
Ο  Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών παιδιά!

Σήμερα όσοι από εσάς θέλουν, μπορούν να ασχοληθούν με την 

κηπουρική!

Τι νομίζετε ότι είναι η κηπουρική;

Δώστε μια απάντηση στη μαμά ή τον μπαμπά.

Σωστά! Κηπουρική είναι η ενασχόληση με τον κήπο.

Φύτευση, πότισμα, σκάλισμα, κλάδεμα και γενικά ότι έχει να κάνει με 

τη φροντίδα φυτών και δέντρων.

Σήμερα θα φυτέψουμε λουλουδάκια ή άλλα φυτά.

Μπορείτε να πείτε στους γονείς σας τι προβλέπετε ότι θα χρειαστείτε 

για αυτή τη δραστηριότητα;



Φυτεύουμε μικρά φυτά

Τι θα χρειαστείτε:

• Ένα ή και περισσότερα μικρά φυτά από το φυτώριο, (τα οποία 

έχουν χαμηλό κόστος), ή ακόμα σπόρους ή βολβούς. Επίσης 

μπορείτε να φυτέψετε και όσπρια, π.χ φακές ή φασόλια.

• Γλαστρούλες που έχετε στο σπίτι ή που θα φτιάξετε εσείς με 

ότι έχετε στο σπίτι. Ακολουθούν κάποιες εισηγήσεις.

• Χώμα

• Χαλίκια

• Νερό 



1.Πάρτε τη  γλαστρούλα σας.

2.Βάλτε στον πάτο της λίγα χαλικάκια.

Ώρα για δουλειά!!



3.Προσθέστε  χώμα.                                      4.Φυτέψτε το δικό σας φυτό.

5.Προσθέστε λίγο χώμα ακόμα και 

ποτίστε το με προσοχή

Τις επόμενες μέρες παρακολουθήστε το να μεγαλώνει, φροντίζοντας το και 
σημειώνοντας την εξέλιξή του π.χ κάθε εβδομάδα.

Ζωγραφίστε τα στάδια ανάπτυξής του στο ημερολόγιο του φυτού σας.



Aλήθεια θυμάστε τι χρειάζεται ένα φυτό για να 

μεγαλώσει;

Πέστε το στους γονείς σας!

ΝερόΧώμα
Αγάπη

ΦωςΑέρας



ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΦΥΤΟΥ           ΜΗΝΑΣ…………………………….



Γύρη

Πέταλα

Φύλλα

Βλαστός

Ρίζες

Όταν το φυτό σας 

αρχίσει να μεγαλώνει, 

θα αρχίσετε και εσείς να 

διακρίνετε τα μέρη του!

Ας θυμηθούμε πως 

ονομάζονται!



Αυτοσχέδιες γλαστρούλες

1. Πάρτε κουτιά π.χ από το φρέσκο  γάλα που τελείωσε ή τα τενεκεδάκια από τις παιδικές τροφές ( σκόνη γάλακτος, 

κρέμες ).

2. Πλύντε τα καλά για να μην έχουν υπολείμματα.

3. Βγάλτε τρυπούλες στο κάτω μέρος με τη βοήθεια των γονιών σας, έτσι ώστε όταν θα το ποτίζετε να διαφεύγει η 

παραπανίσια ποσότητα νερού.

4. Αν θέλετε βάψτε και διακοσμήστε και οι γλαστρούλες σας είναι έτοιμες!



Για ενδεικτικό υλικό μπορείτε να ανατρέξετε και στην 

οικοσελίδα Προδημοτικής εκπαίδευσης. H 

δραστηριότητα έχει τίτλο «Φυτεύουμε σποράκια» και 

μπορείτε να τη βρείτε εάν πατήσετε εδώ.

http://prod.schools.ac.cy/index.php/el/yliko/endeiktiko-yliko

