που
είναι κοινά ςτον τόπο διαμονισ τουσ και εξορμοφν ςτθ φφςθ είτε ςτα πλαίςια
εκπαιδευτικισ εκδρομισ είτε με τουσ γονείσ τουσ προσ αναηιτθςθ των βοτάνων αυτϊν.
Στθ ςυνζχεια βάηουν τα βότανα ςε μεταλλικά βαηάκια και τα τοποκετοφν ςε μαγνθτικό
πίνακα. Ηθτάνε από τουσ/τισ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ να τοποκετιςουν τα βαηάκια κάτω
από το αντίςτοιχο όνομα του βοτάνου, ακολουκϊντασ με τισ αιςκιςεισ τουσ.
Γνωςτικά αντικείμενα: Βοτανολογία/Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ

Γνωςτικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ ζρχονται ςε επαφι με τθ φφςθ και μακαίνουν τα βότανα του τόπου τουσ
Δεξιότθτεσ
Τα παιδιά μακαίνουν με κριτικι ςκζψθ να ξεχωρίηουν τα βότανα και αναηθτοφν τα
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τουσ για παράδειγμα ςτθ διατροφι και ςτθν ιατρικι με χριςθ
βιβλιογραφικϊν πθγϊν και τθ ςυνδρομι τθσ οικογζνειάσ τουσ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Σεβαςμόσ ςτθ φφςθ, ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ, ςυμμακθτζσ και οικογζνεια,
καλλιζργεια πνεφματοσ αναηιτθςθσ και ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι ζρευνα

Ρροετοιμαςία-υλικά
Για τθν προετοιμαςία απαιτείται θ μελζτθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ, ενϊ από υλικά
χρειάηονται μεταλλικά βαηάκια με καπάκι, ζνασ μαγνθτικόσ πίνακασ και μαρκαδόροι. Αν
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δεν υπάρχει μαγνθτικόσ πίνακασ, μπορεί θ τοποκζτθςθ των βοτάνων να γίνει ςε γυάλινα
βάηα με καπάκι και θ τοποκζτθςι τουσ ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο τθσ αίκουςασ ι
πάνω ςε κρανία, γράφοντασ ετικζτεσ με τα ονόματα των βοτάνων. Για να εξελιχκεί ωσ
παιχνίδι μπορεί το κάκε βότανο να ζχει ζναν αρικμό, ο οποίοσ ςτθ ςυνζχεια να
αντιςτοιχθκεί από τον/τθν κάκε μακθτι/τρια ςτο όνομα του κάκε βοτάνου.

Φάςεισ Σεναρίου
α) Ειςαγωγι με ζρευνα ςτο διαδίκτυο και ςε βιβλία
β) Σχθματιςμόσ ομάδων παιδιϊν που αναηθτοφν ςυγκεκριμζνα βότανα
γ) Αναηιτθςθ περιοχϊν/χωραφιϊν με βότανα
δ) Οργάνωςθ των βοτάνων που ςυλλζχτθκαν
ε) Ραρουςίαςθ τθσ δράςθσ κάκε ομάδασ
ςτ) Ραιχνίδι αναγνϊριςθσ βοτάνων από άλλεσ ομάδεσ μακθτϊν
η) Αξιολόγθςθ από το/τθ διδάςκοντα/ςκουςα τθσ αξίασ του ςυγκεκριμζνου ςεναρίου για
τθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν

Ραραλλαγζσ του Σεναρίου
 Οι μακθτζσ/τριεσ κάνουν εργαςίεσ για τα βότανα που ζχουν εντοπίςει εςτιάηοντάσ
ςτισ διατροφικι ι/και φαρμακευτικι τουσ αξία, δθμιουργϊντασ εγχειρίδιο βοτάνων
του τόπου τουσ ι δθμιουργοφν αφίςεσ με ςχετικζσ πλθροφορίεσ, βάηοντασ και
αποξθραμζνο δείγμα του υπό μελζτθ βοτάνου.
 ωτάνε επίςθσ ιδιαίτερα τα γθραιότερα μζλθ τθσ οικογενείασ τουσ για τθ ςθμαςία
των βοτάνων αυτϊν και τθ χριςθ τουσ κατά τισ παλαιότερεσ δεκαετίεσ ι/και από τθν
αρχαιότθτα βάςει βιβλιογραφίασ.
 Γίνεται παρουςίαςθ των εργαςιϊν αυτϊν ςε χϊρουσ και εκτόσ του ςχολείου ςτα
πλαίςια εκδθλϊςεων για παράδειγμα του Διμου τθσ περιοχισ.

Συςτάςεισ – Συμβουλζσ
Μερικά βότανα που μποροφν να αναηθτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ είναι: δυόςμοσ,
δεντρολίβανο, μαντηουράνα, δίκταμο, γλυκάνιςοσ, κυμάρι, φαςκόμθλο, κόλιανδροσ,
μαλοτιρα.
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Φυτά τθσ Βίβλου
Καλογεράκθσ Αντϊνθσ
Ορκόδοξοσ Ακαδθμία Κριτθσ
Μακθτζσ, θλικίασ 6-14 ετϊν

3-5 διδακτ.
ϊρεσ

Βίβλοσ, φυτά, κρθςκεία, δραςτθριότθτα, αφίςα

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ ψάχνουν ςε βιβλιογραφικζσ πθγζσ και ςτο διαδίκτυο για τα φυτά τα
οποία αναφζρονται ςτθ Βίβλο. Δθμιουργοφν μια αφίςα με τα φυτά τθσ Βίβλου,
αναηθτοφν αυτά που βρίςκονται ςτθν περιοχι τουσ και ςυγκεντρϊνουν ςχετικζσ
πλθροφορίεσ τισ οποίεσ τισ παρακζτουν μαηί με τα αντίςτοιχα χωρία τθσ Αγίασ Γραφισ.
Γνωςτικό Αντικείμενο: Βοτανολογία/Μελζτθ Ρεριβάλλοντοσ/Κρθςκευτικά

Γνωςτικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν τθν ςθμαςία τθσ Κτιςθσ μζςα από τθν Αγία Γραφι,
αξιολογοφν τθ διαχρονικι ςθμαςία των φυτϊν για τθν ίδια τθ ηωι τουσ,
αντιλαμβάνονται τθ ςχζςθ κεολογίασ και οικολογίασ.
Δεξιότθτεσ
Μελζτθ χωρίων τθσ Αγίασ Γραφισ, ςυγκζντρωςθ βοτάνων, ανάπτυξθ κριτικισ ςκζψθσ
αξιολογϊντασ τα δεδομζνα που ςυλλζγουν και εξοικειϊνονται με τθν καλλιτεχνικι
δθμιουργία αφίςασ.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Σεβαςμόσ ςτθ Κεία Δθμιουργία, ςυνεργαςία με εκπαιδευτικοφσ, ςυμμακθτζσ/τριεσ και
οικογζνεια, καλλιζργεια πνεφματοσ αναηιτθςθσ και ειςαγωγι ςτθν επιςτθμονικι
ζρευνα.
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Ρροετοιμαςία-υλικά
Για τθν προετοιμαςία απαιτείται θ μελζτθ ςχετικισ βιβλιογραφίασ και θ αναηιτθςθ
κάποιων ζςτω ενδεικτικϊν φυτϊν τθσ περιοχισ τουσ είτε ςτα πλαίςια εκπαιδευτικϊν
εκδρομϊν είτε ςε οικογενειακζσ εξορμιςεισ, τα οποία κα μποροφςαν να αποξθράνουν,
ενϊ από υλικά δεν υπάρχει ιδιαίτερθ απαίτθςθ εκτόσ από χαρτί μεγάλου μεγζκουσ και
μαρκαδόρουσ. Αν δεν υπάρχουν χαρτιά μεγάλου μεγζκουσ (πχ Α1, Α2, Α3) μποροφν να
ενϊςουν χαρτιά Α4 (προτείνεται αν είναι εφικτι θ εκτφπωςθ κειμζνων για ανάπτυξθ τθσ
ςχετικισ δεξιότθτασ) για να φιλοτεχνιςουν οι μακθτζσ/τριεσ τθν αφίςα τουσ.

Φάςεισ Σεναρίου
α) Ειςαγωγι με ζρευνα ςτο διαδίκτυο και ςε βιβλία
β) Σχθματιςμόσ ομάδων παιδιϊν που αναηθτοφν ςυγκεκριμζνα φυτά τθσ Βίβλου
γ) Αναηιτθςθ περιοχϊν/χωραφιϊν με τα υπό μελζτθ φυτά
δ) Ρροετοιμαςία και οργάνωςθ δειγμάτων των φυτϊν που ςυλλζχτθκαν
ε) Ραρουςίαςθ τθσ δράςθσ κάκε ομάδασ
ςτ) Αξιολόγθςθ από το/τθν διδάςκοντα/ςκουςα τθσ αξίασ του ςυγκεκριμζνου Σεναρίου
για τθν διαπαιδαγϊγθςθ των παιδιϊν

Ραραλλαγζσ του Σεναρίου
 Οι μακθτζσ/τριεσ κα μποροφςαν να δθμιουργιςουν κιπο ςτο ςχολείο τουσ με φυτά
τθσ Βίβλου, βαςιηόμενα ςτο προαναφερκζν Σενάριο.
 Εναλλακτικά, αντί για αφίςα οι μακθτζσ/τριεσ κα μποροφςαν να αναπτφξουν
εγχειρίδιο φυτϊν τθσ Βίβλου, εςτιάηοντασ ςε αυτά που ευδοκιμοφν ςτθν περιοχι τουσ
και ςτισ ιδιότθτζσ τουσ, αναφζροντασ και πικανζσ τοπικζσ ιςτορίεσ/κρφλουσ που τα
ςυνοδεφουν, από τθν εμπειρία των γθραιότερων.
 Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ αυτισ κα μποροφςε να υλοποιθκεί ςε χϊρουσ και εκτόσ
του ςχολείου ςτα πλαίςια εκδθλϊςεων για παράδειγμα του Διμου τθσ περιοχισ.

Συςτάςεισ-ςυμβουλζσ
Μερικά φυτά που μποροφν να αναηθτιςουν οι μακθτζσ με αναφορά ςτθ Βίβλο είναι:
ελιά, ςταφφλι, καρποφηι, αλόθ, χαροφπι, κρόκοσ, κόλιανδροσ, ςκόρδο, καρφδι, ρόδι,
κρικάρι, ςίτοσ, κουκιά, μυρτιά, ςυκιά, αμυγδαλιά, κουκιά.

92

Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ Μακρινίτςασ
]

Οδθγόσ δραςτθριοτιτων Ε.Θ.Δ. «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»

Βότανα και αρωματικά ζλαια. Απόςταξθ αικζριου ελαίου
από το βότανο δυόςμοσ
Καλογεροποφλου Αριςτζα
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Δ.Ε. Κορινκίασ
Μακθτζσ, θλικίασ 13-17 ετϊν

4 ϊρεσ

Βότανα, απόςταξθ, αικζριο ζλαιο, ελαιοφόροι αδζνεσ, ευεξία,
βοτανοκεραπεία

Ρεριγραφι
Το ςενάριο αυτό αφορά ςτθν εκπαίδευςθ των μακθτικϊν ομάδων ςτθν αναγνϊριςθ των
βοτάνων και ςτθν χριςθ τουσ μζςω των διαφόρων παραπροϊόντων τουσ ανακαλϊντασ
παλαιότερεσ μνιμεσ από τα παιδικά τουσ χρόνια, χρθςιμοποιϊντασ το διαδίκτυο
παρακολουκϊντασ εκπομπζσ ςχετικά με τισ καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ και τθ ςυγκομιδι
βοτάνων αλλά και του τρόπου παραςκευισ και χριςθσ των παραπροϊόντων των βοτάνων
ςτθν κακθμερινότθτά μασ. Κατά τθ διάρκεια διδαςκαλίασ του ςεναρίου οι ομάδεσ κα
εμπλακοφν βιωματικά ςτθν εξαγωγι αικζριου ελαίου από το αρωματικό φυτό του
δυόςμου και κα πειραματιςτοφν ςτθν απόςταξι του με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ
κακθγθτι/τριασ Χθμείασ.

Σκοπόσ του ςεναρίου είναι να εκπαιδευτοφν βιωματικά οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ ςτθ
διαδικαςία παραςκευισ αικζριου ελαίου από βότανα. Τα εμπλεκόμενα γνωςτικά
αντικείμενα είναι θ Χθμεία, Βιολογία, Γεωλογία-Γεωγραφία

Ρροςδοκϊμενα μακθςιακά αποτελζςματα
 Να αναφζρουν και να απαρικμοφν τα τμιματα από τα οποία αποτελείται μια
ςυςκευι απόςταξθσ
 Να διακρίνουν τα τμιματα του φυτοφ τα οποία χρθςιμοποιοφνται για τθν παραςκευι
ελαίου
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 Να κατθγοριοποιοφν τα βότανα ανάλογα με το μζροσ του φυτοφ που κα
χρθςιμοποιθκεί για τθν παραςκευι ελαίου
 Να επιχειρθματολογοφν για τθν ςθμαντικι αξία των ελαίων και γενικότερα των
βοτάνων ςτθν υγεία και τθν ευεξία του ανκρϊπου

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να περιγράφουν τα ςτάδια τθσ απόςταξθσ
 Να αναφζρουν τα τμιματα από τα οποία αποτελείται ο αποςτακτιρασ
 Να κατθγοριοποιοφν τα είδθ των ελαίων ανάλογα με το τμιμα του φυτοφ από το
οποίο ζγινε θ εξαγωγι
 Να τεκμθριϊνουν τθν άποψι τουσ ςχετικά με τθν αξία των αρωματικϊν ελαίων ςτθν
υγεία και ευεξία του ανκρϊπου
Δεξιότθτεσ
 Να ςυναρμολογοφν τα τμιματα του αποςτακτιρα
 Να παρατθροφν προςεκτικά τθ διαδικαςία του πειράματοσ
 Να εκτελοφν με αςφάλεια τα ςτάδια του πειράματοσ
 Να καλλιεργοφν με επιτυχία βότανα τθσ επιλογισ τουσ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να υποςτθρίηουν τθ χριςθ των βοτάνων και των ελαίων τουσ ωσ ςυμπλθρωματικι
μζκοδο ευεξίασ και κεραπείασ
 Να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ ωσ προσ τθν χριςθ των βοτάνων και των ελαίων τουσ
ςτθν κακθμερινότθτά τουσ
 Να διαμορφϊςουν διερευνθτικι ςτάςθ ςε ςχζςθ με τθν παραγωγι, χριςθ και
αποτελεςματικότθτα των αρωματικϊν ελαίων από βότανα
 Να προςτατεφουν τθν ανάπτυξθ των αυτοφυϊν Ελλθνικϊν Βοτάνων από τθν αλόγιςτθ
ςυγκομιδι και μείωςθ του πλθκυςμοφ τουσ

Ρροετοιμαςία/υλικά
Για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου χρειαηόμαςτε ζναν Θ/Υ, βιντεοπροβολζα ι ζναν
διαδραςτικό πίνακα και ςφνδεςθ ςτο διαδίκτυο. Θ επίδειξθ και υλοποίθςθ του
πειράματοσ τθσ απόςταξθσ του δυόςμου για τθν αςφάλεια του εργαςτθρίου και των
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μακθτϊν/τριων προτείνεται να υλοποιείται ςε ςυνεργαςία με τον/τθν κακθγθτι/τρια
Χθμείασ του ςχολείου ι από τον/τθν Υπεφκυνο/θ του Ε.Κ.Φ.Ε. τθσ περιοχισ. Τα υλικά
που χρειάηονται για τθν υλοποίθςθ του εργαςτθρίου είναι:
 Ζνα φυτό δυόςμου ςε γλαςτράκι
 Συςκευι απόςταξθσ: Σφαιρικι φιάλθ, Ψυκτιρασ, Κερμόμετρο, Ροτιρι ηζςεωσ,
Ορκοςτάτεσ, Κερμαντικό ςϊμα

Οργάνωςθ διδαςκαλίασ

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ
Θ μζκοδοσ διδαςκαλίασ που εφαρμόηεται για τθν υλοποίθςθ του ςεναρίου είναι θ
μζκοδοσ Project, εςτιαςμζνθ ςτθν ενεργθτικι ςυμμετοχι των μακθτικϊν ομάδων για τθ
δόμθςθ τθσ νζασ γνϊςθσ.
Το μοντζλο διδαςκαλίασ είναι το ομαδοςυνεργατικό με ςτόχο τθν ανάπτυξθ ιδιαίτερου
μακθςιακοφ κλίματοσ μζςω των διαπροςωπικϊν ςχζςεων ςτισ ομάδεσ.

Ρορεία υλοποίθςθσ
1. Το πρϊτο δίωρο τθσ ςυνάντθςθσ γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ γνωριμίασ των
ομάδων δθμιουργϊντασ κφκλο και λζγοντασ ο/θ κακζνασ/μια το όνομά του/τθσ και
ζνα χαρακτθριςτικό κετικό του εαυτοφ του/τθσ.
Θ κεντρικι ομάδα αποτελείται από 15 περίπου μακθτζσ/τριεσ και χωρίηονται
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ επικυμίεσ των μακθτϊν/τριων ςυμμετζχοντασ διορκωτικά
και ο/θ εκπαιδευτικόσ όπου κεϊρει ότι κα υπάρχουν καλφτερα μακθςιακά
αποτελζςματα. Οι υποομάδεσ είναι 3 με 4-5 μζλθ.
Συντάςςουμε το ςυμβόλαιο τθσ τάξθσ ϊςτε να τθριςουμε τουσ κανόνεσ αςφαλείασ
ςτο εργαςτιριο και κατά τθ διάρκεια των ςυναντιςεων.
Στθ ςυνζχεια γίνεται θ ανίχνευςθ τθσ πρότερθσ γνϊςθσ των ομάδων ςχετικά με τα
βότανα και τα είδθ τουσ. Αυτό το πετυχαίνουμε εφαρμόηοντασ τθν τεχνικι τθσ
ιδεοκφελλασ. Κατθγοριοποιοφμε τα βότανα ανάλογα με τα είδθ τουσ, τισ χριςεισ τουσ
κ.α. και εξάγουμε τα ερευνθτικά ερωτιματα. Οι ομάδεσ επιλζγουν με ποια από τα
ερωτιματα κα αςχολθκοφν και μοιράηουν τουσ ρόλουσ τουσ.
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Κάνουμε μια μικρι ιςτορικι αναδρομι και ςυηθτοφμε ςχετικά με τισ εμπειρίεσ μασ
από τθ χριςθ βοτάνων και των προϊόντων τουσ όπωσ ζλαια, αφεψιματα,
καταπλάςματα, κ.α. και περιγράφουμε τθ διαδικαςία που κα ακολουκιςουμε για τθν
παραςκευι του βοτανελαίου ςτθν επόμενθ ςυνάντθςθ.
Με τθ βοικεια του/τθσ κακθγθτι/τριασ τθσ Χθμείασ εξετάηουμε και επεξθγοφμε τθ
ιδιότθτα του κακενόσ από τα τμιματα- εξαρτιματα τθσ ςυςκευισ απόςταξθσ.
Αναλφουμε τθν ζννοια τθσ απόςταξθσ, τα είδθ και τουσ τρόπουσ εφαρμογισ τθσ.
και τουσ παρακάτω Βοθκθτικά μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςυνδζςμουσ
Θ κάκε ομάδα επιλζγει από ζνα βότανο για το οποίο κα ςυλλζξει πλθροφορίεσ και κα
διερευνιςει τα ερωτιματα που ζχουν τεκεί και κα δθμιουργιςει φυτολόγιο με τα
μζρθ του φυτοφ που χρθςιμοποιοφνται για τθν εξαγωγι ελαίου.
2. Στθ δεφτερθ δίωρθ ςυνάντθςθ τθσ ομάδασ ςτο εργαςτιριο χθμείασ ι ςτο εργαςτιριο
του ΕΚΦΕ, πραγματοποιείται το πείραμα μασ.
Αρχικά γίνεται μια ανατροφοδότθςθ και ςφνδεςθ με τα προθγοφμενα όπωσ τα είδθ
των βοτάνων, τα ζλαια και τθ ςθμαςία τουσ και τον τρόπο εξαγωγισ τουσ.
Οι μακθτζσ/τριεσ μιασ ομάδασ που κα επιλεγεί ςυναρμολογοφν τον αποςτακτιρα, τα
μζρθ του οποίου αναλφκθκαν ςτθν προθγοφμενθ ςυνάντθςθ. Τα φφλλα του δυόςμου
τα ζχουμε κομμζνα από τθν προθγοφμενθ μζρα ϊςτε να ξερακοφν λιγάκι.
Κατά τθ διάρκεια του πειράματοσ παρατθροφμε προςεκτικά τθ διαδικαςία τθσ
απόςταξθσ και τα ςτάδια τθσ και κρατοφμε ςθμειϊςεισ οι οποίεσ κα μασ είναι
χριςιμεσ για τθ ςυμπλιρωςθ του φφλλου εργαςίασ – αξιολόγθςθσ ςτο τζλοσ του
πειράματοσ.
Κατά τθ διάρκεια των φάςεων του πειράματοσ δίνονται οι απαραίτθτεσ διευκρινίςεισ
και όποτε κρίνει απαραίτθτο και εφικτό ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά τθ ςυμμετοχι των
μακθτϊν/τριϊν από όλεσ τισ ομάδεσ.

Αξιολόγθςθ
Θ αξιολόγθςθ είναι αρχικι μζςω του καταιγιςμοφ ιδεϊν για τθν ανίχνευςθ των ιδθ
υπαρχόντων γνϊςεων ϊςτε πάνω ςε αυτζσ να οικοδομιςουμε τθν νζα προςφερόμενθ
γνϊςθ.
Διαμορφωτικι κατά τθ διάρκεια των διαλογικϊν ςυηθτιςεων και τθσ πειραματικισ
διαδικαςίασ με το να παρακολουκείται από τον/τθν εκπαιδευτικό θ ςυμμετοχι των
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μακθτϊν/τριϊν /τριων ςτθ διαδικαςία, οι δεξιότθτεσ τουσ, θ ςυνεργαςία με τθν ομάδα
τουσ.
Τελικι με τθ χριςθ του τελικοφ φφλλου εργαςίασ/αξιολόγθςθσ που δίνονται ςτουσ/ςτισ
μακθτζσ/τριεσ μετά το πζρασ και τθσ επίδειξθσ-πείραμα.

Ραραλλαγι δραςτθριότθτασ
Υπάρχει δυνατότθτα να παραχκεί ζλαιο από το Υπζρικο-Σπακόχορτο εάν προςκζςουμε
ςε ζνα μεγάλο βάηο άνκθ από Υπζρικο και το καλφψουμε με ελαιόλαδο μζχρι να
καλυφκεί όλο το περιεχόμενο. Αυτό είναι αναγκαίο για τθν αποφυγι δθμιουργίασ
μοφχλασ ςτα άνκθ. Στθ ςυνζχεια το τοποκετοφμε ςε ςκιερό μζροσ καλυμμζνο το ςτόμιό
του με ζνα φφλλο χαρτιοφ ϊςτε να απομακρφνεται θ υγραςία από τα άνκθ. Μετά από
δφο μινεσ μποροφμε να παραλάβουμε το αρωματικό μασ ζλαιο. Συνιςτάται για
προγράμματα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ μεγαλφτερα του τριμινου.

Βιβλιογραφία
Εμμανουιλ, Α. (1999). Πλιρθσ Οδθγόσ για τα Βότανα. Ακινα: Εκδόςεισ Ψφχαλοσ.
Δόδρασ, Χ. (2009). Συμπλθρωματικζσ ςθμειϊςεισ για το μάκθμα των Αρωματικϊν και
Φαρμακευτικϊν Φυτϊν. Αριςτοτζλειο Ρανεπιςτιμιο Κεςςαλονίκθσ. Ανακτικθκε 2
Σεπτεμβρίου 2016 από http://users.auth.gr/~chdordas/SympliromatikesSimeioseis.pdf
Ε.Κ.Φ.Ε. Χανίων (2015). Επιμόρφωςθ ςτισ εργαςτθριακζσ αςκιςεισ Χθμείασ. Απόςταξθ.
Ανακτικθκε 15 Σεπτεμβρίου 2016 από
http://ekfe.chan.sch.gr/activities/events/Chemistry/apostaxi.pdf
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Φφλλο εργαςίασ
πειραματικισ διαδικαςίασ απόςταξθσ αρωματικοφ ελαίου δυόςμου

Σκοπόσ: Θ αξιολόγθςθ τθσ γνϊςθσ των μακθτϊν/τριϊν μετά το πζρασ τθσ πειραματικισ
διαδικαςίασ τθσ απόςταξθσ αικζριου ελαίου του αρωματικοφ.

Εκτιμϊμενθ διάρκεια τθσ δραςτθριότθτασ είναι τα 10 λεπτά.

1. Αρικμιςτε και ονομάςτε τα τμιματα του αποςτακτιρα

2. Αντιςτοιχίςτε τα βότανα τθσ δεξιάσ πλευράσ με τα τμιματα των φυτϊν που εξάγουμε
το ζλαιο ςτθν αριςτερι πλευρά.

1. Δυόςμοσ

α. Άνκθ, βλαςτόσ, φφλλα

2. Λεβάντα

β. Κορμόσ, ρίηα, φφλλα, άνκθ

3. Ευκάλυπτοσ

γ. Φφλλα

4. Άνθκοσ

δ. Άνκθ

5. Σκάρφθ

ε. Φφλλα, βλαςτόσ, ρίηα

6. Τςάι

ςτ. Άνκθ, κορμόσ, φφλλα
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Το μεγάλο των φφλλων ςχολείο
Κατςογιάννθ Μαρία
Αναπλθρϊτρια υπεφκυνθ, Κ.Ρ.Ε. Καρπενθςίου
Μακθτζσ, θλικίασ 10-15 ετϊν

12-24 ϊρεσ

Σχιμα φφλλων, οικότοποσ, βοτανικι, μορφολογία φυτϊν, αξίεσ

Ρεριγραφι
Τα φφλλα των φυτϊν με τθν ποικιλία μορφϊν και χαρακτθριςτικϊν ενδείκνυνται για τθν
αρχικι επαφι των μακθτϊν/τριϊν με τα φυτά που μασ ενδιαφζρουν και βρίςκονται ςτο
εφκολα προςβάςιμο περιβάλλον τουσ. Οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν να διανφςουν μια
περιβαλλοντικι διαδρομι με βαςικό ςτόχο να ςυλλζξουν ι να αποτυπϊςουν τα φφλλα
των φυτικϊν ειδϊν που ζχουν επιλζξει και διατίκενται. Θ αποτφπωςθ γίνεται ςε χαρτί
όπου ενδιαφζρει το περίγραμμα, αλλά κρατοφν και ςθμειϊςεισ για τα χαρακτθριςτικά
που παρατθροφν όπωσ θ υφι, το χρϊμα, το ςθμείο που φφεται, το άρωμα, φωτογραφία,
κ.ά. Μετά τθ ςυλλογι των πλθροφοριϊν ςτο πεδίο, ανατρζχουν ςε πθγζσ (διαδίκτυο,
βιβλία, κ.λπ.), ϊςτε να ςυγκρίνουν τισ πλθροφορίεσ τουσ και να ςυμπλθρϊςουν το
υπόδειγμα του πίνακα 1. Το όνομα του φυτοφ, μπορεί να ακολουκείται από χριςεισ από
τθν αρχαιότθτα μζχρι ςιμερα. Κυρίωσ ενδιαφζρει να εκμαιεφςουμε τισ αξίεσ που μασ
διδάςκουν τα φυτά. H δραςτθριότθτα προχωρά ςτα μακιματα που παίρνουμε από τα
φυτά όπωσ: ο αγϊνασ τουσ από ςποράκι κιόλασ, παίρνουν από το περιβάλλον μόνο ότι
χρειάηονται για να εξελιχκοφν, εςτιάηουν ςτο να βλζπουν τον ιλιο κι όχι τα γφρω τουσ,
προςαρμόηονται ςτισ εποχζσ, εξουδετερϊνουν τουσ επιμολυντζσ, πάντα αναπτφςςονται
αδιάφορα από τισ περιςτάςεισ, δεν κζτουν όρια ςτθν εξζλιξι τουσ, δεν φοβοφνται να
λάμψουν, κ.ά. Θ παρουςίαςθ τθσ ποιότθτασ των φυτϊν δίνει τθν ευκαιρία ςε όλουσ να
ςυμμετζχουν, να ςυνδιαλζγονται, να επιχειρθματολογοφν, να κρίνουν και να
ςυμπεραίνουν

ςε

μια

διαδικαςία

ομαδοςυνεργατικισ

μάκθςθσ,

όπου

ο/θ

διδάςκοντασ/ςκουςα κακοδθγεί και ενκαρρφνει. Θ τελικι παρουςίαςθ προςαρμόηεται
με βάςθ τα διατικζμενα μζςα.
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Γνωςτικοί ςτόχοι


Χλωρίδα και τρόποι μελζτθσ τθσ



Ροικιλομορφία, χλωριδικι ποικιλότθτα



Ηϊνεσ βλάςτθςθσ, τφποι οικοτόπων, είδθ φυτϊν, ιδιότθτεσ, χριςεισ τουσ



Βοτανικό λεξιλόγιο



Συςτθματοποίθςθ πλθροφοριϊν



Ρεραιτζρω ζρευνα και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων για τθσ αξίεσ ηωισ που
διδαςκόμαςτε από τα φυτά

Δεξιότθτεσ


Ερευνθτικζσ μζκοδοι, ρόλοσ ερευνθτι-επιςτιμονα



Συνεργαςία



Αυτοζλεγχοσ και αυτοαξιολόγθςθ



Χριςθ νζων τεχνολογιϊν για ζρευνα, λφςθ προβλθμάτων και παρουςίαςθ



Ευχαρίςτθςθ από ςυμμετοχι ςε εργαςία ςυλλογικι

Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ


Ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθ μακθςιακι διαδικαςία



Αναγνϊριςθ τθσ ςυνκετότθτασ και ποικιλίασ των

φυτϊν, εκτίμθςθ

του

περιβάλλοντοσ και τθσ διατιρθςισ του


Ρρωτοβουλία, αυτενζργεια, ςυνεργαςία, ομαδικότθτα



Κριτικι διερεφνθςθ, ςυλλογι, επεξεργαςία, διόρκωςθ, παρουςίαςθ, αξιολόγθςθ τθσ
εργαςίασ τουσ



Ανάπτυξθ περιβαλλοντικισ ςυνείδθςθσ



Εκτίμθςθ τθσ διαφορετικότθτασ, πόςο μοιάηουμε με ότι μασ περιβάλλει!



Ορκζσ πρακτικζσ ανταλλαγισ πλθροφοριϊν και απόψεων ςε μια διαλεκτικι
διαδικαςία που προάγει τθν εμπειρία, τθ ςυνειδθτότθτα, τθν αυτογνωςία και
αυτοεκτίμθςθ των μακθτϊν.

Υλικά


μπλοκ καταγραφισ/μολφβι ανά ομάδα



εφθμερίδεσ για τθ διατιρθςθ του φυτικοφ υλικοφ



καρτζλεσ (υπόδειγμα πίνακα 1 και ςχιμα 1)
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Ρρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο/tablet με εφαρμογζσ αναγνϊριςθσ



Ρρόγραμμα παρουςίαςθσ τθσ εργαςίασ τουσ (Power point)



Συςκευι λιψθσ φωτογραφιϊν

Φάςεισ ςεναρίου (2ωρα)
1. Ραρουςίαςθ ςτθν τάξθ των προτεινόμενων κεματικϊν προσ διερεφνθςθ
ενδιαφερόντων και προτάςεων (προτεινόμενα πεδία για ζρευνα, επιλογι φυτϊν
που ιδθ γνωρίηουν και άλλων που επικυμοφν να μάκουν), προβολι φωτογραφιϊν ι
βίντεο με φυτά και αντίςτοιχα φφλλα, παρουςίαςθ των φορμϊν-καρτϊν που κα
χρθςιμοποιθκοφν
2. Χωριςμόσ ομάδων (/3), κατανόθςθ των ηθτοφμενων, κατανομι ρόλων που
εναλλάςςονται και διαφοροποιοφνται ςε κάκε φάςθ (π.χ. καταγραφζασ,
φωτογράφοσ, ςυλλογι υλικοφ).
3. Επίςκεψθ ςτο/ςτα πεδία που επιλζχκθκαν και ςυλλογι πλθροφοριϊν, αποτφπωςθ
φφλλων, καταγραφι δεδομζνων των φυτϊν, επιςτροφι και αποκικευςθ υλικοφ και
πλθροφοριϊν
4. Κατάταξθ των φφλλων και ςυμπλιρωςθ καρτελϊν
5. Χριςθ του διαδικτφου, βιβλιογραφίασ, και καταγραφι των νζων πλθροφοριϊν για
επεξεργαςία από τισ ομάδεσ
6. Καταιγιςμόσ ιδεϊν για τα μακιματα που παίρνουμε από τα φυτά πζρα από τθ
χρθςιμότθτά τουσ, εξαγωγι ςυμπεραςμάτων
7. Ραρουςίαςθ των εργαςιϊν των ομάδων
8. Αξιολόγθςθ

Ραραλλαγζσ: Θ εργαςία μπορεί να περιλαμβάνει τόςο άνκθ, όςο και καρποφσ που
χρθςιμοποιοφνται ωσ βότανα.

Ενδεικτικζσ πθγζσ
http://www.greekflora.gr/, http://wi-fi-votaniki.net/, http://m.plantnet-project.org/
https://dasarxeio.com/2016/04/04/449-6/, http://leafsnap.com/, http://www.botanicalonline.com/botanical3.htm
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Είδοσ/φψοσ

Σχιμα
φφλλου

Άρωμα

Άνκοσ

Χρϊμα

Οικότοποσ

Λϊδεσ

Ευρφοικο

Ρόα -1μ.

Ραλαμοειδζσ

Πχι

Ναι

Ρόα -60εκ.

Βελονοειδζσ

Πχι

Ναι

Ρόα -30εκ.

Επιμικθ

Ναι

Ναι

Ρόα -15εκ.

Λογχοειδζσ

Πχι

Κάμνοσ

Λογχοειδζσ

Δζνδρο

Λογχοειδζσ

Λευκό/

Πνομα
Δενδρομολόχα
(Αλκαία)

Χριςεισ

Μαλακτικό

Αλόφυτο

Εκουιηζτο

Τονωτικό

Κίτρινο

Βουνό

Χαμομιλι

Αντιμικροβιακό

Ναι

Λευκό

Ευρφοικο

Καψζλα

Διουρθτικό

Ναι

Ναι

Λευκό

Πχι

Ναι

κίτρινο

Λευκό/
κίτρινο

ΡεδινάΘμιορεινά
Ραραποτάμια

Δάφνθ

Λτιά

Εντομοαπωκθτι
κό
Αντιπυρετικό

Ρίνακασ 1. Υπόδειγμα ταξινόμθςθσ φυτϊν

Εικόνα 1. Σχιμα φφλλων
Ανακτικθκε 9 Σεπτεμβρίου 2016 από http://schoolarxeio.weebly.com/taualphaphiupsilontau940.html
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Βοτανο-οικίεσ
Κατςογιάννθ Μαρία
Αναπλθρϊτρια υπεφκυνθ, Κ.Ρ.Ε. Καρπενθςίου
Μακθτζσ, θλικίασ 10-16 ετϊν

4 ϊρεσ και άνω

Οικότοποσ, τφποι οικοτόπων, δάςοσ, λιβάδια, χλωριδικι ποικιλότθτα

Ρεριγραφι
Με βάςθ τθν ιδθ υπάρχουςα γνϊςθ των μακθτϊν/τριϊν για τα βότανα ξεκινάμε είτε με
ανίχνευςθ αυτισ τθσ γνϊςθσ και διάχυςθ είτε με τθν παρουςίαςθ των τφπων οικοτόπων
που φφονται ςυγκεκριμζνα φυτικά είδθ. Οι μακθτζσ/τριεσ αφοφ κατανοιςουν τον όρο
και τουσ τφπουσ, ςχεδιάηουν τον χάρτθ οικοτόπων είτε κατά τμιματα (ορεινά, θμιορεινά,
πεδινά, ακτζσ, παρόχκια) είτε ςυνολικά είτε και ςυνδυαςτικά. Επίςθσ, εάν υπάρχουν ιδθ
βότανα διακζςιμα γίνεται ςυηιτθςθ για τον οικότοπό τουσ, εάν όχι, επιλζγουμε είτε να
ζχουμε εικόνεσ των φυτϊν (για να καλφψουμε όςο περιςςότερα κομμάτια του
οικοχάρτθ), είτε ςυλλζγουν τα φυτά που κα επιλζξουν (και ανάλογα τθν περιοχι). Θ
προεργαςία γίνεται ϊςτε να δθμιουργθκεί ο χάρτθσ οικοτόπων των βοτάνων και
καρτζλεσ των φυτικϊν ειδϊν. Ο χάρτθσ τοποκετείται ςτθν τάξθ και οι μακθτζσ/τριεσ
λαμβάνουν κάρτεσ φυτϊν και τισ τοποκετοφν όπου νομίηουν ότι φφονται. Με μορφι
παιχνιδιοφ μποροφν να μοιραςτοφν κάρτεσ ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα να τοποκετεί τισ
κάρτεσ ςτον χάρτθ οικοτόπων. Ακολουκεί, ςυηιτθςθ και ανατροφοδότθςθ από όλεσ τισ
ομάδεσ. Ο τελικόσ βοτανο-οικοχάρτθσ μπορεί να εμπλουτίηεται όςο οι μακθτζσ/τριεσ
επικυμοφν και να παραμείνει ςτθν τάξθ. Ανάλογα τουσ τφπουσ οικοτόπων οι
μακθτζσ/τριεσ μποροφν να ςυηθτιςουν τθν παροφςα οικολογικι κατάςταςθ, τισ απειλζσ
για τα είδθ που φφονται εκεί και μζτρα αντιμετϊπιςθσ.
Σφνδεςθ με: Μελζτθ περιβάλλοντοσ, Αιςκθτικι Αγωγι, Βιολογία, Γλϊςςα

Γνωςτικοί ςτόχοι


Να γνωρίςουν τουσ οικοτόπουσ όπου αυτοφφονται τα βότανα
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Τθ ςθμαντικότθτα τθσ διατιρθςισ τουσ για τα φυτά



Δράςεισ για τθ διατιρθςι τουσ



Τισ ιδιαιτερότθτεσ των βοτάνων ανάλογα τον οικότοπό τουσ



Τισ πιζςεισ που υφίςτανται οι οικότοποι και τα φυτά ακολοφκωσ

Δεξιότθτεσ


Ερευνθτικι διαδικαςία μζςω διαδικτφου και άλλων πθγϊν



Επικοινωνία με τθν τοπικι κοινωνία για διάχυςθ πλθροφόρθςθσ



Δεξιότθτεσ ςχεδιαςμοφ, ςφνκεςθσ και αποτφπωςθσ ςε χάρτθ



Ενεργόσ αναηιτθςθ και επεξεργαςία πλθροφοριϊν



Διαδικαςία εξάςκθςθσ, πρακτικισ εφαρμογισ και μεταγνϊςθσ

Στάςεισ


Αναγνϊριςθ τθσ ςθμαντικότθτασ διατιρθςθσ των οικοτόπων



Υπεφκυνθ προςζγγιςθ των περιβαλλοντικϊν προβλθμάτων



Ενεργθτικι ςυμμετοχι ςτθ διερεφνθςθ με κριτικι ματιά



Συνεργαςία, αναλυτικι ικανότθτα, επίλυςθ προβλθμάτων



Αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον, τισ κοινωνικοπολιτιςτικζσ ςυνκικεσ, τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/τριεσ, άλλουσ φορείσ



Συνεκτίμθςθ παραγόντων ςτθν πολυπλοκότθτα των ςυςτθμάτων για τθν εξαγωγι
ςυμπεραςμάτων

Υλικά: Εάν υπάρχει διαδραςτικόσ πίνακασ όλα γίνονται με θλεκτρονικά μζςα. Σε άλλθ
περίπτωςθ χρειάηεται χαρτί μζτρου ι μπλοκ, το μεγαλφτερο που βρίςκεται, εργαςτιρι
Θ/Υ, φορθτόσ Θ/Υ και προβολζασ, βότανα αποξθραμζνα ι κάρτεσ όπου κα εκτυπωκοφν
εικόνεσ φυτϊν.

Φάςεισ εφαρμογισ
α. Ανίχνευςθ του επιπζδου των γνϊςεων των μακθτϊν/τριϊν με ερωτιςεισ και των
ενδιαφερόντων ςτθν κεματικι ενότθτα που κα διερευνθκεί
β. Ραρουςίαςθ από τον/τθν διδάςκοντα/ςκουςα των τφπων οικοτόπων, των φυτϊν που
επιλζχκθκαν, κακϊσ και του τρόπου περαιτζρω ζρευνασ του κζματοσ από τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ
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γ. Χωριςμόσ ςε ομάδεσ ϊςτε να ςυλλεχκοφν τα απαραίτθτα βότανα ι να
φωτογραφθκοφν και να καταςκευαςτοφν κάρτεσ με τα βότανα
δ. Ραρουςίαςθ όςων ετοιμάςτθκαν ςτθν τάξθ και διορκωτικζσ/ςυμπλθρωματικζσ
ενζργειεσ κατανζμονται ςτισ ομάδεσ
ε. Εκτφπωςθ των καρτελϊν ι φωτογραφιϊν ι ολοκλιρωςθ ετοιμαςίασ των
αποξθραμζνων βοτάνων
ςτ. Κατανομι οικοτόπων ςτισ ομάδεσ που κα τουσ ςχεδιάςουν ςε ενιαίο χάρτθ ι
τμθματικά και ενοποίθςθ ςε μια ενότθτα.
η. Ολοκλιρωςθ του χάρτθ και με τισ απειλζσ/οικότοπο και τελικζσ διορκϊςεισ,
τοποκζτθςθ του χάρτθ ςε κζςθ ςτθν τάξθ και επεξιγθςθ των κανόνων του παιχνιδιοφ
ςτισ ομάδεσ. όλοσ ομάδασ ςυντονιςμοφ.
θ. Μοιράηονται κάρτεσ/ομάδα ι δίνει 1:1 θ ομάδα ςυντονιςμοφ. Διεξαγωγι του
παιχνιδιοφ με τοποκζτθςθ των καρτϊν / ομάδα ςτον οικοχάρτθ των βοτάνων και
ανάδειξθ αποτελεςμάτων-ανατροφοδότθςθ.
κ. Ερωτιςεισ, κζςεισ, απόψεισ, ςχόλια, αξιολόγθςθ, ςυηιτθςθ. Επανάλθψθ του
παιχνιδιοφ και μόνιμθ τοποκζτθςθ των αρχικϊν καρτϊν ςτον οικοχάρτθ.
Ραραλλαγι: Για μικρότερεσ θλικίεσ απλοποιοφμε τουσ χάρτεσ που κα φτιάξουν οι
μακθτζσ/τριεσ. Ρροςκζτουμε κάρτεσ-βότανα ςυνεχϊσ και επικαιροποιοφμε τον
οικοχάρτθ των βοτάνων μασ. Το παιχνίδι παίηεται και με άλλεσ τάξεισ και ομάδεσ.
Ρροςαρμόηεται και για επιτραπζηιο παιχνίδι.

Ρίνακασ 1. Δείγμα Τφπων οικοτόπων (Natura 2000)
Ραρόχκιοι και αλοφυτικοί οικότοποι
Ραράκτιεσ και ενδοχωρικζσ κίνεσ
Οικότοποι γλυκϊν υδάτων
Εφκρατα χζρςα εδάφθ και λόχμεσ
Λόχμεσ με ςκλθρόφυλλθ βλάςτθςθ
Φυςικζσ και θμιφυςικζσ χλοϊδεισ διαπλάςεισ
Υψθλοί, χαμθλοί τυρφϊνεσ και βάλτοι
Φρφγανα
Βραχϊδεισ οικότοποι (Βράχια του Αιγαίου) και ςπιλαια
Δάςθ
(Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ)
Ανακτικθκε 9 Σεπτεμβρίου 2016 από http://www.biodiversity-info.gr/index.php/el
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Με τον άλλο ςε ςυνεργαςία ςτων βοτάνων τθ μαγεία
Μακζλθ Γραμματι
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Μακθτζσ, θλικίασ 11-18 ετϊν, Ενιλικεσ

2 διδακτ. ϊρεσ

Ομάδα, ςυνεργαςία, ςφνκεςθ, βότανα, χριςθ, ςυλλογι,
αποξιρανςθ, διάδοςθ

Ρεριγραφι
Το ςενάριο περιζχει μια ςειρά βιωματικϊν αςκιςεων που ςυνκζτουν ζνα μικρό
πρόγραμμα. Ταυτόχρονα κάκε άςκθςθ μπορεί να υλοποιθκεί και μεμονωμζνα. Οι
μακθτζσ/τριεσ εργάηονται πάνω ςτα βότανα και ςτθ διαδικαςία τθσ ςυλλογισ και τθσ
αποξιρανςθσ των βοτάνων.
Ο τρόποσ δουλειάσ γίνεται ατομικά και ςε ηευγάρια. Θ ομάδα ςυνολικά ζχει χρόνο
ανατροφοδότθςθσ, μετά το τζλοσ κάκε άςκθςθσ και πριν να ξεκινιςει θ επόμενθ, με το
ςυντονιςμό και τθν εποπτεία του/τθσ εκπαιδευτικοφ.

Σκοποί-Στόχοι
Μζςα από το πρόγραμμα οι μακθτζσ καλοφνται:
 Να ενθμερωκοφν για τθ διαδικαςία ςυλλογισ και αποξιρανςθσ των βοτάνων
 Να αναγνωρίηουν τθν παραπάνω διαδικαςία
 Να τθν περιγράφουν
 Να εκτεκοφν ατομικά μζςα ςτθν ομάδα και να διαπραγματευτεί κακζνασ/μια τα δικά
του/τθσ όρια και τα όρια του/τθσ άλλου/θσ
 Να αναπτφξουν ικανότθτεσ ςφνκεςθσ μζςα από διαφορετικζσ προςεγγίςεισ
 Να ευαιςκθτοποιθκοφν ςτθ χριςθ των βοτάνων
 Να κινθτοποιθκοφν για τθ διάδοςθ τθσ χριςθσ των βοτάνων
 Να ςυμμετζχουν/ αναπτφξουν (ςε) δράςεισ για τθ φροντίδα και τθν προςταςία του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ των βοτάνων
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Ρροετοιμαςία
Κάρτεσ με φωτογραφίεσ βοτάνων ανά δφο ίδιεσ, ϊςτε ανά δφο μζλθ ςτθν ομάδα να
ζχουν τθν ίδια κάρτα, τςάι ςε κλωνάρια αςφμμετρα μεταξφ τουσ, περίπου 15-20,
κλωνάρια ανά ηευγάρι μακθτϊν/τριϊν, εφθμερίδεσ, ψαλίδια για να κόβουν τα κλωνάρια
και τισ εφθμερίδεσ, ςπάγκο, κόλλεσ Α4, λεπτοφσ, πολφχρωμουσ μαρκαδόρουσ, ζναν για
κάκε μζλοσ τθσ ομάδασ.

Φάςεισ ςεναρίου

Φάςθ 1
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ καλεί τθν ομάδα ςτον κφκλο. Ξεκινάει τθν άςκθςθ αναφζροντασ ότι θ
εναςχόλθςθ με τα βότανα μασ προτρζπει να τα γνωρίςουμε ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον
που ςυχνά είναι διαφορετικό από το περιβάλλον που οι ίδιοι ηοφμε. Οι δραςτθριότθτεσ
ςτθ φφςθ προχποκζτουν να ζχουμε καλι διάκεςθ και ενζργεια για να μποροφμε να
ανταποκρικοφμε ςτθ γνωριμία με το διαφορετικό. Ο τρόποσ που περπατάμε και
κινοφμαςτε ζχει να κάνει με τθ γενικότερθ διάκεςι μασ. Συχνά θ διάκεςι μασ γίνεται
αντιλθπτι απ’ τον τρόπο που περπατάμε και αντίςτροφα ο τρόποσ που περπατάμε
«φωτογραφίηει» τθ διάκεςθ ςτθν οποία βριςκόμαςτε. Στθν άςκθςθ αυτι μποροφν να
δουλζψουν μζνοντασ όρκιοι, ςτο «ψθλό» επίπεδο ςτο χϊρο, να λυγίςουν τα γόνατα ι να
γονατίςουν δουλεφοντασ ςτο «μεςαίο» επίπεδο ι να χρθςιμοποιιςουν το πάτωμα και
να δουλζψουν ςτο «χαμθλό. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ δίνει τθν πλθροφορία ότι τα βότανα
μαηεφονται με μαχαίρι ι ψαλίδι κρατϊντασ το μίςχο του φυτοφ και κόβοντασ τρία (3)
δάχτυλα περίπου πάνω από το ζδαφοσ ϊςτε το φυτό να βλαςτιςει και τθν επόμενθ
χρονιά. Δίνει τθν αρχι κάκε άςκθςθσ λζγοντασ ενδεικτικά «πάμε» ι «ξεκινάμε». Τουσ
δίνει τθν οδθγία να περπατιςουν ςτο χϊρο και να μαηζψουν βότανα:
 ςε ζδαφοσ πετρϊδεσ
 ςε πυκνό δάςοσ
 ςτθν άμμο κοντά ςτο κφμα
 ψθλά ςτθν κορυφι του βουνοφ
 ςτον κάμπο
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Μετά το τζλοσ τθσ άςκθςθσ, ο/θ εκπαιδευτικόσ καλεί τθν ομάδα ςτον κφκλο για να
κουβεντιάςουν τθν εμπειρία τουσ από τθν άςκθςθ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει τθ
ςυηιτθςθ επικεντρϊνοντασ ςτα ςθμεία:
 πωσ ζνιωςαν όταν άκουςαν ότι κα κινθκοφν ςτο χϊρο
 πωσ ζνιωςαν κάνοντασ ςυνεχϊσ τθν ίδια κίνθςθ
 πόςο εφκολο ιταν να ςκεφκοφν να ξεριηϊςουν το φυτό για να κερδίςουν ςε χρόνο
και να μαηζψουν περιςςότερα «κομμάτια» από το βότανο
 πόςο εφκολο ιταν να κοιτάξουν τι κάνει ο/θ διπλανόσ/ι
 αν αυτό ζγινε, πόςο τουσ βοικθςε ςτθ διαδικαςία τθσ άςκθςθσ
 πωσ ζνιωςαν όταν επικεντρϊκθκαν ςτον εαυτό τουσ και ςτο τι κάνουν οι ίδιοι
 τι κα απαντοφςαν ςτθν επιλογι να βιϊςουν ανάλογθ διαδικαςία, ςε φυςικό
περιβάλλον, όςεσ φορζσ χρειαςτεί, είτε ςαν καταναλωτζσ είτε ςαν πωλθτζσ, από τα
να αγοράςουν βότανα από τον ζμπορο.

Σθμειϊςεισ
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ επαναλαμβάνει τισ παραπάνω διαδρομζσ, όςεσ φορζσ το κρίνει
αναγκαίο, με τθν ίδια ι/και με διαφορετικι ςειρά

Φάςθ 2
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ λζει ςτουσ/ςτισ μακθτζσ/τριεσ ότι τϊρα ιρκε θ ϊρα να αποξθράνουν
τα βότανα που μάηεψαν. Χρειάηεται να δουλζψουν ςε ηευγάρια. Κάνουν ηευγάρι ο
κακζνασ/μια με τον/τθν απζναντί του/τθσ ςτον κφκλο. Διαλζγουν ζνα ςθμείο ςτο χϊρο
και ανά δφο δθμιουργοφν ζνα αυτοςχζδιο εργαςτιριο αποξιρανςθσ βοτάνων. Κάκε
ηευγάρι, πριν ςτιςει το εργαςτιριό του, προμθκεφεται τα υλικά που του χρειάηονται
από το ςθμείο που ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει αφιςει το τςάι, τισ εφθμερίδεσ, τα ψαλίδια
και το ςπάγκο.

Δζνουν το βότανο ςε μπουκζτα (ματςάκια), τα τυλίγουν ςε φφλλα εφθμερίδασ και τα
κρεμοφν ανάποδα (τα άνκθ προσ τα κάτω) ςε ςκιερό μζροσ που να αερίηεται καλά. Αυτό
γίνεται για να ςυγκρατθκοφν οι χυμοί του φυτοφ, να διατθρθκεί το χρϊμα και να μπορεί
να τοποκετθκεί ςε ςυςκευαςία ίδιων διαςτάςεων ζχοντασ το μίςχο ςε ευκεία γραμμι.
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Ο/Θ εκπαιδευτικόσ δίνει ςυγκεκριμζνο χρόνο για τθν υλοποίθςθ τθσ άςκθςθσ και
οδθγίεσ που αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργαςτθρίου. Το ηευγάρι ζχει να αποφαςίςει
για το ποιοσ από τουσ δφο:
 κα ετοιμάηει τα φφλλα εφθμερίδασ που πρζπει να μθν είναι τςαλακωμζνα, να είναι
κακαρά, ςτεγνά, χωρίσ μυρωδιζσ
 κα φτιάχνει τα μπουκζτα
 κα δζνει τα μπουκζτα (ματςάκια)
 κα τα τυλίγει με εφθμερίδα
 κα κρεμάει τα μπουκζτα
Τα μζλθ ανακαλφπτουν ςφντομα ότι θ οργάνωςθ τθσ εργαςίασ βοθκάει ϊςτε το
εργαςτιριό τουσ να ζχει ςτακερι ροι και κζρδοσ χρόνου.
Τελειϊνοντασ ςυγκεντρϊνονται ςτον κφκλο και κουβεντιάηουν για το πϊσ ζνιωςαν ςτθ
διεργαςία τθσ άςκθςθσ όςον αφορά:
 τθ ςυνεργαςία με τον άλλο
 το ρόλο που διεκπεραίωςαν (τον επζλεξαν οι ίδιοι/εσ, τουσ ανατζκθκε από τον/τθν
άλλο/θ, τον επζλεξαν από κοινοφ)
 το χρόνο
 τθ ροι τθσ εργαςίασ

Σθμειϊςεισ
Μετά το τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ, με τθν εποπτεία του/τθσ εκπαιδευτικοφ, κάκε
ηευγάρι αφινει το χϊρο που εργάςτθκε κακαρό και ταχτοποιεί τα υλικά που
περίςςεψαν.

Φάςθ 3
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ λζει ςτθν ομάδα να ζρκει ςτον κφκλο. Αφινει τισ κάρτεσ με τισ
φωτογραφίεσ των βοτάνων ανάποδα (θ πλευρά με τθ φωτογραφία ακουμπάει κάτω) ςτο
πάτωμα ςε απόςταςθ μεταξφ τουσ. Δίνει τθν οδθγία ςτα μζλθ να κινθκοφν ανάμεςα ςτισ
κάρτεσ με τρόπο που κα επιλζξει ο/θ κακζνασ/μια. Ακοφγοντασ τθ λζξθ «αλλαγι» ζχουν
τθ δυνατότθτα να αλλάξουν τθν ταχφτθτα, τθν κατεφκυνςθ ι/και τθν κίνθςι τουσ. Στθ
ςυνζχεια δίνει τθν οδθγία κακζνασ/μια να πάρει τθν κάρτα που είναι πιο κοντά του/τθσ,
ζνα μαρκαδόρο, μία κόλλα Α4 και να διαλζξει ζνα ςθμείο ςτο χϊρο. Κα δουλζψει εκεί με
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κάποια απόςταςθ ο ζνασ/μια από τον/τθν άλλο/θ. Δίνεται ςυγκεκριμζνοσ χρόνοσ για τθν
άςκθςθ. Κάκε μζλοσ γράφει τισ ςκζψεισ του ςχετικά με το βότανο που βλζπει. Ενδεικτικά
αυτζσ μπορεί να αφοροφν ςε προτάςεισ ςτθ ςειρά, μια ιςτορία που άκουςε, μια ιςτορία
που δθμιουργεί τϊρα ο ίδιοσ, ζνα παραμφκι, ζνα διάλογο, μια ςκθνι από ζνα κεατρικό
ζργο. Γράφουν με αυτόματθ γραφι. Γράφουν χωρίσ διακοπι μζχρι το τζλοσ του χρόνου.
Αν νιϊςουν δυςκολία, γράφουν για τθ δυςκολία τουσ. Αν νιϊςουν κενό ςτθ ςκζψθ τουσ
γράφουν τισ πρϊτεσ λζξεισ που τουσ ζρχονται ςτο νου. Στο τζλοσ του χρόνου
ςυγκεντρϊνονται ςτον κφκλο. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ τουσ πλθροφορεί ότι κακζνασ/μια ζχει
μια κάρτα ίδια με κάποιον άλλο/θ. Βρίςκονται μεταξφ τουσ, διαλζγουν ζνα ςθμείο ςτο
χϊρο όπου κα δουλζψουν μαηί. Σε ςυγκεκριμζνο χρόνο από τα δφο ατομικά κείμενα
ςυνκζτουν ζνα καινοφριο, με μαρκαδόρο διαφορετικοφ χρϊματοσ. Στο τζλοσ του χρόνου
ζρχονται ςτον κφκλο και διαβάηουν τα δφο ατομικά και το νζο κείμενο που ζχει προζρκει
από τθ ςφνκεςι τουσ. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να γίνει είτε:
διαβάηοντασ το νζο κείμενο
 ο ζνασ από μιςό
 μαηί ταυτόχρονα
 ο/θ πρϊτοσ/θ με ςυνεχι ροι και ο/θ δεφτεροσ/θ διαβάηοντασ εμβόλιμα λζξθ/εισ
τονίηοντασ ανάλογα τθ φωνι του/τθσ

Αναςτοχαςμόσ
Μετά το τζλοσ τθσ προθγοφμενθσ άςκθςθσ θ ομάδα ζχει ζνα μικρό διάλειμμα ζωσ 10
λεπτά. Συγκεντρϊνεται ςτον κφκλο. Κακζνασ/μια κουβεντιάηει για τισ ςκζψεισ, τα
ςυναιςκιματα και τθ ςυνολικι εμπειρία από τθ ςυμμετοχι του ςτο παραπάνω
πρόγραμμα. Κατακζτει τι δεν του/τθσ άρεςε (ςε ποιο ςθμείο ζνιωςε άβολα) και τι
του/τθσ άρεςε. Με τον τρόπο αυτό ακοφγονται όλεσ οι φωνζσ τθσ ομάδασ. Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ ςυντονίηει και εποπτεφει τα ςτάδια τθσ ςυηιτθςθσ.

Βιβλιογραφία

Ελλθνόγλωςςθ
Αβζρωφ-Λωάννου, Τ. (1994). Μακαίνοντασ τα παιδιά να ςυνεργάηονται. Δϋ ζκδοςθ.
Ακινα: Κυμάρι.
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Βότανα: Ο κιποσ τθσ φφςθσ ςτθν αυλι του ςχολείου μασ
Κεχλιμπάρθσ Γεϊργιοσ
Μζλοσ Ραιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Κιλκίσ
Μακθτζσ, θλικίασ 13 ετϊν

4 ϊρεσ

Μυκολογία, ιςτορικά ςτοιχεία, κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ, λαογραφία

Ρεριγραφι
Ειςαγωγι ςτα βότανα. Θ αξία τθσ χριςθσ τουσ για τον άνκρωπο. Ενθμζρωςθ για τουσ
μφκουσ, τισ τοπικζσ παραδόςεισ, για ιςτορικά ςτοιχεία γφρω από τα βότανα.
Σχθματιςμόσ τεςςάρων ομάδων. Επικζντρωςθ ςε τζςςερα βότανα, ζνα για κάκε ομάδα:
το δενδρολίβανο, τον δυόςμο, τθ λεβάντα και τθ ρίγανθ. Υποκζματα-ενότθτεσ: α)
Ρεριγραφι φυτοφ, β) Λςτορικά ςτοιχεία, γ) Μυκολογία, δ) Λαογραφία και ε)
Κεραπευτικζσ-ευεργετικζσ ιδιότθτεσ. Διανομι υλικοφ για τα βότανα. Ρροβολι MS
PowerPoint. Υλοποίθςθ εργαςτθρίου με κζμα: Σπορεία βοτάνων-καταςκευι κρεμαςτϊν
κιπων. Συμπλιρωςθ φφλλων εργαςίασ από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ. Βιωματικι δράςθ με
τίτλο: ''οι μικροί βοτανολόγοι''. Διεξάγεται ςτο προαφλιο του ςχολείου. Αξιολόγθςθ του
ςεναρίου.

Το ςενάριο είναι διακεματικό. Θ κεματικι ταξινομία του περιλαμβάνει τα εξισ γνωςτικά
αντικείμενα τθσ Α' Γυμναςίου: Βιολογία, Αρχαία Ελλθνικι Γλϊςςα από μετάφραςθ
(Οδφςςεια), Εικαςτικά και Ρρογράμματα Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να γνωρίςουν οι μακθτζσ/τριεσ τα βότανα
 Να γνωρίςουν τθν ιςτορία τουσ
 Να ενθμερωκοφν για μφκουσ και για τθν τοπικι λαογραφία γφρω από αυτά
 Να γνωρίςουν τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των βοτάνων
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Δεξιότθτεσ
 Να μάκουν να χρθςιμοποιοφν τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των βοτάνων για τθν υγεία
τουσ
 Να μάκουν για τθ ςπορεία των βοτάνων. (δθμιουργία «κρεμαςτϊν κιπων»)
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να αποκτιςουν κετικι αντίλθψθ για τθν αξία των βοτάνων
 Να αναγνωρίηουν τθ κεραπευτικι χριςθ των βοτάνων για τθν ίαςθ, ςε ςχζςθ με
ιατρικά ςκευάςματα
 Να ςυνδζςει τθ χριςθ ανακυκλϊςιμων υλικϊν, με τθν καλλιζργεια βοτάνων και τθ
δθμιουργία κιπων ςε ςχολεία, πάρκα και αυλζσ
 Να μάκουν να διαχειρίηονται τα βότανα αειφορικά

Ρροετοιμαςία/υλικά
Θ/Υ, βιντεοπροβολζασ, πλαςτικά δοχεία προσ ανακφκλωςθ, 4 κοπίδια, φυλλόχωμα, 4
γλάςτρεσ με τα βότανα, ταμπζλεσ με τθν ονομαςία των βοτάνων, ςχοινί για τθν
καταςκευι των κρεμαςτϊν κιπων, φφλλα εργαςίασ, καρτζλεσ των βοτάνων για τθ
βιωματικι δράςθ ''Οι μικροί βοτανολόγοι''.

Χϊροι Διεξαγωγισ
Εργαςτιριο πλθροφορικισ ι αίκουςα με βιντεοπροβολζα, αίκουςα διδαςκαλίασ και ςτο
προαφλιο του ςχολείου.

Φάςεισ ςεναρίου

1θ Φάςθ
Χρονικι Διάρκεια 1θσ φάςθσ: 45 λεπτά
Χϊροσ Διεξαγωγισ: Εργαςτιριο πλθροφορικισ ι αίκουςα με βιντεοπροβολζα

α) Αφόρμθςθ/καταιγιςμόσ ιδεϊν ςτο κζμα των βοτάνων.(10')
β) Ειςαγωγι ςτα βότανα. Ραρουςίαςθ MS PowerPoint. (Τι είναι τα βότανα, ποιζσ οι
χριςεισ τουσ, ιςτορικά και λαογραφικά ςτοιχεία κ.α.) (20')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-S19xUXAybmRTRFk/view?usp=sharing
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF
(22.9.2016, 12.10)
http://apotoxinosi-evexia.gr/index.php (22.9.2016, 12.22)
http://botanologia.blogspot.gr/2010/07/blog-post_1914.html (22.9.2016, 12.32)
http://frontistesgis.gr/votana/ (22.9.2016, 12.40)
γ) Σχθματιςμόσ τεςςάρων ομάδων εργαςίασ με τθν ονομαςία επιλεγμζνων βοτάνων
(δενδρολίβανο, δυόςμοσ, λεβάντα, ρίγανθ). Ραρουςίαςθ υποκεμάτων: Μφκοι, ιςτορία,
λαογραφία, κεραπεία και ιατρικι. (10')
δ) Διανομι ζντυπου υλικοφ για τα βότανα. (5')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-WUF0Q1AtT1JiNEk/view?usp=sharing

2θ Φάςθ
Χρονικι Διάρκεια 2θσ φάςθσ: 45 λεπτά
Χϊροσ Διεξαγωγισ: Εργαςτιριο πλθροφορικισ ι αίκουςα με βιντεοπροβολζα

α) Ραρουςίαςθ MS PowerPoint για τα τζςςερα επιλεγμζνα βότανα, το δενδρολίβανο, τον
δυόςμο, τθ λεβάντα και τθ ρίγανθ.(40')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-NUtpNmZEdlVWQkU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-VkJvVUVfM2VTX1E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-c0o2dFlOc2pqLW8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-Zmd1NTN0NHRCaVk/view?usp=sharing

Δενδρολίβανο
el.wikipedia.org/wiki/Δενδρολίβανο (23.9.2016, 12.54)
newsn.wordpress.com/2012/01/05/οικολογια-το-δενδρολιβανο-κεραπευτι (23.9.2016,
13.00)
gynaika.gr/votana-gia-ti-mnimi-idiotites-tou-dendrolivanou (23.9.2016, 13.08)
proionta-tis-fisis.com/dentrolivano-rosmarinus-officinalis-gia-ti-mnimi (23.9.2016, 13.15)

Δυόςμοσ
el.wikipedia.org/wiki/Μζντα (24.9.2016, 09.55)
back-to-nature.gr/2013/03/blog-post_1739.html (24.9.2016, 10.10)
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proionta-tis-fisis.com/diosmos-o-aromatikos-idiotites (24.9.2016, 10.25)
dionios.blogspot.gr/2013/06/blog-post_8056.html (24.9.2016, 10.33)
www.r-u-sirius.net/index.php/ygeia/item/2186-dyosmos-evergetikes-idiotites-kalliergeia
(24.9.2016, 10.42)
www.gardentv.gr/pages/farmakeftika/stomach/dyosmos.htm (24.9.2016, 10.50)

Λεβάντα
www.tilestwra.com/i-therapeftikes-idiotites-tis-levantas-ke-mia-fisiki-ke-apotoxinotikilemonada-me-levanta (24.9.2016, 10.58)
www.lavendflor.gr/istoria-levantas (24.9.2016, 11.08)
www.aromatotherapeia.gr/lavandula-angustifoliaopen_in_new (24.9.2016, 11.15)
lavenderoil.gr/category/θ-ιςτορία-τθσ-λεβάντασ (24.9.2016, 11.24)
votanaaristoteleio.weebly.com/lambdaepsilonbeta940nutaualpha.html (24.9.2016
11.36)
www.diakonima.gr/2014/09/16/λεβάντα (24.9.2016, 11.48)
aromaticplantkilkis.blogspot.gr/2010/03/lamiaceae-28_16.html (24.9.2016, 11.53)

ίγανθ
www.naturalife.site/p/blog-page_11.html (24.9.2016, 12.08)
el.wikipedia.org/wiki/ίγανθ (24.9.2016, 12.16)
www.mylittlegreekfoodbook.com/el/ρίγανθ (24.9.2016, 12.23)
skydras-gaia.gr/ρίγανθ (24.9.2016, 12.35)
www.econews.gr/2012/05/10/rigani-kalliergeia (24.9.2016, 12.45)

β) Διανομι ζντυπου υλικοφ για τα τζςςερα βότανα (5')

https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-cFBXLVR6bUc2d1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-c2E4RWFOZEhSMkk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-Wjg5Wk5JTk94aG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-QUg4S0NtOUR6Q3M/view?usp=sharing
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3θ Φάςθ
Χρονικι Διάρκεια 3θσ φάςθσ: 45 λεπτά
Χϊροσ Διεξαγωγισ: Ρροαφλιο του ςχολείου

Ραραλλαγι: Σε περίπτωςθ δυςμενϊν καιρικϊν ςυνκθκϊν θ δράςθ μπορεί να
υλοποιθκεί ςε αίκουςα διδαςκαλίασ.

α) Ραρουςίαςθ Power point για τθν καταςκευι «κρεμαςτϊν κιπων» από ανακυκλϊςιμα
υλικά, αρωματικά βότανα και φυτά, και ιδζεσ για διαμόρφωςθ ςχολικϊν αυλϊν, πάρκων
και κιπων. (10')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-MXVZZmhOTTNHVk0/view?usp=sharing
Χϊροσ Διεξαγωγισ: Εργαςτιριο πλθροφορικισ ι αίκουςα με βιντεοπροβολζα.

β) Εργαςτιριο: Σπορεία βοτάνων ςε τζςςερισ ομάδεσ εργαςίασ. (Δθμιουργία
«κρεμαςτϊν κιπων») (35')

4θ Φάςθ
Χρονικι Διάρκεια 4θσ φάςθσ: 45 λεπτά
Χϊροσ Διεξαγωγισ: Αίκουςα διδαςκαλίασ, προαφλιο

α) Φφλλα εργαςίασ. Σε κάκε ομάδα εργαςίασ διανζμεται φφλλο εργαςίασ ςτο οποίο οι
μακθτζσ/τριεσ τθσ κάκε ομάδασ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν πλθροφορίεσ για το
βότανό τουσ. Τζλοσ, θ κάκε ομάδα παρουςιάηει τα αποτελζςματα τθσ εργαςίασ τθσ ςτθν
ολομζλεια.(20')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-U3RSQWZ1RWU1Vmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-LXBXMWppRUR2dFU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-dkVLamt0TFZRQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-VW1TM2RQMFQ0U1k/view?usp=sharing

β) Βιωματικι δράςθ: «Οι μικροί βοτανολόγοι». Θ δράςθ υλοποιείται ςτο προαφλιο του
ςχολείου ι ςε υπαίκριο και αςφαλι χϊρο. (15') Οι μακθτζσ/τριεσ τθσ κάκε ομάδασ
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πρζπει να βρουν και να ςυλλζξουν το ςυντομότερο δυνατό τισ οκτϊ καρτζλεσ που
αντιςτοιχοφν ςτο βότανό τουσ.
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-alRiUU9BSHlvMUk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-cE1hcjRGeFJ3Q2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-cTNBSkU4QTNzQ2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-RWJHOXplS29VLXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-V2s0YzdIMVdlQkU/view?usp=sharing

γ) Αξιολόγθςθ. Ο/θ εκπαιδευτικόσ διανζμει ερωτθματολόγιο αξιολόγθςθσ του ςεναρίου
ςτουσ μακθτζσ/τριεσ. Ακολουκεί ςφντομθ ςυηιτθςθ με τουσ μακθτζσ/τριεσ και
αξιολόγθςθ των δράςεων που διενεργικθκαν. (10')
https://drive.google.com/file/d/0B_biWiHWa6x-LUFzd21lcTdJVzg/view?usp=sharing

Συςτάςεισ-ςυμβουλζσ για τθν προετοιμαςία-υλοποίθςθ
Βαςικι προχπόκεςθ για να μπορζςουμε να εκμεταλλευτοφμε ςωςτά και ολοκλθρωμζνα
τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ των βοτάνων και των φαρμακευτικϊν φυτϊν είναι να ζχουν
ςυλλεχκεί, αποξθρανκεί και αποκθκευτεί ςωςτά. Να φυλάςςονται ςε δροςερό και
ςκιερό μζροσ και ο χρόνοσ κατανάλωςισ τουσ να μθν ξεπερνάει τουσ οκτϊ μινεσ.
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MEMORY φυτϊν: Δεσ, αναγνϊριςε, κυμιςου, επζλεξε και
κζρδιςε!
Κρίγκασ Νικόλαοσ
Ε.ΔΛ.Ρ., Τμιμα Βιολογίασ, Α.Ρ.Κ.
Μακθτζσ, θλικίασ 10-15 ετϊν

2 διδακτ. ϊρεσ

Άνκθ-ταξιανκίεσ, καρποί, φφλλα, ταξινόμθςθ φυτϊν, αναγνϊριςθ
φυτϊν

Ρεριγραφι
Απλϊνουμε τισ κάρτεσ memory τυχαία, ςχθματίηοντασ ςειρζσ και ςτιλεσ. Τισ
παρατθροφμε

(εικόνεσ-ονομαςίεσ)

και

τισ

αναποδογυρίηουμε.

Ο/Θ

πρϊτοσ/θ

παίχτθσ/τρια αποκαλφπτει 2 κάρτεσ. Αν οι εικόνεσ είναι ίδιεσ, τισ παίρνει και ξαναπαίηει.
Αν οι εικόνεσ δεν είναι ίδιεσ, τισ γυρίηει ξανά ανάποδα ςτθ κζςθ τουσ και παίηει ο/θ
επόμενοσ/θ (αυτό ςυνεχίηεται μζχρι να βρεκοφν όλα τα ηεφγθ, κακϊσ οι παίχτεσ/χτριεσ
απομνθμονεφουν-χαρτογραφοφν τθ κζςθ τουσ). Νικθτισ είναι εκείνοσ/θ που βρικε τισ
περιςςότερεσ κάρτεσ.

Γνωςτικό/ά αντικείμενο/α
Βοτανικι (μορφολογία φυτϊν) και Αναγνϊριςθ-Ταξινόμθςθ φυτϊν, Ραιγνίδι

Χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ
2 διδακτικζσ ϊρεσ για 3 memory (+2 ϊρεσ για γιγαντιαίο memory)

Γνωςτικοί ςτόχοι
Εξοικείωςθ με τθν ποικιλομορφία των διαφορετικϊν τφπων καρπϊν, φφλλων και
ταξιανκιϊν των φυτϊν, κατανόθςθ-απομνθμόνευςθ βοτανικϊν όρων, εμπζδωςθ
μορφολογικϊν χαρακτθριςτικϊν των φυτϊν και αναγνϊριςθ μορφϊν.
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Δεξιότθτεσ
Πξυνςθ παρατθρθτικότθτασ, ανάπτυξθ ικανότθτασ διάκριςθσ διαφορετικϊν μορφϊν,
εξάςκθςθ μνιμθσ, ανάπτυξθ αυτοςυγκζντρωςθσ, υπομονισ, επιμονισ και γριγορων
αντανακλαςτικϊν, χαρτογράφθςθ κζςθσ, ενίςχυςθ αυτοπεποίκθςθσ.

Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Διαςκεδαςτικι μάκθςθ, ςεβαςμόσ και τιρθςθ κανόνων, αυτοςυγκράτθςθ, ζλεγχοσ
κινιςεων και λιψθσ απόφαςθσ, ανάπτυξθ ςτρατθγικισ, ςυνεργαςία (εφόςον παίηεται
ομαδικά).

Ρροετοιμαςία-υλικά
Οι κάρτεσ memory για άνκθ-ταξιανκίεσ, φφλλα και καρποφσ περιζχονται ςτα
παραρτιματα του βιβλίου «Ηιηάνια ελλθνικϊν πόλεων: ςυνανκρωπιςτικά φυτά ςτο
αςτικό και περι-αςτικό περιβάλλον» (Κρίγκασ, Λόλασ και Αφεντοφλθ, 2016).
Φωτοτυποφμε τισ κάρτεσ κάκε παιγνιδιοφ memory ςε δφο αντίτυπα ςε χαρτόνι (ϊςτε να
ζχουμε ηεφγθ καρτϊν), τισ κόβουμε (ακολουκϊντασ τουσ οδθγοφσ) και τισ
πλαςτικοποιοφμε (για μεγαλφτερθ διάρκεια ηωισ). Οργανϊνουμε το χϊρο ϊςτε να
διαμορφωκοφν 3 ξεχωριςτοί πάγκοι (κακζνασ με επιφάνεια περίπου 1-1,5 m2).
Τοποκετοφμε τισ κάρτεσ κάκε παιγνιδιοφ memory ςτουσ πάγκουσ (ζνα memory ςε κάκε
πάγκο) και καλοφμε τισ ομάδεσ να πάρουν κζςεισ.

Φάςεισ ςεναρίου
Τα παιδιά τθσ τάξθσ χωρίηονται ςε 3 ομάδεσ (ζωσ 8 ατόμων) και κάκε ομάδα παίηει με
ζνα παιγνίδι (memory καρπϊν ι φφλλων ι ταξιανκιϊν), ακολουκϊντασ τουσ κανόνεσ.
Πταν θ ομάδα τελειϊςει, μπορεί να παίξει με ζνα άλλο memory. Μια άλλθ μζρα, οι
μακθτζσ παίηουν και τα 3 memory ταυτόχρονα ωσ ζνα ενιαίο παιγνίδι. Αφοφ οι ομάδεσ
παίξουν κάκε memory ξεχωριςτά αλλά και το γιγαντιαίο memory, ςυμπλθρϊνεται το
φφλλο αξιολόγθςθσ και αξιολογοφνται τα δεδομζνα.

Ραραλλαγζσ-ςυμβουλζσ
Εναλλακτικά, για πιο δφςκολο και ςυναρπαςτικό παιχνίδι, μποροφμε εξ αρχισ να
τοποκετιςουμε τισ καρτζλεσ ανάποδα χωρίσ να παρατθριςουμε πρϊτα τισ εικόνεσ και
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τισ ονομαςίεσ τουσ (αυτό μπορεί να γίνει ςε επόμενεσ φορζσ που κα παιχτεί το memory).
Για μεγαλφτερθ διάρκεια παιχνιδιοφ και για αφξθςθ του βακμοφ δυςκολίασ, μπορεί να
γίνει ςυνδυαςμόσ και των 3 επιμζρουσ memory ςε ζνα γιγάντιο memory (memory
καρπϊν μαηί με memory φφλλων και memory ταξιανκιϊν). Στθν περίπτωςθ αυτι,
ακολουκοφμε τουσ ίδιουσ κανόνεσ και ενϊνουμε τουσ πάγκουσ ϊςτε να χωράνε όλεσ οι
κάρτεσ των επιμζρουσ memory (κα χρειαςτεί επιφάνεια περίπου 5 m2). Τα παιδιά
μποροφν να παίξουν το ενιαίο memory ομαδικά και κάκε ομάδα (4-6 άτομα) μπορεί να
ςυςκζπτεται πριν αποκαλφψει 2 κάρτεσ κάκε φορά (ι περιςςότερεσ κάρτεσ, εφόςον
αυτό ςυμφωνθκεί με τον εκπαιδευτικό). Ρροτείνεται να μθν παιχκεί το ενιαίο memory
τθν ίδια θμζρα που κα παιχκοφν τα επιμζρουσ memory.

Άνκθ-Ταξιανκίεσ

Φφλλα

Καρποί

Εικόνα: Ραραδείγματα καρτϊν memory για άνκθ-ταξιανκίεσ, φφλλα και καρποφσ

Βιβλιογραφία
Κρίγκασ,

Ν.,

Λόλασ, Ρ.,

ςυνανκρωπιςτικά

φυτά

Αφεντοφλθ, Κ. (2016).
ςτο

αςτικό

και

Ηιηάνια

περιαςτικό

ελλθνικϊν
περιβάλλον.

πόλεων:
Βόλοσ:

Ρανεπιςτθμιακζσ Εκδόςεισ Κεςςαλίασ.
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Φφλο αξιολόγθςθσ παιγνιδιϊν memory από τουσ μακθτζσ

Γράψε τθν τάξθ ςου και κφκλωςε το φφλο ςου: □ Τάξθ ......

□ Αγόρι
□ Πχι

□ Κορίτςι

1.

Ζχεισ ξαναπαίξει παιχνίδια μνιμθσ (memory); □ Ναι

□ Δε κυμάμαι

2.

Σε ςχζςθ με άλλα παιχνίδια μνιμθσ (memory) που ζχεισ παίξει, αυτά που

ζπαιξεσ ςιμερα είχαν:
Ρεριςςότερο

Το ίδιο

Λιγότερο

Κακόλου

ενδιαφζρον

ενδιαφζρον

ενδιαφζρον

ενδιαφζρον

3.

Διαςκζδαςεσ παίηοντασ ςιμερα τα παιχνίδια μνιμθσ (memory);
□ Ρολφ

4.

Δεν ξζρω

□ Αρκετά

□ Λίγο

□ Κακόλου

□ Δεν ξζρω

Το καλφτερο από τα 3 παιχνίδια μνιμθσ (memory) που ζπαιξα ιταν:

1. .......................................... 2. .................................... 3..................................................
5.

Γιατί ςου άρεςε περιςςότερο αυτό το memory που βάηεισ πρϊτο

....................................................................................................................................
6.

Από τα memory που παίξαμε ςιμερα μου άρεςε περιςςότερο να παίηω:

□ τα 3 μικρά memory (για καρποφσ, για φφλλα, για ταξιανκίεσ)
□ το ζνα μεγάλο (ενιαίο) memory (δθλαδι όλα τα μικρά memory μαηί)
□ Τόςο τα μικρά όςο και το μεγάλο

□ κανζνα από αυτά

□ Δεν ξζρω

7. Ραίηοντασ τα παιγνίδια μνιμθσ (memory) ζμακα (ό,τι νομίηεισ πιο ςθμαντικό)
............................................................................................................................................
8. Αυτό που δεν μου άρεςε ςτα παιχνίδια μνιμθσ (memory) ιταν
...........................................................................................................................................
9. Αυτό που με δυςκόλεψε ςτα παιγνίδια μνιμθσ (memory) ιταν (κφκλωςε όςα
πιςτεφεισ ότι ςε δυςκόλεψαν):
□ Τα παρόμοια ςχιματα και εικόνεσ

□ Τα πολλά ονόματα και ςχιματα

□ Τα δφςκολα ονόματα

□ Τα ακαταλαβίςτικα ςχιματα

□ Θ φαςαρία ςτθν τάξθ

□ Θ παράβαςθ των κανόνων

Άλλο (προςδιόριςε, αν κζλεισ): ........................................................................................
10. Θα ικελεσ να παίξεισ παιγνίδια μνιμθσ (memory) ςε άλλα μακιματα;
□ Ναι

□ Πχι

□ Μςωσ

11. Θ εμπειρία ςου ςιμερα ιταν.... (γράψε μόνο μια λζξθ): .......................................
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Ιδιότθτεσ
αρωματικϊν-φαρμακευτικϊν
Αξιολόγθςε τθν αλικεια!

φυτϊν:

Κρίγκασ Νικόλαοσ
Ε.ΔΛ.Ρ., Τμιμα Βιολογίασ, Α.Ρ.Κ.
Μακθτζσ, θλικίασ 12-15 ετϊν

2+2 διδακτ. ϊρεσ
(+2 ατομικι εργαςία)

Τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ φυτϊν, διαδίκτυο, βιβλιογραφικι
επιςκόπθςθ, εικαςίεσ-ιςχυριςμοί, ςυγκριτικι μελζτθ

Ρεριγραφι
Ανά ομάδεσ, οι μακθτζσ/τριεσ διαλζγουν κάποιο από τα φυτά του προτεινόμενου
βιβλίου και καταγράφουν το κοινό και επιςτθμονικό του όνομα και τισ επιςτθμονικά
αποδεδειγμζνεσ ιδιότθτζσ του. Χρθςιμοποιϊντασ ξεχωριςτά τισ ονομαςίεσ του φυτοφ
(επιςτθμονικι ι κοινι), αναηθτοφν ο κακζνασ τισ ιδιότθτεσ που αποδίδονται ςτισ
ονομαςίεσ ςτο διαδίκτυο (10 πθγζσ μιασ μθχανισ αναηιτθςθσ). Συγκρίνουν τα
αποτελζςματα των αναηθτιςεων ϊςτε να διαπιςτϊςουν αποκλίςεισ από τισ
τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ και ςυηθτοφν τα ευριματα ςτθν τάξθ. Θ δραςτθριότθτα
ςυνδζεται με τθν Εκνοβοτανικι, τθ Φαρμακογνωςία και τθν Ερευνθτικι μζκοδο.

Γνωςτικοί ςτόχοι
Αναγνϊριςθ των ευεργετικϊν ιδιοτιτων των αρωματικϊν-φαρμακευτικϊν φυτϊν,
κατανόθςθ των όρων που ςχετίηονται με αυτζσ τισ ιδιότθτεσ, διαπίςτωςθ ότι θ
επιςτθμονικι ονομαςία αποτελεί «κλειδί» πλθροφοριϊν.
Δεξιότθτεσ
Βιβλιογραφικι ζρευνα, χειριςμόσ διαδικτφου, οργάνωςθ ευρθμάτων με μορφι
ςυγκριτικοφ πίνακα, υπολογιςμόσ και ςφγκριςθ ποςοςτϊν, παρουςίαςθ αποτελεςμάτων,
επιχειρθματολογία.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Αξιολόγθςθ πλθροφοριϊν διαδικτφου ςε ςχζςθ με τισ επιςτθμονικά αποδεδειγμζνεσ
ιδιότθτεσ των φυτϊν, κριτικόσ ζλεγχοσ-διαςταφρωςθ διαδικτυακϊν πλθροφοριϊν,
ςυνεργατικότθτα, προβλθματιςμόσ, ςυηιτθςθ.
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Ρροετοιμαςία-υλικά
Το βιβλίο «Με... Νου, Αρωματόκθποσ και Ευεξία: ανακαλφπτοντασ μυςτικά των
βοτάνων» (Στικοφδθ, Μαλοφπα, Λάηαρθ και Κρίγκασ, 2016) παρουςιάηει τθν επιςκόπθςθ
τθσ παγκόςμιασ γνϊςθσ ςχετικά με τισ ευεργετικζσ ιδιότθτεσ 15 επιλεγμζνων
αρωματικϊν-φαρμακευτικϊν φυτϊν τθσ ελλθνικισ γθσ. Αυτζσ οι επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνεσ

πλθροφορίεσ

αντιπαραβάλλονται

και

(ερευνθτικά

ςυγκρίνονται

με

δεδομζνα
ευριματα

και
από

κλινικζσ

μελζτεσ)

διαδικτυακζσ

πθγζσ

πλθροφοριϊν. Για τθν εργαςία αυτι χρειάηονται 2 χαρτιά Α3 ανά ομάδα, γραφικι φλθ,
υπολογιςτζσ και πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο.

Φάςεισ ςεναρίου

Σε πρϊτθ φάςθ (1 ϊρα), παρουςιάηονται τα φυτά του βιβλίου ςτθν τάξθ και
οργανϊνονται ομάδεσ 2 ατόμων. Στισ περιπτϊςεισ που ζνα φυτό ζχει περιςςότερα κοινά
ονόματα ι ςε ζνα κοινό όνομα αντιςτοιχοφν περιςςότερα επιςτθμονικά ονόματα, τότε θ
ομάδα μπορεί να είναι μεγαλφτερθ. Κάκε ομάδα αναλαμβάνει να μελετιςει τισ ιδιότθτεσ
ενόσ φυτοφ του προτεινόμενου βιβλίου και να διερευνιςει επιπλζον τισ αντίςτοιχεσ
πλθροφορίεσ ςε 10 πθγζσ ςτο διαδίκτυο (τισ 10 πρϊτεσ που εμφανίηονται ςτθν
αναηιτθςθ).

Σε δεφτερθ φάςθ (1 ϊρα), χρθςιμοποιοφνται ανά ομάδα δφο χαρτιά Α3 (ζνα για κάκε
ονομαςία του φυτοφ που κα χρθςιμοποιθκεί ςτισ αναηθτιςεισ) και δθμιουργοφμε ςτθν
τάξθ ςε κακζνα από τα Α3 από ζνα πίνακα με 11 ςτιλεσ και πολλζσ γραμμζσ (όςεσ οι
τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ του επιλεγμζνου φυτοφ του προτεινόμενου βιβλίου). Στθν
πρϊτθ ςτιλθ αναγράφονται μία-μία (ςε αλφαβθτικι ςειρά) οι τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ
του φυτοφ ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ του προτεινόμενου βιβλίου. Εάν δεν
γνωρίηουμε κάποια από αυτζσ τισ ιδιότθτεσ, τότε αναηθτοφμε τθν ερμθνεία του όρου και
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτο λεξικό ι ςτο διαδίκτυο. Αυτοί οι πίνακεσ κα χρθςιμοποιθκοφν
ωσ φφλλα εργαςίασ ςτθ διαδικτυακι ζρευνα. Στισ επόμενεσ ςτιλεσ του πίνακα Α3,
οργανϊνονται οι ςτιλεσ για τισ 10 διαδικτυακζσ πθγζσ που κα ερευνθκοφν.
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Στθν τρίτθ φάςθ (2 ϊρεσ ςτθν τάξθ ι ςτο ςπίτι), οι μακθτζσ αναηθτοφν ςε ζνα πλοθγό
διαδικτφου πλθροφορίεσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα χρθςιμοποιϊντασ τθν επιςτθμονικι ι
τθν κοινι ονομαςία του φυτοφ και αξιολογοφν τισ παρεχόμενεσ πλθροφορίεσ ωσ προσ
τθν ταφτιςι τουσ με τισ τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ του φυτοφ. Σε κάκε ςτιλθ ςθμειϊνεται
εάν οι ιδιότθτεσ του φυτοφ που αναφζρονται ςε μια διαδικτυακι πθγι αντιςτοιχοφν ι
όχι με τισ τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ του φυτοφ. Πποιεσ ιδιότθτεσ δεν περιλαμβάνονται
μεταξφ των τεκμθριωμζνων ιδιοτιτων του φυτοφ ςθμειϊνονται ςτο τζλοσ κάκε ςτιλθσ
και θ εγκυρότθτά τουσ αξιολογείται μετά από ςυηιτθςθ ςτθν τάξθ. Σε κάκε ςτιλθ (που
αντιςτοιχεί ςε μια διαδικτυακι πθγι) ςθμειϊνεται ςτο τζλοσ το ποςοςτό ταφτιςθσ με τισ
τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ του φυτοφ (ςφμφωνα με τισ πλθροφορίεσ του προτεινόμενου
βιβλίου). Για παράδειγμα: εάν θ διαδικτυακι πθγι αναφζρει 5 από τισ 10 τεκμθριωμζνεσ
ιδιότθτεσ του φυτοφ, τότε το ποςοςτό ταφτιςθσ είναι 5/10=50%. Τόςο για τθν κοινι όςο
και για τθν επιςτθμονικι ονομαςία του φυτοφ (δφο χαρτιά Α3) ςυγκρίνονται τα ποςοςτά
ταφτιςθσ που υπολογίςτθκαν και εξάγονται ςυμπεράςματα για τθν εγκυρότθτα των
πλθροφοριϊν που παρουςιάηονται ςε κάκε διαδικτυακι πθγι. Μετά ςυγκρίνονται τα
ποςοςτά ταφτιςθσ των πθγϊν για το επιςτθμονικό και για το κοινό όνομα του φυτοφ. Τα
ευριματα παρουςιάηονται ςτθν τάξθ (2 ϊρεσ) και ςτθ ςυηιτθςθ αναδεικνφονται οι
περιπτϊςεισ ςυγκλίςεων με τισ τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ του φυτοφ και ςχολιάηονται οι
περιπτϊςεισ αποκλίςεων ωσ προσ τθν περιοριςμζνθ εγκυρότθτά τουσ και τθν εν δυνάμει
επικινδυνότθτά τουσ.

Ραραλλαγζσ-ςυμβουλζσ
Εναλλακτικά, πζραν τθσ διαδικτυακισ ζρευνασ, οι μακθτζσ μποροφν να προεκτείνουν τθν
ζρευνά τουσ χρθςιμοποιϊντασ αντίςτοιχα φφλλα εργαςίασ για να κάνουν ςυνεντεφξεισ
ςχετικά με τισ ιδιότθτεσ που αποδίδονται ςτο επιλεγμζνο φυτό ςε καταςτιματα που
πωλοφν βότανα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, οι περιπτϊςεισ αποκλίςεων από τισ
επιςτθμονικά

τεκμθριωμζνεσ

ιδιότθτεσ

κάκε

φυτοφ

καταδεικνφουν

αβάςιμεσ,

ςυγκεχυμζνεσ ι μθ επιβεβαιωμζνεσ πλθροφορίεσ. Οι αποκλίςεισ αυτζσ μποροφν να
αξιολογθκοφν και να αναδείξουν διαφορζσ μεταξφ καταςτθμάτων, μεταξφ υπαλλιλων
των καταςτθμάτων ι μεταξφ διαφορετικϊν περιοχϊν. Οι μακθτζσ μποροφν να κάνουν
ςυνεντεφξεισ επίςθσ ςτο ςτενό οικογενειακό τουσ κφκλο προκειμζνου να διαπιςτωκοφν
πλθροφορίεσ, χριςεισ και γνϊςεισ ςχετικά με τισ φερόμενεσ ιδιότθτεσ κάκε φυτοφ. Στθν
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περίπτωςθ αυτι, οι κα μποροφςαν να ενθμερϊςουν τον οικογενειακό τουσ κφκλο για τισ
επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ ιδιότθτεσ κάκε φυτοφ και να ςυηθτιςουν μαηί τουσ.

Ενδεικτικόσ πίνακασ εργαςίασ

Διαφορετικζσ πθγζσ διαδικτφου
Ιδιότθτεσ*

2

3

4

5

6

7

8

9

Αντιμικροβιακι Ναι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Αντιοξειδωτικι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Ναι

Ναι

Πχι

Ναι

Ναι

Αντιφλεγμονϊδθ Ναι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Θρεμιςτικι

Ναι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Ναι

Πχι

Στυπτικι

Πχι

Ναι

Πχι

Πχι

Ναι

Ναι

Πχι

Πχι

Ναι

=3/5

=5/5

0/5

=1/5

=2/5

=5/5

0/5

=1/5

=2/5

-

-

Λερι

-

-

φυτοφ Χ

Ροςοςτό
ταφτιςθσ
Άλλεσ ιδιότθτεσ

1

Αντιϊκι -

Τοξικι -

*Αποδεδειγμζνεσ ιδιότθτεσ ςφμφωνα με το προτεινόμενο βιβλίο

Βιβλιογραφία
Στικοφδθ, Μ., Μαλοφπα, Ε., Λάηαρθ, Δ., Κρίγκασ, Ν. (2016). Με... Νου, Αρωματόκθποσ και
Ευεξία: ανακαλφπτοντασ μυςτικά των βοτάνων. Ακινα: Εκδόςεισ Ρατάκθ.
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Αρωματικά φυτά και βότανα τθσ περιοχισ μασ και οι
κεραπευτικζσ τουσ ιδιότθτεσ
Μπαντισ Γεϊργιοσ
Υπεφκυνοσ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Δ.Ε. Δράμασ
Μακθτζσ, θλικίασ 6-18 ετϊν

5 μινεσ

Βότανα, αρωματικά φυτά, αναγνϊριςθ, καλλιζργεια, ιδιότθτεσ,
χριςθ, κίνδυνοι

Ρεριγραφι
Αποφαςίςαμε να αςχολθκοφμε με το πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ
«Αρωματικά Φυτά και Βότανα τθσ περιοχισ μασ και Κεραπευτικζσ Λδιότθτεσ» το οποίο
απευκφνεται ςε μακθτζσ/τριεσ του Γυμναςίου (Γϋ τάξθ). Θ επιλογι να αςχολθκοφμε με
το κζμα αυτό βαςίηεται ςτο ότι ηοφμε ςε ζνα τόπο με πλοφςια χλωρίδα και πανίδα, με
μεγάλθ ποικιλία βοτάνων και αρωματικϊν φυτϊν που φυτρϊνουν κυρίωσ ςτα βουνά
(Φαλακρό Προσ, Μενοίκιο όροσ, Λίμνθ Νζςτου και Ραγγαίο) αλλά και ςτον κάμπο ι
οριςμζνα από αυτά καλλιεργοφνται ςε γλάςτρεσ και ςε κιπουσ. Επικυμία όλων μασ ιταν
να γνωρίςουμε από κοντά τθ χριςθ, τισ ιδιότθτεσ των βοτάνων και των αρωματικϊν
φυτϊν και να ευαιςκθτοποιθκοφμε ςτθν διάδοςθ τουσ ςτθν κακθμερινι μασ ηωι. Μζςα
ςε ζνα ομαδικό κλίμα καλισ ςυνεργαςίασ με ποικιλία δράςεων οι μακθτζσ/τριεσ
εργάςτθκαν και γνϊριςαν από κοντά τον κόςμο των βοτάνων και των αρωματικϊν
φυτϊν, όπωσ και τον ρόλο ςτθν κακθμερινι ηωι και χριςθ από τον άνκρωπο από τθν
αρχαιότθτα ζωσ ςιμερα.

Θ επιλογι του προγράμματοσ με κζμα: «Αρωματικά φυτά και Βότανα τθσ περιοχισ μασ
και οι Κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τουσ» ςτο πλαίςιο των προγραμμάτων τθσ
περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ βαςίςτθκε ςτο ότι ςτθν περιοχι μασ αφκονοφν τα βότανα
και τα αρωματικά φυτά, αλλά και ςτο ότι υπάρχουν κάποιοι άνκρωποι οι οποίοι τα
μαηεφουν, τα ςυςκευάηουν και τα προωκοφν προσ πϊλθςθ ςτο εμπόριο με ποικίλουσ
τρόπουσ. Μζςα από το πρόγραμμα οι μακθτζσ/τριεσ κα ζχουν τθν δυνατότθτα να ζρκουν
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ςε επαφι με τα βότανα και τα φυτά, να τα γνωρίςουν από κοντά, να μάκουν να τα
ξεχωρίηουν και να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ για τισ κεραπευτικζσ ικανότθτεσ τουσ.

Με αφετθρία τθν Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ και με τθν εργαςία οι μακθτζσ/τριεσ
κατάφεραν να ζρκουν ςε επαφι και να γνωρίςουν τον κόςμο των Βοτάνων και των
Αρωματικϊν Φυτϊν. Ζμακαν, να ξεχωρίηουν τα βότανα, τα χριςιμα μζρθ του κάκε
φυτοφ, τισ ιδιότθτεσ του, τθν κακθμερινι χριςθ του και τζλοσ τουσ κινδφνουσ που
μπορεί να προκαλζςει θ αλόγιςτθ χριςθ από τον άνκρωπο. Ζτςι, ςυνδφαςαν τθν
εργαςία τουσ με τα διδαςκόμενα μακιματα του ςχολείου, και πρϊτα από όλα με τθ
βιολογία. Ωςτόςο, αξιοποίθςαν και μακιματα όπωσ τθ Νεοελλθνικι Γλϊςςα και τθν
Αρχαία Ελλθνικι Γραμματεία, όπου αναηιτθςαν μφκουσ, κρφλουσ, παραδόςεισ,
ποιιματα, παρομοιϊςεισ που μιλάνε για βότανα και αρωματικά φυτά και ςτα διάφορα
λεξικά βρικαν τθν ςθμαςία των βοτάνων. Από τθν Λςτορία αλλά και τθ μυκολογία
αναηιτθςαν πλθροφορίεσ για τθν χριςθ των βοτάνων από τθν αρχαιότθτα ζωσ και
ςιμερα. Τζλοσ ςυνδφαςαν τισ γνϊςεισ που απζκτθςαν με το μάκθμα τθσ Χθμείασ, των
Εικαςτικϊν, των Κρθςκευτικϊν κλπ. Μζςα από τθν ζρευνα και ςυλλογι των
πλθροφοριϊν για τθν ολοκλιρωςθ τθσ εργαςίασ δθμιοφργθςαν ςτο τζλοσ το
«Αλφαβθτικό Λεξικό των Βοτάνων» μαηί με ζνα άλμπουμ από αποξθραμζνα βότανα και
φυτά.

Γνωςτικοί ςτόχοι
 Να ζρκουν οι μακθτζσ/τριεσ ςε άμεςθ επαφι με τα βότανα και τα αρωματικά φυτά,
κάποια από τα οποία χρθςιμοποιεί ο άνκρωποσ ςτθν κακθμερινι ηωι του
 Να γνωρίςουν τισ κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ και τισ μεκόδουσ χριςθσ τουσ από τθν
αρχαιότθτα μζχρι και ςιμερα
 Να μάκουν να ξεχωρίηουν τα βότανα και τα φυτά και ποια μζρθ τουσ πρζπει να
μαηεφουν από το κάκε είδοσ
 Να κατανοιςουν τον τρόπο αποξιρανςθσ και ςυντιρθςθσ
 Να πειραματιςτοφν παραςκευάηοντασ προϊόντα αρωματιςμζνα με βότανα
 Να διαμορφϊςουν τον δικό τουσ ςχολικό βοτανικό κιπο χρθςιμοποιϊντασ βότανα και
αρωματικά φυτά που χρθςιμοποιοφνται ςτθν κακθμερινι ηωι
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Δεξιότθτεσ
 Να αποκτιςουν οι μακθτζσ/τριεσ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ, να μάκουν πωσ θ
προςταςία του περιβάλλοντοσ αφορά όλουσ μασ και δεν είναι κζμα μόνο των ειδικϊν
 Να αναπτφξουν πνεφμα ςυνεργαςίασ, να μάκουν να εργάηονται και να ςυνεργάηονται
υπεφκυνα μζςα από τον ςχθματιςμό των ομάδων και να κάνουν ςωςτι κατανομι
εργαςιϊν
 Να μάκουν και να ςυνειδθτοποιιςουν τουσ κινδφνουσ που κρφβουν τα διάφορα
χθμικά προϊόντα ςτθν κακθμερινι χριςθ και να χρθςιμοποιοφν φυςικά και υγιεινά
προϊόντα προσ αντικατάςταςθ αυτϊν
 Να αναπτφξουν ερευνθτικζσ και παρατθρθτικζσ δεξιότθτεσ, ϊςτε να μάκουν να
ςυγκεντρϊνουν ςωςτζσ πλθροφορίεσ και υλικό για τθν εργαςία τουσ, με ςωςτι
ταξινόμθςθ

Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Οι μακθτζσ/τριεσ απζκτθςαν οικολογικι ςυνείδθςθ
 Γνϊριςαν από κοντά τον πλοφςιο ςε αξία και προςφορά για τον άνκρωπο κόςμο τθσ
φφςθσ
 Απζκτθςαν ευαιςκθςία ςτθν χριςθ φυςικϊν φαρμάκων για τθν αντιμετϊπιςθ
αςκενειϊν

Ρροετοιμαςία-υλικά
 Επιλογι χϊρου ςτθν αυλι του ςχολείου, όπου κα καλλιεργθκεί ζνασ μικρόσ βοτανικόσ
κιποσ από βότανα και αρωματικά φυτά τθσ εποχισ
 Μελζτθ και λίςτα των βοτάνων τθσ περιοχισ μασ
 Ετοιμαςία κατάλλθλου εξοπλιςμοφ για τθν ςυλλογι και αποξιρανςθ
 Ρροετοιμαςία εκκεςιακοφ χϊρου με αποξθραμζνα βότανα και φυτά
 Ρλθροφοριακι κάρτα φυτοφ με φωτογραφία
 Αρωματικά Φυτά και Βότανα για τθν παραςκευι αφεψθμάτων και κακθμερινισ
χριςθσ ςτθν κουηίνα
 Μπλοκ ςθμειϊςεων, φωτογραφικι μθχανι, καλάκια ςυλλογισ των βοτάνων,
ερωτθματολόγια ςυνεντεφξεων, κάρτεσ αναγνϊριςθσ
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Φάςεισ ςεναρίου

1θ Φάςθ: (Μζςα ςτθν τάξθ)
 Τελικι επιλογι κζματοσ και περιεχομζνου
 Χωριςμόσ ομάδων εργαςίασ (ομάδεσ των 3 ζωσ 5 μακθτϊν/τριϊν)
 Κακοριςμόσ ρόλου και δράςεων τθσ κάκε ομάδασ
 Ρροετοιμαςία των ομάδων χωριςτά για τθν υλοποίθςθ τθσ επόμενθσ φάςθσ
 Κοινι ενθμζρωςθ προγραμματιςμοφ και δράςεων όλων των ομάδων για τθν επόμενθ
φάςθ
 Ομιλίεσ και ςυνεντεφξεισ από ειδικοφσ που αςχολοφνται με τα βότανα

2θ Φάςθ: (Δράςεισ ςτο πεδίο)
 Επίςκεψθ όλων των ομάδων ςε κάποια περιοχι όπου υπάρχουν βότανα και
αρωματικά φυτά και ςε καταςτιματα που τα εμπορεφονται
 Θ κάκε ομάδα αναλαμβάνει να υλοποιιςει τθν δράςθ τθσ ςφμφωνα με τον
προγραμματιςμό μζςα ςτθν τάξθ:
 1θ Ομάδα: Αναγνϊριςθ των βοτάνων και των αρωματικϊν φυτϊν με τθν βοικεια
ενόσ ειδικοφ
 2θ Ομάδα: Κα ςυλλζξει ςε καλάκια τα βότανα και τα αρωματικά φυτά, χωριςτά
το κάκε είδοσ
 3θ Ομάδα: Κα τοποκετιςει καρτζλεσ με το όνομα του κάκε φυτοφ
 5θ Ομάδα: Κα φωτογραφιςει το κάκε είδοσ
 6θ Ομάδα: Κα πάρει ςυνεντεφξεισ από κατοίκουσ τθσ περιοχισ και από
ανκρϊπουσ που εμπορεφονται και ςυλλζγουν τα βότανα
 7θ Ομάδα: Κα αςχολθκεί με τουσ τρόπουσ αποξιρανςθσ και αποκικευςθσ των
βοτάνων
 Στθν περιοχι που κα επιςκεφτοφν οι μακθτζσ/τριεσ μποροφν προαιρετικά να
αυτοςχεδιάςουν κάποιεσ δικζσ τουσ δράςεισ. (Ραιχνίδια με τα βότανα, τραγοφδια που
μιλάνε για τα βότανα και τα φυτά, ςυλλογι φυτϊν για καταςκευζσ κ.τ.λ.)
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3θ Φάςθ: (Επιςτροφι από το πεδίο ςτθν τάξθ)
 Αξιολόγθςθ των δράςεων του πεδίου
 Συγκζντρωςθ όλου του υλικοφ, επεξεργαςία και τελικόσ ςχεδιαςμόσ τθσ εργαςίασ.
 Ρροετοιμαςία για τθν παρουςίαςθ ςε ςυνδυαςμό με κάποιεσ δράςθσ

4θ Φάςθ: (Ραρουςίαςθ εργαςίασ)
 Ραρουςίαςθ τθσ εργαςίασ και των δράςεων ςτο ςχολείο ι ςτθν εβδομάδα
παρουςίαςθσ

των

προγραμμάτων

ςχολικϊν

δραςτθριοτιτων,

από

ομάδα

μακθτϊν/τριϊν με τθν κακοδιγθςθ του/τθσ υπεφκυνου/θσ εκπαιδευτικοφ του
προγράμματοσ
 Στο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ τθσ παρουςίαςθσ ανακοινϊνονται τα ςυμπεράςματα και τα
ςχόλια από τθν αξιολόγθςθ του προγράμματοσ, τα οποία μεταδίδουν μθνφματα για
τθν ςθμαςία τθσ προςταςίασ τθσ φφςθσ και τθσ προςφοράσ τθσ ςτισ κακθμερινι ηωι
του ανκρϊπου
 Με τθ λιξθ τθσ παρουςίαςθσ παραςκευάηονται αφεψιματα από βότανα και
αρωματικά φυτά από τισ ομάδεσ εργαςίασ
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Φφλλο Εργαςίασ
 Μοιράηουμε ςτα ςχολεία ζνα φυτϊριο με 4-5 βότανα, αρωματικά κατά προτίμθςθ, –
για να φυτζψουν – καλλιεργιςουν – γνωρίςουν. Συγκεκριμζνα, μοιράηουμε
βιοδιαςπόμενα γλαςτράκια μαηί με ςπόρουσ και φυτόχωμα

 Στθν αίκουςα οι μακθτζσ/τριεσ μακαίνουν τθν ωφελιμότθτά τουσ και τα κατατάςςουν
ςε κατθγορίεσ
 Βλζπουν ςτθν πράξθ τθ καλλιζργεια των βοτάνων
 Πταν πλζον ζχουν τα φυτά μεγαλϊςει, οι μακθτζσ/τριεσ τα μελετοφν και γνωρίηουν
τθν ιδιαιτερότθτα του κάκε βοτάνου
 Εδϊ μπορεί να ειςαχκεί το παιχνίδι τθσ τυφλισ αναγνϊριςθσ: με κλειςτά τα μάτια
ομάδεσ από κάκε τάξθ καλοφνται να αναγνωρίςουν το βότανο. Οι νικθτζσ/τριεσ (όςοι
τα αναγνωρίςουν όλα) κα προχωριςουν ςτθν επόμενθ φάςθ που κα είναι το παιχνίδι
του αγροφ. Μπορεί να γίνει με τθν παράδοςθ ενόσ φακζλου που κα αναφζρει τθν
αποςτολι ι με ζνα κλειδί που κα ανοίγει το κουτί με τθν αποςτολι. Και τα δυο
μποροφν να γίνουν είτε με το τζλοσ τθσ «τυφλισ αναγνϊριςθσ» είτε ςτον χϊρο τθσ
εκδρομισ (ανάλογα με το αν πρζπει να προετοιμαςτοφν ι όχι)
 Στθν εκπαιδευτικι εκδρομι θ αποςτολι κάκε ομάδασ κα είναι να βρει και να ςυλλζξει
ζνα βότανο που κα υπάρχει εκείνθ τθν εποχι ςτο χϊρο τθσ εκδρομισ (ςπακόχορτο,
γαϊδουράγκακο, αγριμόνιο, ρίγανθ, μζντα, δυόςμοσ, βατόμουρα κλπ.)
 Οι νικθτζσ/τριεσ τθσ τυφλισ αναγνϊριςθσ μποροφν να πάρουν από ζνα φυτό ςαν
ζπακλο και οι νικθτζσ/τριεσ τθσ τελικισ αποςτολισ κα πάρουν από ζνα πακζτο
αφεψθμάτων, μίγματα βοτάνων ςε φακελάκια, ςπακόλαδο και βάμματα
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Οι περιπζτειεσ τθσ Χριςτίνασ
Ραπανικολάου Ιωάννα
Συςτθματικόσ Βοτανικόσ, Βοτανικόσ Κιποσ Λ. & Α. Ν. Διομιδουσ
Μακθτζσ, θλικίασ 6-8 ετϊν

3 διδακτ. ϊρεσ

Βότανα, φυτά, φαρμακευτικά, κεραπευτικά, βίωμα, παιχνίδι

Ρεριγραφι
Το διδακτικό ςενάριο ενκαρρφνει τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να αποκτιςουν γνϊςεισ για τα
βότανα (φαρμακευτικά φυτά) μζςα από τθν παιγνιϊδθ μάκθςθ και αξιοποιϊντασ τα
βιϊματά τουσ. Στθ ςυνζχεια, χρθςιμοποιϊντασ τισ γνϊςεισ αυτζσ δθμιουργοφν τθ δικι
τουσ ιςτορία.

Γνωςτικοί ςτόχοι
Οι μακθτζσ/τριεσ κα μάκουν τισ βαςικζσ διαφορζσ μεταξφ ηϊων και φυτϊν, κα μποροφν
να διακρίνουν τα μζρθ του φυτοφ, τα εδϊδιμα και φαρμακευτικά φυτά.
Δεξιότθτεσ
Εφευρετικότθτα, παρατιρθςθ, φανταςία, εξάςκθςθ όλων των αιςκιςεων, παρουςίαςθ
των βιωμάτων τουσ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ, ομαδικότθτα, εξάςκθςθ ςτθν αφιγθςθ.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Οι μακθτζσ/τριεσ αντιλαμβάνονται ότι από τθ φφςθ μποροφμε να κάνουμε καλό ςτον
οργανιςμό μασ, αλλά και ότι οφείλουμε να ςεβόμαςτε και να προςτατεφουμε τθ φφςθ
για να απολαμβάνουμε τα οφζλθ τθσ. Ρροωκείται θ ςυνεργατικότθτα. Οι μακθτζσ/τριεσ
είναι δρϊντα υποκείμενα ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ.

Ρροετοιμαςία-υλικά
Φυτά επίδειξθσ, Δθμιουργία παρουςίαςθσ, Κάρτεσ παιχνιδιοφ (Διακζςιμεσ ςτο
http://tinyurl.com/zmax333), Υπολογιςτισ, Βιντεοπροβολζασ
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Το διδακτικό ςενάριο χωρίηεται ςε τρεισ φάςεισ, κάκε μία από αυτζσ διαρκεί μία
διδακτικι ϊρα και λαμβάνει χϊρα ςε διαφορετικζσ ςχολικζσ θμζρεσ.

Ρρϊτθ Φάςθ: Ειςαγωγι ςτον κόςμο των βοτάνων
(Διάρκεια: 1 διδακτικι ϊρα. Χϊροσ διεξαγωγισ: ςχολικι αίκουςα ι αυλι)

Στθν πρϊτθ φάςθ, γίνεται μία ειςαγωγι ςτθν ζννοια του φυτοφ, ςτα μζρθ του, τα
εδϊδιμα φυτά και τα φαρμακευτικά. Θ γνϊςθ αποκτάται μζςα από τθν παρατιρθςθ,
χρθςιμοποιϊντασ τα ιδθ υπάρχοντα βιϊματα των μακθτϊν και τθ ςυηιτθςθ μεταξφ
τουσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ φζρνει ςτθν τάξθ μία γλάςτρα με ανκιςμζνα μεγάλα
λουλοφδια, για παράδειγμα ζναν ιβίςκο. Το φυτό κα μποροφςε να αντικαταςτακεί με
οποιοδιποτε άλλο, το οποίο φζρει μεγάλα άνκθ. Στόχοσ είναι τα παιδιά να αναφζρουν
τισ διαφορζσ ενόσ φυτοφ από ζνα ηϊο και παρατθρϊντασ το να αναφζρουν τα μζρθ του
φυτοφ: άνκοσ, βλαςτόσ, φφλλα και ρίηα.
Ακόμα, ο/θ εκπαιδευτικόσ ζχει ξεριηϊςει ζνα αγριολοφλουδο από τθ ςχολικι αυλι ι το
πεηοδρόμιο, με αυτό τον τρόπο οι μακθτζσ ενκαρρφνονται να γνωρίςουν τθ ρίηα και να
τθ ςυγκρίνουν με το καρότο και τθν πατάτα που ιδθ γνωρίηουν. Επιπλζον, παρατθροφν
ζνα μιλο που ζχει φζρει ο εκπαιδευτικόσ. Σε αυτό το ςθμείο, αναφζρεται ότι το
λουλοφδι τθσ μθλιάσ όταν γονιμοποιθκεί από τθ μζλιςςα, «δζνει» και γίνεται μιλο.
Τζλοσ, τα παιδιά ςχθματίηουν 5 ομάδεσ: Κάκε ομάδα ζχει αναλάβει ζνα μζροσ του φυτοφ
και ςυηθτοφν για το ποια λουλοφδια, φφλλα, βλαςτοί, καρποί και ρίηεσ τρϊγονται ι
κάνουν καλό ςτθν υγεία. Ρριν τελειϊςει θ διδακτικι ϊρα, παρουςιάηουν τα
αποτελζςματά τουσ ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ και γίνεται ςυηιτθςθ.

Δεφτερθ Φάςθ: Ρροβολι παρουςίαςθσ με κζμα τα βότανα και παιχνίδι με κάρτεσ
(Διάρκεια: 1 διδακτικι ϊρα. Χϊροσ διεξαγωγισ: ςχολικι αίκουςα)

Στθ δεφτερθ φάςθ, γίνεται μία προβολι παρουςίαςθσ από τον/τθν εκπαιδευτικό με κζμα
τα βότανα. Αναφζρονται αναλυτικά τα μζρθ του φυτοφ. Θ ςθμαντικότθτά τουσ για τθν
υγεία μασ και τθν προςταςία τουσ ςτθ φφςθ. Ραρουςιάηονται ςυνθκιςμζνα φυτά και οι
κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ τουσ. Ακόμα ποιο μζροσ του φυτοφ χρθςιμοποιείται ςε κάκε
περίπτωςθ.
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Για παράδειγμα: φφλλα λεβάντασ για ιρεμο φπνο, φφλλα ευκαλφπτου ςε βραςτό νερό
για το ςυνάχι, ηελζ από το φφλλο τθσ αλόθσ για τα εγκαφματα, άνκθ χαμομθλιοφ και
ςαμποφκου ςε βραςτό νερό για τον πονόλαιμο, χυμόσ ρόδι και πορτοκάλι για δυνατό
ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, άνκθ καλζντουλασ ςε λάδι για τα χτυπιματα και τισ πλθγζσ,
ρόφθμα με τςάι, πιπερόριηα και μζλι για καλι χϊνεψθ και ςτομαχόπονο, φφλλα μζντασ
για καλι αναπνοι, λάδι από καρποφσ δάφνθσ για γυαλιςτερά και υγιι μαλλιά και
βλαςτοί και ρίηα ςζλινου ςε ςοφπα για το κρφωμα.
Στθ ςυνζχεια ακολουκεί ςυηιτθςθ και παιχνίδι με κάρτεσ που ζχει προετοιμάςει ο/θ
εκπαιδευτικόσ. Υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ καρτϊν: φυτά/μζρθ του φυτοφ/ςφμπτωμα. Οι
μακθτζσ αντιςτοιχοφν ςε κάκε φυτό τουλάχιςτον 2 κάρτεσ.
Στο τζλοσ, τθσ διδακτικισ ϊρασ, γίνεται ςυηιτθςθ για άλλα φαρμακευτικά φυτά που
γνωρίηουν οι μακθτζσ/τριεσ.

Τρίτθ Φάςθ: Ραιχνίδι με τίτλο «Οι περιπζτειεσ τθσ Χριςτίνασ»
(Διάρκεια: 1 διδακτικι ϊρα. Χϊροσ διεξαγωγισ: ςχολικι αίκουςα ι αυλι)

Στθν τρίτθ φάςθ, οι μακθτζσ/τριεσ και ο/θ εκπαιδευτικόσ κάνουν ζνα κφκλο και ςτθ μζςθ
τοποκετείται θ ςτοίβα με τισ κάρτεσ τθσ προθγοφμενθσ δραςτθριότθτασ. Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ ξεκινά τθν ιςτορία τθσ Χριςτίνασ. Για παράδειγμα:
Χτυπάει το ξυπνθτιρι ςτο δωμάτιο τθσ Χριςτίνασ, θ ϊρα είναι 7:30…ςθκϊνει μία κάρτα
και είναι π.χ. το χτυπθμζνο πόδι… ςυνεχίηει ο εκπαιδευτικόσ… από τθν τρομάρα τθσ
ζπεςε από το κρεβάτι και χτφπθςε το πόδι τθσ. Το δεφτερο παιδί ςυνεχίηει τθν ιςτορία
αναφζροντασ το γιατρικό για το χτφπθμα και ςθκϊνει τθν επόμενθ κάρτα. Συνεχίηουν
όλοι με τθ φορά του ρολογιοφ μζχρι να τελειϊςουν οι κάρτεσ.
Στο τζλοσ τθσ δραςτθριότθτασ ακολουκεί ςυηιτθςθ για το τι ζμακαν οι μακθτζσ τισ τρεισ
τελευταίεσ θμζρεσ.

Βιβλιογραφία
Herbalpedia (2015). The ultimate home herbal reference. Ανακτικθκε 28 Σεπτεμβρίου
2016 από www.herbalpedia.com
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Το Σαρανταβότανο
Ρεδιαδίτθ Φιλίτςα
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων Δ.Δ.Ε. Λαςικίου
Μαυροειδισ Γεϊργιοσ
Εκπαιδευτικόσ, Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίου Νικολάου
Μακθτζσ με Νοθτικι Υςτζρθςθ και
Διάχυτεσ Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ

9 μινεσ

Αρωματικά φυτά, μαντινάδεσ ςαρανταβότανου, παραμφκι,
καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ, ςυλλογι-χριςθ αρωματικϊν φυτϊν

Ρεριγραφι
Ωσ μζςο, χρθςιμοποιικθκε το παραμφκι που δθμιουργικθκε φςτερα από ςυηιτθςθ με
τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ και τισ ιδζεσ των μακθτϊν/τριϊν, με κζμα τα αρωματικά φυτά βότανα. Στο παραμφκι περιζχονται ζννοιεσ και ςτοιχεία που αφοροφν ςτα βότανα και
ςυγκεκριμζνα ςτον τρόπο καλλιζργειά τουσ, ςτον τρόπο και ςτθν εποχι ςυλλογι τουσ,
ςτθ χριςθ τουσ, ςτθ ςθμαςία τουσ για το περιβάλλον κακϊσ επίςθσ, και ςτον πολιτιςμό
τθσ περιοχισ.

Ραρατθριςεισ
Θλικιακι ομάδα: Ομάδα μακθτϊν/τριϊν με Νοθτικι Υςτζρθςθ και Διάχυτεσ
Αναπτυξιακζσ Διαταραχζσ (Αυτιςμό) (οι μακθτζσ/τριεσ ςτα Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., δθμιουργοφν τμιμα
ανάλογα τθν αναπθρία και όχι τθν θλικία τουσ).
Γνωςτικό/ά αντικείμενο/α: Μάκθμα: Στοιχεία Γεωπονίασ, Τεχνολογία Τροφίμων Ενότθτα:
Αρωματικά Φυτά. Σθμείωςθ: Μπορεί να γίνει διακεματικι προςζγγιςθ τθσ ενότθτασ με
το εργαςτιριο Μαγειρικισ – Ηαχαροπλαςτικισ.

Γνωςτικοί Στόχοι
 Να γνωρίςουν τα ςπουδαιότερα αρωματικά φυτά τθσ Κριτθσ
 Να μάκουν τθ χριςθ τουσ και τον τρόπο ςυγκομιδισ τουσ
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 Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία των αρωματικϊν φυτϊν για τθν τοπικι οικονομία
και τθ ςφνδεςι τθσ με τον τοπικό πολιτιςμό
Δεξιότθτεσ
 Να μπορζςουν να φυτζψουν και να καλλιεργιςουν τα αρωματικά φυτά
δθμιουργϊντασ ζνα ςχολικό κιπο
 Να μπορζςουν να καλλιεργιςουν μόνοι τουσ αρωματικά φυτά
Στάςεισ - Συμπεριφορά
 Να αναδυκεί το ςυναίςκθμα τουσ μζςα από το παραμφκι

Ενδεικτικό φφλλο εργαςίασ/πίνακασ/κάρτεσ κτλ.
Το παραμφκι, μπορεί να εκδοκεί ςε βιβλίο, αφοφ πρϊτα εικονογραφθκεί. Μποροφμε να
ηωγραφίςουμε ι να φωτογραφίςουμε τα αρωματικά φυτά και να δθμιουργθκοφν
καρτζλεσ αναγνϊριςισ τουσ.
Επίςθσ, ςε περίπτωςθ δθμιουργίασ κιπου με αρωματικά φυτά, δθμιουργοφμε δελτία
παρακολοφκθςθσ ανάπτυξθσ του φυτοφ ςτο οποίο κα αναφζρονται οι πλθροφορίεσ
ανάπτυξθσ του φυτοφ.

Συςτάςεισ/ςυμβουλζσ για τθν προετοιμαςία/υλοποίθςθ
Το παραμφκι με το Σαρανταβότανο, μποροφμε απλϊσ να το αφθγθκοφμε ι να το
διαβάςουμε δείχνοντασ ι όχι τισ εικόνεσ του και ζπειτα να ςυηθτιςουμε με τουσ/τισ
μακθτζσ/τριεσ.

Μποροφμε να το διαβάςουμε ι να το αφθγθκοφμε κι φςτερα οι μακθτζσ/τριεσ να
ηωγραφίςουν, να το δραματοποιιςουν, να παίξουν ζνα παιχνίδι, να καταςκευάςουν
αφεψιματα ι ακόμα και το ίδιο το Σαρανταβότανο, εάν ζχουμε φροντίςει να τουσ
εξαςφαλίςουμε τα αρωματικά φυτά.

Μποροφμε να το θχογραφιςουμε με τισ φωνζσ των μακθτϊν/τριων και ςτθ ςυνζχεια να
το δραματοποιιςουμε, ςτθν αίκουςα διδαςκαλίασ, ςτο ςχολικό κιπο, ςτο προαφλιο αν ο
καιρόσ το ευνοεί ι να το θχογραφιςουμε με τθ φωνι μασ και να τθν ακοφςουμε με τουσ
ιχουσ μιασ ιρεμθσ μουςικισ ι ιχουσ περιβάλλοντοσ.
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Επειδι μζςω τθσ αφιγθςθσ του παραμυκιοφ, περνοφν ουςιαςτικά μθνφματα,
καλοφμαςτε να γίνουμε ςυν-αναγνϊςτεσ, εμψυχωτζσ, ζχουμε τθ δυνατότθτα να
προςεγγίςουμε μακθτζσ/τριεσ με ζντονεσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ ι βαριζσ αναπθρίεσ. Οι
μακθτζσ/τριεσ ζρχονται ςε επαφι με το βιβλίο, το πιάνουν το ξεφυλλίηουν και
μακαίνουν να αντλοφν πλθροφορίεσ μζςα απ’ αυτό.

Αφοφ ολοκλθρωκεί θ αφιγθςθ και θ ανάλυςθ του παραμυκιοφ, μποροφμε να προβοφμε
ςτθν εφαρμογι των ςτόχων που ζχουμε κζςει. Οι μακθτζσ/τριεσ, μπορεί να φυτζψουν
τα φυτά του Σαρανταβότανου, δθμιουργϊντασ κιπουσ αρωματικϊν φυτϊν και να
φροντίςουν για τισ μετζπειτα καλλιεργθτικζσ φροντίδεσ. Στθ ςυνζχεια μποροφν να
ςυλλζξουν τα αρωματικά φυτά και να φτιάξουν αφεψιματα τα οποία μποροφν να
δοκιμάςουν.

Τζλοσ, μποροφμε να το εκδϊςουμε ςε βιβλίο. Τα οφζλθ κα είναι περιςςότερα αφοφ, ς’
ζνα βιβλίο: ςυναντάμε ζναν καλό φίλο· μια καλι ςυντροφιά και προςωπικό καταφφγιο,
βρίςκουμε τον εαυτό μασ ςε κάποιον από τουσ ιρωεσ και ταυτιηόμαςτε μαηί του, μιασ
και οι μακθτζσ/τριεσ ζχουν ενεργό ρόλο ςτο ςενάριο και γενικά ςτθ δθμιουργία του
παραμυκιοφ, είναι ζνασ ςυνδετικόσ κρίκοσ ανάμεςα ςτουσ αναγνϊςτεσ, το/τθν
ςυγγραφζα – εκπαιδευτικό και γενικά τον κόςμο όλο. Το ςθμαντικότερο είναι ότι με ζνα
βιβλίο μποροφμε να ονειρευτοφμε και να φανταςτοφμε ότι μποροφμε να αλλάξουμε τον
κόςμο.

Ραραλλαγζσ
Εναλλακτικά, μποροφμε να απομονϊςουμε τισ μαντινάδεσ του Σαρανταβότανου, να
δθμιουργιςουμε ζνα ςχολικό κιπο με τα περιςςότερα αρωματικά φυτά και ςτο τζλοσ να
παραςκευαςτεί το «Σαρανταβότανο», όπωσ αναφζρεται ςτισ μαντινάδεσ.

Το παραμφκι «Ο γθτευτισ και το Σαρανταβότανο» είναι διακζςιμο ςτο ςφνδεςμο
https://drive.google.com/file/d/0B9UfwWqCttbJaXk1Tl95RjBSakk/view
Συνοδευτικό του παραμυκιοφ θχθτικό αρχείο είναι διακζςιμο ςτο ςφνδεςμο
https://drive.google.com/file/d/0B9UfwWqCttbJLXVVOHduQllLaE0/view
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Επιτραπζηιο παιχνίδι: ο Γαιοςκϊλθκασ
Ρετρίδου Βαρβάρα
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Δ.Ε. ΒϋΑκινασ
Καμπαράκθ Ελζνθ
Εκπαιδευτικόσ, 1ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ
Μαραγκάκθσ Ανάργυροσ
Φοιτθτισ Animation and Interactive Media, Εκπαιδευτικόσ Πμιλοσ
ΑΚΤΟ (Σχεδίαςθ ταμπλό και καρτϊν)
Μακθτζσ, θλικίασ 8-15 ετϊν

1 διδακτ. ϊρα

Βότανα – φαρμακευτικά φυτά, κεραπεία αςκενειϊν, ζδαφοσ,
παραςκευάςματα φυτϊν, γαιοςκϊλθκασ

Ρεριγραφι
Οι μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςε πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ,
μποροφν να παίξουν το παιχνίδι είτε ωσ ομάδεσ εκπροςωποφμενεσ από ζνα/μια
μακθτι/τρια κάκε φορά, είτε ςε ομάδεσ όπου ο/θ κακζνασ/μια παίηει μόνοσ/θ του/τθσ.
Το παιχνίδι αυτό μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτο ςτάδιο τθσ αξιολόγθςθσ (αρχικισδιαμορφωτικισ-τελικισ)

ωσ

προσ

τθν

επίτευξθ

των

γνωςτικϊν

ςτόχων

του

προγράμματοσ. Οι κάρτεσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ωσ ζχουν, αφοφ κοποφν και
πλαςτικοποιθκοφν. Οι παιδαγωγικζσ ομάδεσ των προγραμμάτων περιβαλλοντικισ
εκπαίδευςθσ μποροφν ακόμα να φτιάξουν καινοφργιεσ, ανάλογα με τθ κεματικι που
ζχουν επιλζξει να μελετιςουν. Τα πιόνια του παιχνιδιοφ μποροφν να καταςκευαςτοφν με
πλαςτικά καπάκια μπουκαλιϊν, που κα τρυπθκοφν από μεγάλεσ πινζηεσ διαφορετικϊν
χρωμάτων οι οποίεσ κα ςτακεροποιθκοφν πάνω ςτα καπάκια με κερμοκόλλα.

Ο ςχεδιαςμόσ του παιχνιδιοφ μασ βαςίςτθκε ςτο κλαςςικό παιχνίδι «Φιδάκι». Το
«Φιδάκι» είναι ζνα επιτραπζηιο (μπορεί να γίνει και επιδαπζδιο) παιχνίδι, ςτο οποίο
υπάρχουν οριςμζνα επίπεδα, που ανεβαίνεισ εάν πζςεισ ςε βάςθ ςκάλασ και κατεβαίνεισ
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εάν πζςεισ ςε ςτόμα φιδιοφ. Το παιχνίδι κυκλοφόρθςε για πρϊτθ φορά ςτθν Λνδία. Στθ
ςυνζχεια κυκλοφόρθςε ςτθν Αγγλία. Στθν Λνδία ιταν γνωςτό ωσ Vaikuntapaali ι
Paramapada Sopanam που ςθμαίνει «θ ςκάλα προσ τθ ςωτθρία». Αυτι θ «ςωτθρία» είχε
μάλλον ςχζςθ με τον Λνδουιςμό και τα φίδια αντιπροςϊπευαν τουσ πειραςμοφσ.
Μόνο που ςτθν αρχικι ζκδοςθ αν κάποιοσ/α ζπεφτε ςε κεφάλι φιδιοφ δεν κα πιγαινε
απλά μερικά τετράγωνα πίςω αλλά κα πζκαινε και κα ζπρεπε να ξαναγυρίςει ςτθν αρχι
του ταμπλό. Το Vaikuntapaali ικελε να τονίςει πωσ ακόμα και μια επιτυχθμζνθ ηωι
μπορεί να καταςτραφεί ςε δευτερόλεπτα απλά με μια λάκοσ επιλογι.

Δείγμα: http://www.helppost.gr/oikogeneia/kids/fidaki-paixnidi-epitrapezio/

Γνωςτικά αντικείμενα: Φυςικά Δθμοτικοφ-Ερευνϊ και Ανακαλφπτω, Βιολογία Αϋ & Βϋ
Γυμναςίου, Οικιακι Οικονομία Αϋ Γυμναςίου

Σκοπόσ
Ο ςκοπόσ εναςχόλθςθσ με ζνα οποιοδιποτε εκπαιδευτικό παιχνίδι ςτθν τάξθ, είναι θ
διευκόλυνςθ τθσ μάκθςθσ και θ εμπζδωςθ τθσ γνϊςθσ.

Γνωςτικοί ςτόχοι
Να εμπλακοφν οι μακθτζσ/τριεσ ενεργά ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και καταγραφισ
πλθροφοριϊν για ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, να τισ αξιολογιςουν, και να εξάγουν
ςυμπεράςματα.
Δεξιότθτεσ
Να αναπτφξουν δθμιουργικι ςκζψθ και κριτικι ικανότθτα. Να μποροφν να ςυνδυάςουν
πλθροφορίεσ μεταξφ τουσ. Να ςχεδιάςουν και να καταςκευάςουν ι να τροποποιιςουν
ςφμφωνα με τισ μακθςιακζσ τουσ ανάγκεσ, ζνα εκπαιδευτικό παιχνίδι μόνοι τουσ ςτθν
τάξθ.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Να μάκουν οι μακθτζσ/τριεσ να ςυνεργάηονται, να δουλεφουν ομαδικά, να ακοφν
προςεκτικά τουσ άλλουσ και να ςζβονται τισ απόψεισ τουσ. Να ευαιςκθτοποιθκοφν πάνω
ςτθ χρθςιμότθτα των βοτάνων και να μθν τα κόβουν αςυλλόγιςτα.
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Κανόνεσ επιτραπζηιου παιχνιδιοφ
Το παιχνίδι παίηεται από 2 ι περιςςότερουσ παίκτεσ/κτριεσ (ζωσ 6). Ράνω ςτθν καρτζλα
υπάρχουν κουτάκια με αρικμοφσ από το 1 ζωσ το 100. Επίςθσ υπάρχουν ηωγραφιςμζνεσ
ςκάλεσ

και

γαιοςκϊλθκεσ.

Κάκε

παίκτθσ/κτρια παίρνει ζνα πιόνι με
διαφορετικό χρϊμα. Αρχικά όλα τα
πιόνια

των

παικτϊν/κτριϊν

τοποκετοφνται ςτο τετράγωνο που
δθλϊνει τθν αφετθρία. Στόχοσ του
παιχνιδιοφ είναι να φκάςει κάποιοσ/α
παίκτθσ/κτρια πρϊτοσ/θ ςτο τζρμα,
διαςχίηοντασ

τα

αρικμθμζνα

τετράγωνα του ταμπλό. Θ ςειρά με τθν οποία κα παίξουν οι παίκτεσ/κτριεσ ορίηεται από
τθν αρχι, με το ρίξιμο του ηαριοφ. Αυτόσ/θ που φζρνει τθ μεγαλφτερθ «ηαριά» παίηει
πρϊτοσ/θ, αυτόσ/θ που φζρνει τθ δεφτερθ μεγαλφτερθ παίηει δεφτεροσ/θ, κ.ο.κ.

Μετά τον οριςμό τθσ ςειράσ των παικτϊν/κτριων, το παιχνίδι ξεκινάει. Το αποτζλεςμα
τθσ «ηαριάσ» δθλϊνει τον αρικμό των τετραγϊνων που κα διαςχίςει ο/θ
ςυγκεκριμζνοσ/θ παίκτθσ/κτρια. Θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται για όλουσ/εσ τουσ/τισ
παίκτεσ/κτριεσ με τθ ςειρά. Αν κάποια ςυγκεκριμζνθ κίνθςθ καταλιξει ςε ςτόμα
γαιοςκϊλθκα, τότε /θ ςυγκεκριμζνοσ/θ παίκτθσ/κτρια καλείται να απαντιςει ςτθν
ερϊτθςθ που παίρνει για λογαριαςμό του/τθσ από τισ κάρτεσ ερωτιςεων ο/θ
επόμενοσ/θ παίκτθσ/κτρια. Αν ο/θ παίκτθσ/κτρια απαντιςει ςωςτά, ξαναρίχνει το ηάρι
και προχωράει ανάλογα. Αν απαντιςει λάκοσ, τότε κα πρζπει να μετακινιςει το πιόνι
του/τθσ ςτθν ουρά του γαιοςκϊλθκα. Αν κάποια κίνθςθ καταλιξει ςτο κάτω μζροσ μιασ
ςκάλασ, τότε ο/θ ςυγκεκριμζνοσ/θ παίκτθσ/κτρια καλείται να απαντιςει τθν ερϊτθςθ
που παίρνει πάλι ο/θ επόμενοσ/θ παίκτθσ/κτρια για λογαριαςμό του/τθσ, από τισ κάρτεσ
ερωτιςεων που βρίςκονται τοποκετθμζνεσ ανάποδα. Αν ο/θ παίκτθσ/κτρια απαντιςει
ςωςτά, μετακινεί το πιόνι του/τθσ ςτο πάνω μζροσ τθσ ςκάλασ.
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Για να παίξετε το παιχνίδι, μπορείτε να βρείτε ςτουσ παρακάτω ςυνδζςμουσ τα εξισ:
Ταμπλό Γαιοςκϊλθκα:
https://drive.google.com/file/d/0B9JE0j8jHg_UWDNhTWg3QnRfTjg/view?usp=sharing
Κάρτεσ ερωτιςεων:
https://drive.google.com/file/d/0B9JE0j8jHg_ULUhZWmczV0NzdnM/view?usp=sharing
Ρίςω πλευρά καρτϊν:
https://drive.google.com/file/d/0B9JE0j8jHg_UOUotdXlNYW4tQTQ/view?usp=sharing
Υπόδειγμα ερωτιςεων, καρτϊν και ταμπλό:
https://drive.google.com/open?id=0B9UfwWqCttbJMUY1c3NfYUNZd0E

Βιβλιογραφία

Καινοφργιου, Σ., Ραπαηιςθ, Χ., ουςςομουςτακάκθ, Μ., Σκαμπαρδϊνθσ, Σ. &
Χατηθμιχαιλ, Μ. (2014). Στθ Γειτονιά των Αρωματικϊν και Αρτυματικϊν Φυτϊν.
Ακινα: Ελλθνικι Εταιρεία προςταςίασ τθσ Φφςθσ. Ανακτικθκε 21 Σεπτεμβρίου 2016
από http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=84.
Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ. (2007). Θ πθλιορείτιςςα γιαγιά κυμάται...βότανα δια πάςαν νόςον.
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Ο φωτεινόσ παντογνϊςτθσ των βοτάνων
Ρετρίδου Βαρβάρα
Υπεφκυνθ Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Δ.Δ.Ε. ΒϋΑκινασ
Καμπαράκθ Ελζνθ
Εκπαιδευτικόσ, 1ο Γυμνάςιο Νζου Ψυχικοφ

Μακθτζσ, θλικίασ 8-15 ετϊν

2 διδακτ. ϊρεσ

Βότανα, φωτεινόσ παντογνϊςτθσ, θλεκτρικό κφκλωμα, παιχνίδι

Ρεριγραφι
Βαςικό του χαρακτθριςτικό είναι ότι πρόκειται για ζνα παιχνίδι γνϊςεων ςτο οποίο
υπάρχει θ διακεματικότθτα που είναι απαραίτθτθ για τθν υλοποίθςθ προγραμμάτων
Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. Εμπλζκονται θ Γλϊςςα, τα Μακθματικά, θ Τεχνολογία, θ
Φυςικι, θ Βιολογία, θ Οικιακι Οικονομία, Θλεκτρολογία (θλεκτρολογία), Ξζνεσ Γλϊςςεσ
(ορολογία). Συνδυάηει γνϊςεισ και δεξιότθτεσ, από πολλά και διαφορετικά μακιματα.
Ταυτόχρονα ενιςχφει τθν ενεργό μάκθςθ μζςω του παιχνιδιοφ.

Οι μακθτζσ/τριεσ που ςυμμετζχουν ςτισ υποομάδεσ του προγράμματοσ καταςκευάηουν
από ζνα φωτεινό παντογνϊςτθ, τον οποίο χρθςιμοποιοφν για να παίξουν με τουσ/τισ
ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ, και να διαπιςτϊςουν τι ζμακαν ςτθ διάρκεια υλοποίθςθσ του
προγράμματοσ. Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί και ενδιάμεςα ωσ μζςο ανατροφοδότθςθσ
των υποομάδων ι και ολόκλθρθσ ομάδασ.

Γνωςτικά αντικείμενα: Φυςικι Εϋ Δθμοτικοφ (Θλεκτριςμόσ), Φυςικι Γ’ Γυμναςίου
(Θλεκτρικά Κυκλϊματα), Βιολογία Αϋ και Β’ Γυμναςίου, Τεχνολογία Α’, Βϋ και Γ’
Γυμναςίου.
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Γνωςτικοί ςτόχοι
 Οι μακθτζσ να ζρκουν ςε επαφι με τθν πρακτικι εφαρμογι αρχϊν και διατάξεων τθσ
φυςικισ
 Να εμπλακοφν ενεργά ςτθ διαδικαςία αναηιτθςθσ και καταγραφισ πλθροφοριϊν για
ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα, να τισ αξιολογοφν, και να διεξάγουν ςυμπεράςματα
 Να γνωρίςουν ζνα παιχνίδι από το παρελκόν, τθν εποχι τθσ απουςίασ θλεκτρονικϊν
υπολογιςτϊν
 Να εφαρμόςουν ςτθ πράξθ όςα διδάςκονται ςτο μάκθμα τθσ Τεχνολογίασ για τον
ςχεδιαςμό και τθν καταςκευι ενόσ ζργου
Δεξιότθτεσ
 Οι μακθτζσ να αναπτφξουν δθμιουργικι ςκζψθ και κριτικι ικανότθτα
 Να μάκουν να ερευνοφν, να πειραματίηονται
 Να μάκουν να αξιοποιοφν διαφορετικά υλικά
 Να μάκουν να χειρίηονται απλά εργαλεία
 Να αναπτφξουν τισ καλλιτεχνικζσ τουσ ικανότθτεσ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
 Να αναπτφξουν ςτοιχεία ςυνεργαςίασ, ομαδικότθτασ ςεβαςμοφ

Φωτεινόσ παντογνϊςτθσ

Ζνα κλαςικό παιχνίδι γνϊςεων τθσ μθ θλεκτρονικισ εποχισ.
Σε μια εποχι που οι θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ δεν
υπιρχαν, μια εξωτικι για τα δεδομζνα τθσ εποχισ
υλοποίθςθ πλοφτιηε τισ γνϊςεισ μασ εντυπωςιάηοντασ
γενιζσ και γενιζσ! Αυτι θ πρωτόγονθ "υπολογιςτικι
διάταξθ" χάρισ ςτθν φπαρξθ του τυπωμζνου κυκλϊματοσ τθσ, ζδινε τθν εντφπωςθ ότι
μπορεί να κάνει κάποιεσ λογικζσ πράξεισ. Οι διάφορεσ χάρτινεσ καρτζλεσ που
τοποκετοφνταν επάνω ςε αυτι τθν αυτοςχζδια πλακζτα είχαν ανακατεμζνεσ ερωτιςεισ
και απαντιςεισ διαφορετικϊν κεματολογιϊν.
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Ο τρόποσ λειτουργίασ ιταν απλόσ. Ο/Θ χριςτθσ/ςτρια είχε ςτθν διάκεςθ του/τθσ μια
διάταξθ που αποτελοφνταν από μια μπαταρία δυο καλϊδια και ζνα λαμπτιρα. Τα δυο
καλϊδια κατζλθγαν ςε μεταλλικζσ ακίδεσ. Θ καρτζλα που ιταν τοποκετθμζνθ επάνω
ςτθν πλακζτα είχε διάφορεσ ερωτιςεισ και απαντιςεισ με ανακατεμζνθ (τυχαία ςειρά)
ϊςτε να μθν προκφπτει εκ τθσ πρϊτθσ ματιάσ θ ςωςτι αντιςτοίχιςθ τουσ! Αν ικελε ο/θ
παίκτθσ/κτρια να δοκιμάςει να δϊςει μια απάντθςθ ςε κάποια από τισ ερωτιςεισ τότε το
μόνο που ζπρεπε να κάνει ιταν να ακουμπιςει τθν μια ακίδα ςτθν τρυποφλα τθσ
ερϊτθςθσ και τθν άλλθ ςε αυτι τθσ απάντθςθσ που κεωροφςε πικανόν θ ςωςτι! Aν θ
εκτίμθςθ του/τθσ ιταν ςωςτι, τότε θ μπαταρία κα τροφοδοτοφςε το λαμπάκι μζςω του
κυκλϊματοσ που ζκλεινε και αυτό κα άναβε επιβεβαιϊνοντασ το ςωςτό τθσ απάντθςθσ.
Σε διαφορετικι περίπτωςθ το λαμπάκι κα παρζμενε ςβθςτό αφοφ ερϊτθςθ και
απάντθςθ δεν μποροφςαν να κλείςουν το κφκλωμα και άρα δεν κα τροφοδοτοφνταν. Το
όνομα του/τθσ παρζμεινε ςυνϊνυμο τθσ γνϊςθσ και ζγινε τιμθτικό παρατςοφκλι ςε
αυτοφσ/αυτζσ που είχαν μεγάλεσ εγκυκλοπαιδικζσ γνϊςεισ: "Αυτόσ/ι είναι Φωτεινόσ
Ραντογνϊςτθσ" (παρομοίωσ με το: " Θ Δομι είςαι;").
Ρθγι: http://turricanblog.blogspot.gr/2011/05/blog-post_24.html

Οδθγίεσ καταςκευισ παντογνϊςτθ
https://drive.google.com/file/d/0B5IeOcFs1-phNlJCQ2otenJxRUU/view?usp=sharing

Βιβλιογραφία
Καινοφργιου, Σ., Ραπαηιςθ, Χ., ουςςομουςτακάκθ, Μ., Σκαμπαρδϊνθσ, Σ. &
Χατηθμιχαιλ, Μ. (2014). Στθ Γειτονιά των Αρωματικϊν και Αρτυματικϊν Φυτϊν.
Ακινα: Ελλθνικι Εταιρεία προςταςίασ τθσ Φφςθσ. Ανακτικθκε 21 Σεπτεμβρίου 2016
από http://www.env-edu.gr/ViewPack.aspx?id=84.
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Ραιχνίδια με τα βότανα
Σπανοποφλου Κατερίνα
Μζλοσ παιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Μακθτζσ, θλικίασ 4-6 ετϊν

4-5 ϊρεσ

Βότανα, παιχνίδι, κουκλοκζατρο, αινίγματα, παντομίμα

Ρεριγραφι
Τα παιδιά παρακολουκοφν κουκλοκζατρο και παρατθροφν κάρτεσ που αναφζρονται ςτα
βότανα και τθ χριςθ τουσ από τον άνκρωπο. Στθ ςυνζχεια εμπλζκονται ςε ςυηθτιςεισ,
παιχνίδια, δραςτθριότθτεσ παντομίμασ, κακϊσ και αναγνϊριςθ βοτάνων ςτθ φφςθ. Θ
απόκτθςθ γνϊςεων για τα βότανα και θ ενκάρρυνςθ κετικισ ςτάςθσ των παιδιϊν
απζναντι ςε αυτά αξιολογοφνται με τθν εμπλοκι των παιδιϊν ςε παιχνίδι ρόλων κακϊσ
και με τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν τουσ.

Γνωςτικά αντικείμενα: Ρεριβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ

Γνωςτικοί ςτόχοι
Θ απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων για τθ μορφι και τισ χριςεισ οριςμζνων βοτάνων, κακϊσ
και για τθ ςφνδεςι τουσ με τον πολιτιςμό.
Δεξιότθτεσ
Συμμετοχι ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ κακϊσ και ςε παιχνίδια με κανόνεσ, αντιςτοίχιςθ
τθν ποςότθτασ που αναφζρεται ςτο ηάρι με τα βιματά τουσ, ζκφραςθ μζςω τθσ
γλϊςςασ, τθσ τζχνθσ και τθσ κίνθςθσ.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Συνειδθτοποίθςθ τθσ αξίασ των βοτάνων και απόκτθςθ κετικισ ςτάςθσ προσ αυτά.
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Ρροετοιμαςία-υλικά
Κάρτεσ αναγνϊριςθσ και κουκλοκζατρο για τα βότανα, που βρίςκονται ςτον ιςτότοπο
του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ» του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ,
υπολογιςτισ, φωτογραφικι μθχανι, ζνα ι δφο ηάρια με βακμό δυςκολίασ κατά τθν
κρίςθ τθσ εκπαιδευτικοφ, χαρτί, χρϊματα.
Φάςεισ ςεναρίου

1θ φάςθ: Ειςαγωγι (Διάρκεια: 20 λεπτά περίπου)
O/Θ εκπαιδευτικόσ τοποκετεί ςε ζνα τραπζηι ςτθ γωνιά τθσ ςυηιτθςθσ κάρτεσ με
φωτογραφίεσ των βοτάνων ςτθ μια τουσ πλευρά και πλθροφορίεσ για αυτά ςτθν άλλθ.
Οι κάρτεσ αυτζσ βρίςκονται ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου «Τα βότανα
ςτθ ηωι μασ» του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ: http://kpemakrin.mag.sch.gr/herbsNET/KARTES_BOTANA.pdf. Ρροτείνεται τα παιδιά, χωριςμζνα ςε
ομάδεσ με τυχαίο τρόπο, να παρατθριςουν τισ κάρτεσ, να ςυηθτιςουν για το
περιεχόμενό τουσ και μετά να τισ παρουςιάςουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ.

2θ φάςθ (Διάρκεια: 10 λεπτά+10 λεπτά)
Τα παιδιά παρακολουκοφν κουκλοκζατρο με τίτλο «Τα παιδιά και τα βότανα». Το ζργο
βρίςκεται ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ»
(https://drive.google.com/file/d/0B9UfwWqCttbJYmVwQTRVbU9TS2c/view?usp=drive_w
eb).
Ρροτείνεται να ακολουκιςει ςυηιτθςθ, με ερωτιςεισ κατανόθςθσ του ζργου, ϊςτε τα
παιδιά να εκφράςουν ό,τι αντιλιφκθκαν για τα βότανα και τισ χριςεισ τουσ, αλλά και
ερωτιςεισ για τθ χριςθ των βοτάνων ςτθν οικογζνεια και τθν κακθμερινότθτά τουσ,
ϊςτε να ςυνδζςουν το κζμα με τισ προχπάρχουςεσ γνϊςεισ τουσ.

3θ φάςθ (Διάρκεια: 10 λεπτά περίπου)
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ με τυχαίο τρόπο και παίρνουν μζροσ ςε διαγωνιςμό
αινιγμάτων με κζμα τα βότανα που αναφζρκθκαν ςτο κουκλοκζατρο. Θ ομάδα που
βρίςκει τθ ςωςτι απάντθςθ κερδίηει τθν ανάλογθ κάρτα. Κερδίηει θ ομάδα που κα
ςυγκεντρϊςει τισ περιςςότερεσ κάρτεσ. Τα αινίγματα είναι τα ακόλουκα:
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Είμαι λουλοφδι μικρό και ςτο πρόςωπο τθσ νφφθσ πάω εγϊ. Ποια είμαι; (Θ καλζντουλα)
Πονάσ όταν ςε τςιμπϊ, αλλά τα μαλλιά ςου ομορφαίνω. Ποια είμαι; (Θ τςουκνίδα)
Στισ κοτοφλεσ ςου με ταΐηεισ, όταν κζλεισ να ζχεισ το πιο γερό αυγό. Ποιο είμαι; (Το
περδικάκι)
Σε ςαμπουάν ταιριάηω, αλλά δίνω άρωμα και ςτο φαγθτό. Ποιο είμαι; (Το δεντρολίβανο)
Αν κεσ να φασ νόςτιμθ πίτα, δεν πρζπει να με ξεχάςεισ. Ποιο είμαι; (Το λάπακο)
Ζχω φφλα ςαν δοντάκια, αλλά δε δαγκϊνω, κάνω καλό. Ποια είμαι; (Θ πικραλικρα)
Από το τςίμπθμα τθσ τςουκνίδασ ςε γιατρεφω, είμαι βοτανάκι καλό. Ποια είμαι; (Θ
μολόχα).

Ρικανι προζκταςθ (Διάρκεια: 30 λεπτά περίπου)
Οι ομάδεσ ηωγραφίηουν το αίνιγμα με το βότανο που τουσ άρεςε περιςςότερο. Πταν
ςυγκεντρωκοφν όλεσ οι ηωγραφιζσ, τα παιδιά κάκε ομάδασ δείχνουν τθ ηωγραφιά τουσ
ςτα υπόλοιπα και τουσ ηθτοφν να αναγνωρίςουν το βότανο ςτο οποίο αναφζρεται.
Κερδίηει θ ομάδα με τισ περιςςότερεσ ςωςτζσ απαντιςεισ.

4θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά περίπου)
Μετά από λάχνιςμα, ζνα παιδί γίνεται ελαφάκι και τα υπόλοιπα παιδιά χωρίηονται ςε
ομάδεσ. Τοποκετοφμε τισ κάρτεσ με τα βότανα που αναφζρκθκαν ςτο κουκλοκζατρο ςτο
τραπζηι και τισ παρατθροφν. Ζπειτα, τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τουσ και το ελαφάκι
κρφβει ζνα βότανο. Μόλισ ανοίξουν τα μάτια τουσ, προςπακοφν να βρουν ποιο βότανο
λείπει και να το ηθτιςουν από το ελαφάκι. Μόλισ μια ομάδα βρει ποιο βότανο λείπει και
το ηθτιςει, το ελαφάκι ρωτάει «τι το κζλετε;» Θ ομάδα που κα απαντιςει ςωςτά με μια
από τισ χριςεισ του βοτάνου, κερδίηει τθν κάρτα. Κερδίηει θ ομάδα που κα ςυγκεντρϊςει
τισ περιςςότερεσ κάρτεσ.

5θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά περίπου)
Τα παιδιά χωρίηονται ςε ομάδεσ και κάκε ομάδα επιλζγει μια από τισ κάρτεσ με τα
βότανα που αναφζρκθκαν ςτο κουκλοκζατρο. Αρχικά ο/θ εκπαιδευτικόσ ηθτά από τα
παιδιά κάκε ομάδασ να δείξουν τθν κάρτα που διάλεξαν και να απαντιςουν ςε
ερωτιςεισ για τα χαρακτθριςτικά του βοτάνου, όπωσ το χρϊμα του λουλουδιοφ του, τα
φφλλα, κακϊσ και τισ χριςεισ του. Ακολουκεί ζνα κινθτικό παιχνίδι. Τα παιδιά
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ςθκϊνονται όρκια και κινοφνται ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ, όταν αυτζσ αφοροφν το
βότανο τθσ ομάδασ τουσ. Οι οδθγίεσ μπορεί να αφοροφν βότανα που ζχουν επιλζξει μία
ι δφο ομάδεσ. Οι οδθγίεσ κα μποροφςαν να είναι: Τϊρα χορεφουν τα παιδιά που ζχουν
βότανα με κίτρινο λουλοφδι (καλζντουλα και πικραλικρα). Τα παιδιά που ζχουν βότανα
με φφλλα ςαν δοντάκια χτυποφν παλαμάκια (πικραλικρα). Τα παιδιά που ζχουν βότανα
που χρθςιμοποιοφνται ςε ςαμπουάν για τα μαλλιά ςθκϊνουν τα χζρια ψθλά (τςουκνίδα
και δεντρολίβανο). Τα παιδιά που ζχουν βότανα που χρθςιμοποιοφνται ςε κρζμα για
ωραίο δζρμα τραγουδοφν (καλζντουλα). Τα παιδιά που ζχουν βότανα που κάνουν
νόςτιμθ πίτα κάνουν μια ςτροφι (λάπακο). Τα παιδιά που ζχουν βότανα που τςιμποφν
κρατιοφνται από το χζρι (τςουκνίδα), κ.λπ.

6θ φάςθ (Διάρκεια: Ρερίπου 15 λεπτά)
Τοποκετοφμε τθν κάρτα με το περδικάκι ςε ζνα ςθμείο του χϊρου και τα παιδιά
χωρίηονται ςε δφο ομάδεσ από κότεσ που κζλουν να φτάςουν το περδικάκι και να το
φάνε. ίχνοντασ κάκε φορά το ηάρι, τα παιδιά τθσ αντίςτοιχθσ ομάδασ κάνουν τα
ανάλογα βιματα για να φτάςουν το περδικάκι. Ρρϊτθ νικιτρια θ ομάδα που κα φτάςει
πρϊτθ, δεφτερθ νικιτρια αυτι που κα φτάςει δεφτερθ, κ.λπ.

7θ φάςθ (Διάρκεια: Ρερίπου 1 ϊρα)
Σε μια εξόρμθςθ ςτθ γειτονιά/ςτο πάρκο/ςτθ φφςθ τα παιδιά προςπακοφν να
αναγνωρίςουν τα βότανα που παρουςιάηονται ςτισ κάρτεσ. Ραρατθροφν, ςυλλζγουν
βότανα και τα φωτογραφίηουν, αν υπάρχει φωτογραφικι μθχανι.

8θ φάςθ (Διάρκεια: Ρερίπου 15 λεπτά)
Στθ ςυνζχεια τα παιδιά φτιάχνουν τισ δικζσ τουσ κάρτεσ με βότανα, ατομικά ι ςε μικρζσ
ομάδεσ, με ηωγραφικι, γραφι, τισ φωτογραφίεσ τουσ που αποκθκεφουν και τυπϊνουν,
αν υπάρχει υπολογιςτισ ςτθν τάξθ, ι με όποιον άλλο τρόπο επιλζξουν και ςε όποιο
μζγεκοσ κζλουν. Κα μποροφςαν να ηωγραφίςουν το βότανο, να γράψουν το όνομά του,
και ςτθ ςυνζχεια να γράψουν ι να ηωγραφίςουν μια πικανι χριςθ του από τον
άνκρωπο, για παράδειγμα φαγθτό, φάρμακο, καλλυντικι κρζμα, κ.λπ.

9θ φάςθ: Ραντομίμα με ιςτορίεσ των βοτάνων (Διάρκεια: Ρερίπου 20 λεπτά)
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Ο/Θ εκπαιδευτικόσ βρίςκει μφκουσ/ζκιμα/ιςτορικά ςτοιχεία για τα βότανα ςε βιβλία ι
ςτο διαδίκτυο. Τζτοιου είδουσ ςτοιχεία μποροφν να βρεκοφν και ςτο άρκρο «Βότανα και
παγκόςμιοσ πολιτιςμόσ» που βρίςκεται ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ Κεματικοφ Δικτφου
«Τα βότανα ςτθ ηωι μασ» του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ, ςτθν ακόλουκθ διεφκυνςθ:
https://drive.google.com/file/d/0B9UfwWqCttbJYlNycTA0SnNjTFU/view?usp=drive_web.
Τα παιδιά χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ και ο/θ εκπαιδευτικόσ τουσ διαβάηει τρία ςφντομα
κείμενα που αναφζρονται ςε μφκουσ/ζκιμα/ιςτορικά ςτοιχεία ςχετικά με τα βότανα,
που τουσ ζχει τυπϊςει ι αντιγράψει. Μετά το διάβαςμα οι ομάδεσ διαλζγουν από ζνα
χαρτί ςτθν τφχθ, χωρίσ καμία ομάδα να ξζρει τι διάλεξαν οι υπόλοιπεσ. Ζπειτα κάκε
ομάδα παρουςιάηει παντομίμα βαςιςμζνθ ςτο κείμενο που τθσ ζτυχε και οι υπόλοιπεσ
ομάδεσ προςπακοφν να μαντζψουν ςε ποιο κείμενο αναφζρεται θ παντομίμα.

Αξιολόγθςθ (Διάρκεια: Ρερίπου 20 λεπτά)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ ρωτάει τα παιδιά αν ιταν βότανο ποιο κα ικελαν να είναι και γιατί.
Στθ ςυνζχεια προτείνει τα παιδιά να υποδυκοφν το βότανο που διάλεξαν και να
προςπακιςουν να πείςουν τουσ υπόλοιπουσ για τθν αξία τουσ. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ
μπορεί να κάνει ερωτιςεισ ςτα παιδιά που υποδφονται τα βότανα όπωσ π.χ. «τι καλό
μπορείσ να κάνεισ ςτον άνκρωπο;» κ.λπ.

Ραρουςίαςθ (Διάρκεια: Ρερίπου 1 ϊρα)
Τα παιδιά παρουςιάηουν τισ κάρτεσ και τισ ιςτορίεσ τουσ ςτουσ γονείσ/ςτα παιδιά του
Δθμοτικοφ ςχολείου/ςτα παιδιά του γειτονικοφ Νθπιαγωγείου.
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Βοτανοϊςτορίεσ
Σπανοποφλου Κατερίνα
Μζλοσ παιδαγωγικισ Ομάδασ, Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ
Μακθτζσ, θλικίασ 4-6 ετϊν

4 ϊρεσ

Βότανα, δθμιουργικι γραφι

Ρεριγραφι
Τα παιδιά παρατθροφν κάρτεσ που αναφζρονται ςτα βότανα και τθ χριςθ τουσ από τον
άνκρωπο και ακοφνε ιςτορίεσ, παραμφκια και ποιιματα με το ίδιο κζμα. Με βάςθ αυτά
τα ερεκίςματα εμπλζκονται ςε διάφορεσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ και
δθμιουργοφν το δικό τουσ βιβλίο για τα βότανα, το οποίο ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηουν
ςτουσ γονείσ τουσ/ςτα παιδιά του Δθμοτικοφ/ςτα παιδιά του γειτονικοφ Νθπιαγωγείου.

Γνωςτικά αντικείμενα: Ρεριβάλλον και Εκπαίδευςθ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ, Φυςικζσ
Επιςτιμεσ, Γλϊςςα

Γνωςτικοί ςτόχοι
Θ απόκτθςθ βαςικϊν γνϊςεων για τθ μορφι και τισ χριςεισ οριςμζνων βοτάνων.
Δεξιότθτεσ
Συμμετοχι ςε ομαδικζσ δραςτθριότθτεσ δθμιουργικισ γραφισ.
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
Να ςυνειδθτοποιιςουν τθν αξία των βοτάνων και να αποκτιςουν κετικι ςτάςθ προσ
αυτά

Ρροετοιμαςία-υλικά: Κάρτεσ για τα βότανα, που βρίςκονται ςτον ιςτότοπο του Εκνικοφ
Κεματικοφ Δικτφου «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ» του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ, παραμφκια και
ιςτορίεσ για τα βότανα, υπολογιςτισ, χαρτί, χρϊματα.
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Φάςεισ ςεναρίου

Ειςαγωγι (Διάρκεια: 30 λεπτά)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει ςτα παιδιά παραμφκια, ιςτορίεσ και ποιιματα για τα
βότανα. Ρροτάςεισ για ςχετικά βιβλία υπάρχουν ςτον ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ. «Τα βότανα
ςτθ

ηωι

μασ»

του

Κ.Ρ.Ε.

Μακρινίτςασ

ςτθ

διεφκυνςθ

http://mvotana.weebly.com/betaiotabetalambdaiotaomicronpirhoomicrontau940sigmae
psiloniotasigmaf.html.

1θ φάςθ (Διάρκεια: 30 λεπτά)
O/Θ εκπαιδευτικόσ παρουςιάηει ςτα παιδιά κάρτεσ με φωτογραφίεσ των βοτάνων ςτθ
μια τουσ πλευρά και πλθροφορίεσ για αυτά ςτθν άλλθ. Οι κάρτεσ αυτζσ βρίςκονται ςτον
ιςτότοπο του Ε.Κ.Δ. «Τα βότανα ςτθ ηωι μασ» του Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ, ςτθν ακόλουκθ
διεφκυνςθ:

http://kpe-makrin.mag.sch.gr/herbsNET/KARTES_BOTANA.pdf.

Αφοφ

παρατθριςουν τισ κάρτεσ και ςυηθτιςουν για το περιεχόμενό τουσ, τα παιδιά χωρίηονται
ςε ομάδεσ με τυχαίο τρόπο και δθμιουργοφν αυτοςχζδιεσ ιςτορίεσ που γράφονται ςτο
πίςω μζροσ κάκε κάρτασ, ςτισ οποίεσ διθγοφνται πωσ χρθςιμοποίθςαν κάποιοι άνκρωποι
το βότανο. Για να βοθκιςει τα παιδιά να δθμιουργιςουν τισ αυτοςχζδιεσ ιςτορίεσ τουσ,
ο/θ εκπαιδευτικόσ κάνει μια ςειρά ερωτιςεων που αφοροφν γεγονότα ςτθ ςειρά και
ςχθματίηουν μια αφιγθςθ, όπωσ για παράδειγμα: Ροιοσ νομίηετε ότι πιγε να κόψει/να
φάει το βότανο; Γιατί το διάλεξε; Το βότανο ιταν ανκιςμζνο; Τι χρϊμα είχαν τα
λουλοφδια του; Βριςκόταν ςτο δάςοσ/ςε ζναν κιπο; Τι ζκανε ο άνκρωποσ; Τι είπε; Τι
είπαν τα λουλοφδια/βότανα/τα ηϊα; Τι είπε ο κόςμοσ; Τι ζγινε ςτο τζλοσ; Στθ ςυνζχεια
βρίςκουν τίτλο και εικονογραφοφν τισ ιςτορίεσ τουσ.

Ρικανι προζκταςθ (Διάρκεια: 30 λεπτά): Τα παιδιά κάκε ομάδασ παίρνουν δφο κάρτεσ
και προςπακοφν να ςυνκζςουν μια ιςτορία με τα δφο βότανα.

2θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ δείχνει ςτα παιδιά μια ι περιςςότερεσ εικόνεσ εξοχισ/δάςουσ και
προτείνει να φτιάξουν μια ιςτορία με βάςθ τθν εικόνα. Ηθτάει από τα παιδιά να
φανταςτοφν ότι είναι μζςα ςτθν εικόνα και προχωρεί ςε μια ςειρά ερωτιςεων για να
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βοθκιςει τθ ςφνκεςθ τθσ ιςτορίασ, όπωσ για παράδειγμα: Τι ακοφτε; Τι βλζπετε; Ροια
βότανα υπάρχουν; Τι κα κάνουμε τϊρα; Ρου αλλοφ να πάμε; Τι κα κάνουμε μετά; Ροιοσ
μασ περιμζνει; Οι ερωτιςεισ διαμορφϊνονται ανάλογα με τισ απαντιςεισ των παιδιϊν
και τθν πορεία που παίρνει θ αυτοςχζδια ιςτορία.

3θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά)
Τα παιδιά ςυνκζτουν ιςτορία με βάςθ μερικζσ λζξεισ, όπωσ για παράδειγμα βότανο,
πίνω, γιαγιά, μαμά, κουταλάκι, γλυκό.

4θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ δίνει ςτα παιδιά μια δομι ιςτορίασ ςαν παραμφκι για να τθ
ςυμπλθρϊςουν. Θ δομι αυτι κα μποροφςε να είναι: Μια φορά κι ζναν καιρό ςε ζνα
μεγάλο δάςοσ __________ κάποιοι αποφάςιςαν __________ Ξεκίνθςαν να __________
Εκεί βρικαν __________ Είδαν πολλά βότανα, που τα ζλεγαν__________. Μετά
ςυνάντθςαν __________ Εκείνοσ τουσ ηιτθςε __________ Ξαφνικά άκουςαν ζνα
τραγοφδι __________ Μπροςτά τουσ εμφανίςτθκε __________ και τουσ ζδωςε
__________ . Ο μικρόσ αποφάςιςε να πει μια μαγικι λζξθ __________. Ριρε το βότανο
που το ζλεγαν__________. Ζπειτα πιγε__________ Στο τζλοσ__________.

5θ φάςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά)
Ο/Θ εκπαιδευτικόσ διαβάηει ςτα παιδιά ομοιοκατάλθκτα ποιιματα για τα βότανα, όπωσ
το ποίθμα με το οποίο τελειϊνει το ζργο για κουκλοκζατρο «Τα παιδιά και τα βότανα»,
που

βρίςκεται

ςτον

ιςτότοπο

του

Ε.Κ.Δ.

ςτθν

ακόλουκθ

διεφκυνςθ:

https://drive.google.com/file/d/0B9UfwWqCttbJYmVwQTRVbU9TS2c/view?usp=drive_w
eb. Στθ ςυνζχεια, ο/θ εκπαιδευτικόσ λζει ονόματα βοτάνων και τα παιδιά προςπακοφν
να βρουν ομοιοκατάλθκτεσ λζξεισ, που ο/θ εκπαιδευτικόσ τισ ςθμειϊνει, για παράδειγμα
ραδίκι-πιτςιρίκι. Κάνοντασ ερωτιςεισ, όπωσ τι ζκανε το πιτςιρίκι, ποιοσ ιταν ο κακόσ
που πιρε το βαςιλικό κλπ., ο/θ εκπαιδευτικόσ προςπακεί να βοθκιςει τα παιδιά να
ςυνδυάςουν τισ λζξεισ και να δθμιουργιςουν το δικό τουσ ποίθμα για τα βότανα.
Ρροτείνει να δϊςουν τίτλο ςτο ποίθμα και να ηωγραφίςουν τισ εικόνεσ του. Αν θ
δραςτθριότθτα ενδιαφζρει τα παιδιά, μποροφν να χωριςτοφν ςε ομάδεσ με τυχαίο τρόπο
και να δθμιουργιςουν περιςςότερα ποιιματα.
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Ρικανι προζκταςθ (Διάρκεια: 15 λεπτά): Ο/Θ εκπαιδευτικόσ μπορεί να ηθτιςει από τα
παιδιά να βρουν ομοιοκατάλθκτεσ λζξεισ με το όνομά τουσ και να τισ ςυμπεριλάβουν ςτα
ποιιματα για τα βότανα.

6θ φάςθ (Διάρκεια: 30 λεπτά)
Τα παιδιά με τθ βοικεια του/τθσ εκπαιδευτικοφ δθμιουργοφν ζνα βιβλίο με όλα τα
αυτοςχζδια κείμενα που δθμιοφργθςαν. Τα παιδιά ηωγραφίηουν τα εξϊφυλλα και δίνουν
τίτλο ςτο βιβλίο τουσ.

Ραρουςίαςθ (Διάρκεια: 1 ϊρα)
Τα παιδιά παρουςιάηουν το βιβλίο τουσ ςτουσ γονείσ/ςτα παιδιά του Δθμοτικοφ/ςτα
παιδιά του γειτονικοφ Νθπιαγωγείου, με αφιγθςθ, δραματοποίθςθ ι όποιο άλλο τρόπο
επιλζξουν.
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Πταν ο άνκρωποσ εμπνζεται από τον φυτικό κόςμο - Τα
φυτά μαρτυροφν τον πολιτιςμό του
Σπαρτινοφ Μαρία-Γεωργία
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Δ.Δ.Ε. Κυκλάδων
Μακθτζσ, θλικίασ 13-18 ετϊν

22 δίωρα

Βότανα, πολιτιςμόσ, μυκολογία, λαογραφία

Ρεριγραφι
Ρροςεγγίηουμε τθ ςτενι ςφνδεςθ βοτάνων με τισ πολλαπλζσ εκφράςεισ και μορφζσ
πολιτιςμοφ μιασ περιοχισ, με δεδομζνθ τθν ποικιλότθτα των βοτάνων από προθγοφμενθ
μελζτθ. Διερευνοφμε τθν επίδραςθ των βοτάνων ςε μορφζσ του υλικοφ και άυλου
πολιτιςμοφ. Αυτι γίνεται ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο, μελετϊντασ
διαπολιτιςμικά κάποια υποκζματα (κατά τθν κρίςθ των εκπαιδευτικϊν και τα
ενδιαφζροντα τθσ ομάδασ). Ερμθνεφουμε και ςυγκρίνουμε αυτιν τθν ποικιλόμορφθ
επίδραςθ ςτον πολιτιςμό διαφόρων εποχϊν.

Γνωςτικά αντικείμενα: Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ – Εκπαίδευςθ για τθν Αειφορία,
Αιςκθτικι Αγωγι, Λογοτεχνία, Οικιακι Οικονομία.

Σκοποί-ςτόχοι
 Να αναγνωρίςουν τθν επίδραςθ των φυτϊν ςτισ διάφορεσ μορφζσ και πτυχζσ του
πολιτιςμοφ
 Να ςυγκρίνουν τθν επίδραςθ των φυτϊν ςτον πολιτιςμό διαφόρων χωρϊν και
ιςτορικϊν περιόδων
 Να αποκτιςουν δεξιότθτεσ ςυλλογισ, οργάνωςθσ, ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ
δεδομζνων
 Να εκτιμιςουν το πλοφτο και τθ ςτενι ςφνδεςθ τθσ πολιτιςμικισ και φυςικισ μασ
κλθρονομιάσ
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 Να εκφραςτοφν εικαςτικά και να ςυνκζςουν δικό τουσ ζργο

Ρροετοιμαςία-υλικά
 Κάρτεσ με κζμα ‘‘Τα Βότανα ςτισ Διάφορεσ Ρτυχζσ Ρολιτιςμοφ’’ (Διακζςιμεσ ςτο
ςφνδεςμο http://tinyurl.com/zxvxw28)
 Εργαςτιριο υπολογιςτϊν – διαδίκτυο
 Φωτογραφικζσ μθχανζσ
 Φφλλα εργαςίασ

Φάςεισ ςεναρίου

1θ Φάςθ (2 δίωρα)
Αρχικά επιχειροφμε διζγερςθ του ενδιαφζροντοσ των μακθτϊν/τριϊν και ειςαγωγι ςτο
ευρφ κζμα ‘‘Βότανα και Ρολιτιςμόσ’’. Δουλεφουμε ςε ομάδεσ των 4-5 μακθτϊν/τριϊν.
Χρθςιμοποιοφμε τισ κάρτεσ ‘‘Τα Βότανα ςτισ Διάφορεσ Ρτυχζσ Ρολιτιςμοφ’’. Σε κάκε
ομάδα δίνουμε μια κάρτα που αναδεικνφει τθ διαςφνδεςθ μιασ πτυχισ του πολιτιςμοφ
με τα βότανα. Θ κάκε ομάδα καλείται αρχικά να περιγράψει τθν κάρτα που ζχει και εν
ςυνεχεία να αναπτφξει τι γνωρίηει (ποια φυτικά είδθ και μορφι πολιτιςμοφ δείχνει θ
κάρτα, τι γνωρίηει, ποια άλλα ςχετικά κζματα γνωρίηει). Ρροκαλοφμε μια ςφντομθ
ςυηιτθςθ και προβλθματιςμό για τθν επίδραςθ των βοτάνων ςτισ διάφορεσ μορφζσ
τζχνθσ και πολιτιςμοφ. Ολοκλθρϊνουμε με μία παρουςίαςθ δικι μασ, επιςθμαίνοντασ
τισ διάφορεσ μορφζσ και πτυχζσ του πολιτιςμοφ ςτισ οποίεσ τα βότανα πρωτοςτατοφν
και εμπνζουν (π.χ. μφκοι, κρφλοι, λαϊκι τζχνθ, κρθςκευτικι παράδοςθ, ποίθςθ, γνωςτοί
πίνακεσ ηωγραφικισ, ψθφιδωτά, τοιχογραφίεσ, δθμϊδεσ και ςφγχρονο τραγοφδι,
γαςτρονομικό πολιτιςμό, ςφμβολα κ.λπ.). Με βάςει τισ πολλαπλζσ μορφζσ πολιτιςμοφ
διαμορφϊνουμε υποκζματα διερεφνθςθσ και ομάδεσ εργαςίασ μακθτϊν

2θ Φάςθ (3 δίωρα)
Ραρακολουκοφμε και κακοδθγοφμε τισ ομαδικζσ εργαςίεσ. Σχεδιάηουμε επίςκεψθ ςε
δθμόςια βιβλιοκικθ για αναηιτθςθ ςχετικϊν πθγϊν και μία ιςτοεξερεφνθςθ. Επιπλζον
οργανϊνουμε με τθν τεχνικι τθσ δομθμζνθσ ςυνζντευξθσ ςυηιτθςθ με κζμα ‘’τα βότανα
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ςτθν τζχνθ και τθν παράδοςθ’’ με προςκεκλθμζνα 2-3 άτομα τθσ τοπικισ κοινωνίασ (π.χ.
αρχαιολόγο, ηωγράφο, λαογράφο, αγιογράφο κ.λπ.).

3θ Φάςθ (4 δίωρα)
Κάκε ομάδα ςχεδιάηει μια ςφντομθ παρουςίαςθ των ςτοιχείων και των πθγϊν που
βρικε. Συηθτάμε, εντοπίηουμε και επιλζγουμε ελλείψεισ και κζματα εμβάκυνςθσ και
εμπλουτιςμοφ τθσ εργαςίασ, όπωσ π.χ. το ποιθτικό ζργο ςυγκεκριμζνων ποιθτϊν ι το
ςχετικό ζργο τοπικϊν ηωγράφων, τθ διαπολιτιςμικι προςζγγιςθ του κζματοσ
(προςεγγίηοντασ π.χ. τουσ ςχετικοφσ κρφλουσ και μφκουσ, τθν τοπικι κουηίνα που
αξιοποιεί τα τοπικά είδθ βοτάνων ι τα νομίςματα και τα γραμματόςθμα διαφόρων
χωρϊν), τθν κριτικι ανάλυςθ και προςζγγιςθ των ςτοιχείων που βρικαμε (π.χ. ο μφκοσ ι
το γνωμικό ποιά χαρακτθριςτικά του φυτοφ ςχολιάηει και γιατί, ποιά φυτά
απεικονίηονται ςτισ τοιχογραφίεσ του Ακρωτθρίου τθσ Κιρασ κ.λπ.). Οι εργαςίεσ
παρουςιάηονται και ςυηθτιοφνται ςτθν ομάδα.

4θ Φάςθ (3 δίωρα)
Διοργανϊνουμε μελζτθ πεδίου ςε ςχετικοφσ με τα υποκζματα μελζτθσ χϊρουσ, όπωσ
π.χ. ςε λαογραφικό και αρχαιολογικό μουςείο. Φροντίηουμε πάντα να υποςτθρίξουμε
τθν παρατιρθςθ, ςυλλογι ςτοιχείων και ενεργό ςυμμετοχι των μακθτϊν/τριϊν με
ςχετικά φφλλα εργαςίασ. Τουσ παροτρφνουμε να εντοπίςουν, να απεικονίςουν και να
ςυλλζξουν πλθροφορίεσ για είδθ κοςμθμάτων, διακοςμθτικϊν ςτοιχείων, ςυμβόλων
κ.λπ. εμπνευςμζνα από τον κόςμο των βοτάνων.

5θ Φάςθ (2 δίωρα)
Διερευνοφμε το γιατί και το πωσ τα φυτικά είδθ επιδροφν ςτον πολιτιςμό μιασ περιοχισ
και πωσ αυτά ςυμβάλλουν ςτθν αειφορία ενόσ τόπου. Ρροςεγγίηουμε τον ςχετικό
Κατάλογο τθσ Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ανκρωπότθτασ τθσ UNESCO και
ςχεδιάηουμε ιςτοεξερεφνθςθ ςτισ διευκφνςεισ:
Θ τζχνθ τθσ ψακοπλεκτικισ ςτο Καποφτι (Κατεχόμενθ Κφπροσ).
http://www.unesco.org.cy/Programmes-I_techni_tis_psathoplektikis_sto_Kapoyti,GRPROGRAMMES-04-02-03-08,GR
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Θ τζχνθ τθσ καλακοπλεκτικισ / ψακοπλεκτικισ. http://www.unesco.org.cy/ProgrammesI_techni_tis_kalathoplektikis__psathoplektikis,GR-PROGRAMMES-04-02-03-07,GR
Εγγραφι τθσ Μαςτιχοκαλλιζργειασ ςτον Κατάλογο τθσ Άυλθσ Ρολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ
τθσ Ανκρωπότθτασ (UNESCO 2003) http://ayla.culture.gr/?p=313#more-313

6θ Φάςθ (3 δίωρα)
Καλοφμε τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να διερευνιςουν και να κατακζςουν τισ απόψεισ τουσ
τεκμθριωμζνα πωσ τα είδθ βοτάνων επθρεάηουν το ςφγχρονο πολιτιςμό (ςφγχρονα
ρεφματα τζχνθσ, μοντζρνα κουηίνα, μόδα κ.λπ.) και να αναρωτθκοφν για το αφριο. Τζλοσ
ηθτοφμε από κάκε ομάδα να αναπτφξει και να κατακζςει τισ απόψεισ τθσ απαντϊντασ
ςτο ερϊτθμα ‘‘Τα ςτοιχεία που ςυλλζξαμε κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ μασ και
καταδεικνφουν τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ χλωριδικισ και πολιτιςμικισ κλθρονομιάσ μασ
πϊσ μποροφν και να ςυμβάλλουν ςε μια τοπικι αειφόρο ανάπτυξθ;’’

7θ Φάςθ (2 δίωρα)
Ηθτάμε από τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ να αναλάβουν ρόλο «καλλιτζχνθ-δθμιουργοφ»
(ποιθτι, ςτιχουργοφ, ηωγράφου, γραφίςτα κ.λπ.) και με ατομικζσ εργαςίεσ να
εκφραςτοφν δθμιουργικά, εμπνεόμενοι από τα είδθ τθσ τοπικισ χλωρίδασ.

8θ Φάςθ (2 δίωρα)
Σχεδιάηουμε και οργανϊνουμε με τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ μια ςυνολικι παρουςίαςθ τθσ
όλθσ μελζτθσ μασ.

9θ Φάςθ (1 δίωρα)
Κάνουμε μια εςωτερικι αξιολόγθςθ και ηθτοφμε από τισ ομάδεσ να ςυμπλθρϊςουν ζναν
θμι-δομθμζνο εννοιολογικό χάρτθ που ςχεδιάηουμε ανάλογα με τα υποκζματα που
προςεγγίςαμε. Επιπλζον ηθτάμε και από κάκε μακθτι να απαντιςει γραπτϊσ με δφοτρεισ λζξεισ ςτισ παρακάτω: Ξανακυμικθκα, Ζμακα, Για πρϊτθ φορά ςυνειδθτοποίθςα,
Χάρθκα, Ενκουςιάςτθκα, Δεν μου άρεςε, Απογοθτεφκθκα.
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Ραιχνίδια δεςίματοσ τθσ ομάδασ και γνωριμίασ με τα
βότανα
Τηουρά Μαρία
Υπεφκυνθ Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων, Δ.Ρ.Ε. Λζςβου
Μακθτζσ, θλικίασ 8-12 ετϊν

3-4 διδακτ.
δίωρα

Βότανα, παιχνίδια, μαντεφω, αλφαβθτάρι, λεξικό, εμπιςτοςφνθ

Ρεριγραφι
Το ςχζδιο μακιματοσ αφορά ευχάριςτα παιχνίδια γνϊςθσ, γνωριμίασ, δράςθσ και
ςυνεργαςίασ ϊςτε να δελεάςει τα παιδιά για να δείχνουν κετικι διάκεςθ να
αςχολθκοφν με τθ κεματικι ενότθτα των βοτάνων ςε κάκε ευκαιρία που ο
εκπαιδευτικόσ κρίνει, ότι μπορεί να τα αξιοποιιςει ςτθν εκπαιδευτικι του διαδικαςία.
Είναι απλά ςτθν εφαρμογι τουσ και εφκολα μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από το
δάςκαλο, ςαν τεχνικι για τθν παροχι γνϊςεων αλλά και εκτόνωςθσ ςε ςτιγμζσ ζνταςθσ.
Ραράμετροι τθσ γενικισ τουσ φιλοςοφίασ είναι θ γνϊςθ που περνά μζςα από τθ
διαςκζδαςθ, το γζλιο, τθ χαρά, τθν αυκόρμθτθ ανάγκθ για ςυνεργαςία μζςα ςτθν ομάδα
αλλά και μεταξφ των ομάδων.
Γνωςτικά αντικείμενα: γλϊςςα, μελζτθ περιβάλλοντοσ, γεωγραφία

Γνωςτικοί ςτόχοι
• να ονομάηουν τα πιο ςθμαντικά βότανα τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ
• να περιγράφουν τα βότανα που απαντιοφνται ςτθν περιοχι τουσ
• να αναγνωρίηουν τα ενδθμικά βότανα τθσ περιοχισ τουσ
• να οργανϊνουν πλθροφορίεσ για τθν αναγνϊριςθ των πιο εφχρθςτων βοτάνων
Δεξιότθτεσ
• να αμβλυνκεί θ επικοινωνία των παιδιϊν μεταξφ τουσ ϊςτε να οδθγθκοφν ςε μια
ομαλι και εποικοδομθτικι ςχζςθ ςυνεργαςίασ και εμπιςτοςφνθσ
• να ενιςχυκεί θ αυτοπεποίκθςθ του παιδιοφ, και ωσ ικανι ςυνκικθ διαμόρφωςθσ
ταυτότθτασ του ατόμου μζςα από τθ ςχζςθ του με τουσ άλλουσ
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• να παρατθροφν, να ςυλλζγουν και να καταγράφουν πλθροφορίεσ
Στάςεισ/ςυμπεριφορζσ
• να αναγνωρίηουν τθν αξία χριςθσ των βοτάνων ςτθν κακθμερινι υγεία
• να ενκαρρφνουν τθ χριςθ τουσ

Ρροετοιμαςία-υλικά
Βότανα ςε εικόνεσ, Βότανα φρζςκα ι αποξθραμζνα, Χαρτόνια χρωματιςτά, Μαρκαδόροι

Φάςεισ ςεναρίου

Ειςαγωγι
1θ φάςθ ςυντονιςμοφ και γνωριμίασ
Οι μακθτζσ/τριεσ δίνουν τα χζρια τουσ ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριεσ τουσ και ενϊνονται
ςε μια αλυςίδα με ςυνδετικό κρίκο τον/τθν εκπαιδευτικό. Αν είναι δυνατό ςε κφκλο. Αν
όχι, ςυνδζουν τα χζρια τουσ όπωσ κάκονται ςτα κρανία και κάποιοι/εσ μακθτζσ/τριεσ
παίρνουν τζτοια κζςθ για να κλείςει θ αλυςίδα και να υπάρχει επαφι από όλουσ. Ο/Θ
εκπαιδευτικόσ εξθγεί και δίνει το ςφνκθμα για τισ εξισ ενζργειεσ:
1. Σφίξιμο των δφο χεριϊν, όλοι οι μακθτζσ/τριεσ ςτο δεξί ι ςτο αριςτερό χζρι τουσ ςτθν
αλυςίδα-κφκλο που ζχουν δθμιουργιςει όλοι μαηί.
2. Βλζμμα όλοι μαηί προσ όλουσ τυχαία μζςα ςτθν αλυςίδα-κφκλο
3. "Αναηθτϊ τα βλζμματα όλων". Το βλζμμα πλανιζται ςε όλουσ/όλεσ τθσ αλυςίδασ ι του
κφκλου, που ξεκινά από τον διπλανό και περνάει αργά και εξεταςτικά ςε ζναν/μια προσ
ζναν/μια μακθτι/τρια (κριτιριο για τον τζλειο κφκλο αποτελεί, θ δυνατότθτα να
μποροφμε να δοφμε όλοι όλουσ)
4. Ραιχνίδι "παίρνω & δίνω το ςιμα": Οι μακθτζσ/τριεσ κλείνουν τα μάτια, άρα με τθν
απουςία τθσ όραςθσ οι άλλεσ αιςκιςεισ αναγκάηονται να αυξθκοφν ενϊ μζνουν
ενωμζνοι ςε αλυςίδα ι κφκλο. Ο/Θ δάςκαλοσ/α εμψυχωτισ/τρια ξεκινϊντασ κάνει ζνα
ςφίξιμο χεριοφ από το αριςτερό ι το δεξί του χζρι ςτο/ςτθ διπλανό/ι του/τθσ
μακθτι/τρια και το ςιμα-ςφίξιμο μεταφζρεται από παιδί ςε παιδί μζχρι να επιςτρζψει
ςτο/ςτθ δάςκαλο/α ςτο αντίκετο του/τθσ χζρι από το οποίο ξεκίνθςε. Θ κίνθςθ είναι
γριγορθ και ςτιγμιαία ςε ςυντονιςμό από το ζνα χζρι ο/θ μακθτισ/τρια τθν λαμβάνει
και με το άλλο τθν μεταδίδει ςτον/ςτθν επόμενο/θ μζχρι να επιςτραφεί ςτο άλλο χζρι
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του/τθσ δαςκάλου/ασ. Αν χακεί το ςιμα ι επιςτρζψει ςτο ίδιο χζρι του/τθσ
δαςκάλου/ασ που ςθμαίνει ότι δεν πζραςε από όλουσ τουσ/τισ μακθτζσ/τριεσ το παιχνίδι
επαναλαμβάνεται μζχρι να βρει το ςυντονιςμό τθσ όλθ θ ομάδα (αυτοςυγκζντρωςθ επικοινωνία - ςυνεργαςία). Πταν τα καταφζρει, ζςτω και μία φορά θ ομάδα, ταυτόχρονα
με τθν κίνθςθ και με κλειςτά τα μάτια, κάκε μακθτισ/τρια φωνάηει δυνατά μια λζξθ που
του ζρχεται ςτο μυαλό ςε ςχζςθ με το κζμα: "Βότανα" (π.χ. χϊμα, μυρωδιά, ρόφθμα,
αζρασ, υγεία). Οι λζξεισ καταγράφονται από ζνα/μια μακθτι/τρια ι εκπαιδευτικό εκτόσ
αλυςίδασ-κφκλου. Αυτζσ αποτελοφν τον καταιγιςμό ιδεϊν που ζρχεται μζςα από
παιχνιδιϊδθ μορφι και με μειωμζνθ τθν αίςκθςθ τθσ όραςθσ. Επίςθσ, μποροφν να
αποτελζςουν τον πρϊτο ιςτό για να φτιαχτεί ζνα λεξικό ορολογίασ με κζμα: "Το
φανταςτικό λεξιλόγιο των βοτάνων των παιδιϊν". Αυτό μπορεί να είναι ζνα απλό
τετράδιο ευρετιριο. Μπορεί όμωσ να είναι κι ζνα αυτοςχζδιο ευρετιριο αποτελοφμενο
από 24 χρωματιςτά κάνςον δεμζνα με κορδζλα. Σ αυτό οι μακθτζσ/τριεσ με δικι τουσ
πρόταςθ ι με παρότρυνςθ του/τθσ εκπαιδευτικοφ κα καταγράφουν όλεσ τισ λζξεισ που
ακοφγονται ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ και κα ζχουν άμεςθ ι
ζμμεςθ ςχζςθ με τθ κεματικι ενότθτα " βότανα".

2θ φάςθ ςυντονιςμοφ και γνωριμίασ
Με το ςφίξιμο του χεριοφ και με ζνα γλυκό χαμόγελο το κάκε μζλοσ τθσ αλυςίδασ ι του
κφκλου δίνει τθ κζςθ του ςτον/ςτθν επόμενο/θ να πει το όνομά του/τθσ και το όνομα
ενόσ βοτάνου που του/τθσ ζρχεται ςτο μυαλό ι που αρχίηει από το ίδιο γράμμα με το
αρχικό του δικοφ του ονόματόσ (ανάλογα με τθν θλικία των μακθτϊν/τριων και το βακμό
δυςκολίασ που κζλουμε να δϊςουμε ςτο παιχνίδι). Ρ.χ. Λευτζρθσ - Λεβάντα, Δθμιτρθσ Δυόςμοσ κ.α.
Στον πίνακα ι ςε χαρτί του μζτρου ζχουμε γράψει τθν άλφα-βιτα και καταγράφουμε τα
ονόματα των βοτάνων που κα ακουςτοφν από τουσ μακθτζσ/τριεσ.
Αυτό αποτελεί "το πρϊτο αλφαβθτάρι-λεξικό των βοτάνων" τθσ περιβαλλοντικισ ομάδασ
που κα αςχολθκεί με τθ ςυγκεκριμζνθ κεματικι ενότθτα και το οποίο κα εμπλουτιςτεί
με νζα βότανα και ςε επόμενεσ δραςτθριότθτεσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εκπαιδευτικισ
διαδικαςίασ.
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Ενδεικτικό αλφαβθτάρι των βοτάνων 1

Επίςθσ, μπορεί να αποτελζςει μια μορφι διαγνωςτικισ αξιολόγθςθσ για τθν
περιβαλλοντικι ομάδα που κα παρουςιάςει με αυτό τθν πρότερθ γνϊςθ που διζκετε θ
ομάδα ςτθν αρχι τθσ εκπαιδευτικισ παρζμβαςθσ, ενϊ θ ολοκλιρωςθ του ςτο τζλοσ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ τουσ τθ γνϊςθ που κατζκτθςε και ζφτιαξε το αλφαβθτάρι λεξικό των βοτάνων.

Ενδεικτικό αλφαβθτάρι των βοτάνων 2

Ιςτοςελίδεσ με "Αλφαβθτάρι βοτάνων":
Θλεκτρονικό αλφαβθτάρι βοτάνων: http://52dimirakl.ira.sch.gr/perivallontika.files/VOTANA.files/alfavita%20votana/alfavita%20votana.
html
Μουςικό αλφαβθτάρι βοτάνων: https://www.youtube.com/watch?v=X21lVmJ0PUM
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3θ φάςθ γνωριμίασ και εμπιςτοςφνθσ
Τα παιχνίδια ςυνεχίηονται, οι μακθτζσ/τριεσ ζρχονται ςε πιο ςτενι επικοινωνία και θ
ςυνεργαςία αμβλφνεται. Θ επιτυχία είναι αποτζλεςμα τθσ ςυμμετοχισ όλων και φτάνει θ
ϊρα που θ ομάδα κα κινθκεί με εμπιςτοςφνθ για τον τελικό ςτόχο:

"Εμπιςτεφομαι": Οι μακθτζσ/τριεσ ανά ομάδα φζρνουν ςτθν τάξθ μικρι ποςότθτα
τριμμζνων βοτάνων τθσ περιοχισ τουσ (π.χ. ρίγανθ, δυόςμο, κανζλα, φφλλα δάφνθσ
κ.α.). Τα παρουςιάηουν ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ. Τοποκετοφν μια μικρι ποςότθτα από
κάκε βότανο ςτισ δφο τουσ χοφφτεσ και τθν εμπιςτεφονται ςτουσ/ςτισ ςυμμακθτζσ/τριεσ
τουσ να τθν παρατθριςουν, να τθν επεξεργαςτοφν, να τθ μυρίςουν. Το τριμμζνο βότανο
περνά από μακθτι ςε μακθτι αργά, προςεκτικά και εμπιςτευτικά από τισ χοφφτεσ όλων
των μακθτϊν χωρίσ να πζςει κάτω οφτε ζνα τριμματάκι από το βότανο και να
ξαναφτάςει όλθ θ ποςότθτα ςτθν ομάδα που τουσ τθν εμπιςτεφτθκε. Το παιχνίδι
παίηεται ςε κφκλο ι με οποιαδιποτε κατανομι των κρανίων ςτθν τάξθ ι ακόμα και ςε
εξωτερικό χϊρο.

"Εςφ κα με βοθκιςεισ": Οι μακθτζσ/τριεσ χωριςμζνοι ςε ομάδεσ ζτοιμοι να
ςυνεργαςτοφν. Ο/Θ εκπαιδευτικόσ κολλάει ςτθν πλάτθ ενόσ μζλουσ τθσ ομάδασ μία
φωτογραφία με ζνα βότανο ι ζνα χαρτί με το όνομα ενόσ βοτάνου. Τα υπόλοιπα μζλθ
τθσ ομάδασ του κα τον/τθν βοθκιςουν να βρει το βότανο. Μποροφν να δϊςουν
πλθροφορίεσ μπροςτά ςτθν ολομζλεια τθσ τάξθσ με όποιο τρόπο νομίηουν, όπωσ
λεκτικζσ, με ηωγραφιά, με παντομίμα κ. α. που οι μακθτζσ/τριεσ κα φανταςτοφν. Πλεσ οι
ομάδεσ παρακολουκοφν το παιχνίδι τθσ κάκε ομάδασ. Εάν ο/θ δάςκαλοσ/α κζλει να
βάλει ςτο παιχνίδι και βότανα τα οποία δεν ζχουν μελετιςει οι μακθτζσ, μπορεί να
κολλιςει ςτθν πλάτθ του/τθσ μακθτι/τριασ μία καρτζλα με το βότανο που να τουσ δίνει
και πλθροφορίεσ γι αυτό ανάλογα με τθ δυςκολία που κζλει να υλοποιθκεί θ
εκπαιδευτικι διαδικαςία.

"Ηθτϊ τθ βοικεια ςου": Κάκε ομάδα παίρνει ζνα κλειςτό φάκελο με το όνομα ι με τθν
καρτζλα ενόσ βοτάνου. Πταν ζρχεται θ ςειρά τθσ να αναλάβει τον πρωταγωνιςτικό ρόλο,
δίνει με εμπιςτοςφνθ το φάκελό τθσ ςτισ άλλεσ ομάδεσ να τον ανοίξουν προςεκτικά και
να τον μελετιςουν. Ο φάκελοσ επιςτρζφει κλειςτόσ. Θ ομάδα που ζχει αναλάβει τθν
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θγετικι κζςθ κάνει ερωτιςεισ ςτισ άλλεσ ομάδεσ που μποροφν και πρζπει να
απαντθκοφν με "ζνα ναι ι ζνα όχι" προκειμζνου αυτοί να μπορζςουν να μαντζψουν το
βότανο που είχε ο φάκελόσ τουσ.

"Κλείνω με μια λζξθ": Σκόπιμο είναι ςε τζτοιου είδουσ δραςτθριότθτεσ που παράλλθλα
με τουσ γνωςτικοφσ ςτόχουσ δίνεται ζμφαςθ ςτθν καλλιζργεια τθσ ςυναιςκθματικισ
νοθμοςφνθσ να ολοκλθρϊνουμε τθ διδαςκαλία ι των κφκλο των διδαςκαλιϊν με μία
λζξθ από τουσ μακθτζσ άλλοτε προφορικι και άλλοτε γραπτι. Ρροτείνεται οι
μακθτζσ/τριεσ να εμπιςτεφονται ςτθν ολομζλεια μια λζξθ ι φράςθ που κζλουν
γραμμζνθ ςε αυτοκόλλθτα χρωματιςτά χαρτάκια που όλα μαηί μποροφν να τα
κολλιςουν ςε ζνα κάνςον ι ςε ζνα ςκίτςο με τίτλο: "τα ςυναιςκιματα μασ" ι " οι
ςκζψεισ μασ" ι "οι αιςκιςεισ μασ" για το/τα βότανα που δουλεφτθκε/αν ςτθν παροφςα
διδαςκαλία.

Ιςτοςελίδεσ φωτογραφιϊν
http://votanaromatageuseis.blogspot.gr/2015/05/blog-post_47.html
http://myrodiesgefsis.weebly.com/phiupsilontauomicronlambda972gammaiotaomicronpi972sigmatauepsilonrho.html
http://gr.depositphotos.com/52391377/stock-illustration-natural-spices-compilation-ofvector.html
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Τα προγράμματα που υλοποιεί το Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ για το ςχολικό ζτοσ 2016-2017
είναι τα ακόλουκα:
1. Βότανα: υγεία, ευεξία, ομορφιά
2. Οικοτουριςμόσ ςτο Ριλιο: Διαδρομζσ ςτθ φφςθ και ςτθν παράδοςθ
3. Αειφορικι διαχείριςθ του νεροφ: Κρινεσ τθσ Μακρινίτςασ
4. Τα πετρογζφυρα τθσ Ελλάδασ: Λαϊκι αρχιτεκτονικι
5. Μεςόγειοσ, Ελλάδα, Ελιά
6. Δάςοσ: περπατϊ, εξερευνϊ, μακαίνω
7. Μια μζρα ςτο Μουςείο Λαϊκισ Τζχνθσ & Λςτορίασ του Ρθλίου

Θ παιδαγωγικι ομάδα, θ οποία ςτελεχϊνει το Κ.Ρ.Ε. Μακρινίτςασ για το ςχολικό ζτοσ
2016-2017, αποτελείται από τουσ:
1. Μακζλθ Γραμματι - Υπεφκυνθ
2. Βίγκλασ Ραναγιϊτθσ - Αναπλθρωτισ υπεφκυνοσ
3. Γκουντοφμα Μαρία – Μζλοσ παιδαγωγικισ Ομάδασ
4. Γοφλα Μαρία – Μζλοσ παιδαγωγικισ Ομάδασ
5. Σπανοποφλου Κατερίνα – Μζλοσ παιδαγωγικισ Ομάδασ
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