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Χαρούμενοι μικροί δημιουργικοί Επιστήμονες

Τα χαρακτηριστικά των Τα χαρακτηριστικά των 
οργανισμώνοργανισμών



  

Όλοι οι οργανισμοί αναπνέουν 

Τα φυτά φυτά αναπνέουν !!!

Χαρούμενοι μικροί δημιουργικοί Επιστήμονες



  

Όλοι οι οργανισμοί τρέφονται , χρειάζονται 
τροφή

Χαρούμενοι μικροί δημιουργικοί Επιστήμονες



  

Όλοι οι οργανισμοί απεκκρίνουν , διώχνουν τις 
άχρηστες ουσίες
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Όλοι οι οργανισμοί αντιδρούν σε ερεθίσματα

ερεθιστικότητα 
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Όλοι οι οργανισμοί αναπαράγονται
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Όλοι οι οργανισμοί αναπτύσσονται
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ΔραστηριότηταΔραστηριότητα

Ανθρώπινα συστήματα και λειτουργίες 
● Αναπνοή-Αναπνευστικό

● Τροφή-Πεπτικό
● Απέκκριση -Πεπτικό+Ουροποιητικό
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Βιολογία : Η επιστήμη που 
μελετάει τους ζωντανούς 
οργανισμούς.
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Οι οργανισμοί και το περιβάλλον στο οποίο 
ζούν



  

 Ομάδες οργανισμών – Ταξινόμηση

ΔραστηριότηταΔραστηριότητα 

 Ταξινόμηση οργανισμών σε ομάδες
● χρησιμοποιούμε πλαστικούς οργανισμούς

● Χρησιμοποιούμε κάποιο παραμύθι 

π.χ μύθοι του Αισώπου

Παιδικοί ήρωες
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Φυτά 

Φωτοσυνθέτουν, Αναπνέουν , Διαπνέουν

Τα μέρη τους ( φύλλα, βλαστός , ρίζα )
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
● Φυτεύουμε φακές ή φασόλια Φυτεύουμε φακές ή φασόλια 

● Παρατηρούμε την ανάπτυξή τους και τα μέρη Παρατηρούμε την ανάπτυξή τους και τα μέρη 
τουςτους
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Όλους τους οργανισμούς τους βλέπουμε με Όλους τους οργανισμούς τους βλέπουμε με 
γυμνό μάτι ;γυμνό μάτι ;
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Όχι !!

Για να τους δούμε χρειάζεται να 
τους μεγαλώσουμε , 
μεγεθύνουμε , γιαυτό 

χρησιμοποιούμε φακούςφακούς.
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ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες
● Κατασκευάζουμε μικροσκόπιο 

● Χρησιμοποιούμε μεγεθυντικούς φακούς για να 
παρατηρήσουμε :

Kέρματα, Δακτυλικά αποτυπώματα , το μάτι , το 
αυτί κτλ.
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