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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής 
Ανατομία και παρατήρηση των ιστών ενός ποδιού κοτόπουλου 

Περίληψη  
Πριν εισέλθουν οι μαθητές στην τάξη, προμηθευτείτε και μαγειρέψτε τα πόδια κοτόπουλου. Αφήστε τα 

να κρυώσουν. Στη συνέχεια, στην τάξη, τα παιδιά θα το τεμαχίσουν. 

Σκοπός 
Να αναλύσουν τους ξεχωριστούς ιστούς που σχηματίζουν ένα όργανο. 

Να ενισχυθεί η οργανωτική δομή των ζώντων όντων: κύτταρο, ιστός, όργανο, σύστημα. 

Ομάδα - Στόχος Παιδιά 10 – 12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Μόλις οι μαθητές χωριστούν σε ομάδες των 4, διανέμετε ένα ζευγάρι ποδιών σε κάθε ομάδα. Θα 

παρατηρήσουν το εξωτερικό και θα σχεδιάσουν μια αναπαράσταση. Στη συνέχεια, ρωτήστε τους 

μαθητές τι έχουν δει από το εξωτερικό, θα απαντήσουν στο "ΔΕΡΜΑ". Επιβεβαιώστε το ως σωστή 

απάντηση και δώστε περαιτέρω εξήγηση ότι το δέρμα είναι "Επιθηλιακός Ιστός" & γράψτε το όνομα στον 

πίνακα. 

Τώρα χρησιμοποιώντας ψαλίδια, οι μαθητές θα κόψουν το πόδι για να παρατηρήσουν τους εσωτερικούς 

και διακριτούς ιστούς. Θα αναγνωρίσουν βήμα προς βήμα κάθε είδος ιστού που συναντούν. Ονομάστε 

τα και περιγράψτε τα. 

Διάρκεια 1 συνεδρία 45 λεπτών - 1 ώρα 

Υλικά που 

χρειάζονται για 

την εφαρμογή 

 Προμαγειρεμένα πόδια κοτόπουλου 

 Γάντια 

 Ψαλίδια 

 Δίσκοι για να τοποθετήσετε τα πόδια 

 Φύλλο εργασίας με τον "Πίνακα παρατήρησης" 

 Μεγεθυντικός φακός (προαιρετικός) 

Πλαίσιο 

εφαρμογής 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί σε κανονική αίθουσα με μαθητές να κάθονται σε ομάδες των 4. 

Μόνο 1 εκπαιδευτής είναι απαραίτητος για την επιτυχή υλοποίηση αλλά ενθαρρύνεται η χρήση 

πρόσθετων εκπαιδευτικών υποστήριξης εάν υπάρχουν διαθέσιμοι. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

 Είναι απαραίτητο να βοηθήσετε τους μαθητές να κάνουν μια καλή κοπή στη μέση του ποδιού 

για βέλτιστη παρατήρηση. 

 Καθώς οι μαθητές κάνουν παρατηρήσεις, πιθανότατα δεν ξέρουν την ακριβή ορολογία και 

κάνουν δηλώσεις όπως "Αυτό είναι δέρμα/κρέας" - αναφερόμενοι στον μυϊκό ιστό. Ή "Δάσκαλε, 

αυτό μοιάζει με κόκκαλο, αλλά δεν είναι επειδή μπορείς να το λυγίσεις" - αναφερόμενος σε 

ιστούς χόνδρου, όπως αυτά που βρίσκονται στα αυτιά μας. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

 Οι μαθητές απολαμβάνουν τη δραστηριότητα και αισθάνονται σαν οι ιατρικοί εξεταστές που 
κάνουν ανατομία ένα πτώμα. 

 Μαθαίνουν με έναν πρακτικό αλλά και διασκεδαστικό τρόπο ότι: επιθηλιακός ιστός + μυϊκός 
ιστός + ιστός αίματος + ιστός οστών + ιστός χόνδρου = όργανο (πόδι κοτόπουλου). 

 Όταν εργάζονται σε μικτές ομάδες, αυτό που ένας μαθητής δεν παρατηρεί, ένας άλλος θα το 
δει. 
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Ρίσκα / 

Προκλήσεις 

 Κάνοντας μια ανεπαρκή περικοπή στο πόδι 

 Η ομάδα μπορεί να μην είναι παρατηρητική και να μην αναγνωρίζει τους ιστούς. (Που θα 
εμπλουτίσει τις συνεισφορές άλλων ομάδων) 

Αξιολόγηση 

Ατομική: έλεγχος του φύλλου εργασίας παρατήρησης και γραπτή έκθεση των παρατηρήσεών τους. 

Ομαδική: στάσεις των μελών, υποστηριζόμενες συνεισφορές. 

Αυτοαξιολόγηση: Κάθε μαθητής θα αξιολογηθεί σύμφωνα με το φύλλο εργασίας και τις συνεισφορές 
της ομάδας 

Σύνδεσμοι / 

Πηγές 
 

Αυτός ο σύνδεσμος είναι μια παρόμοια δραστηριότητα, αλλά εδώ οι μαθητές παρατηρούν μια άρθρωση 

(Μύες, οστά, τένοντες και συνδέσμους). 

Λέξεις κλειδιά  Κύτταρο, ιστός, όργανο, σύστημα, νύχι 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Μόλις ολοκληρωθεί η δραστηριότητα, κάθε ομάδα μπορεί να μεταβεί σε αίθουσες μικρότερων μαθητών (~ 6 - 9 ετών) για να 
εξηγήσει τα ευρήματα σαν να ήταν δάσκαλοι: αυτό είναι πολύ ενισχυτικό και ενδιαφέρον. 
Η δραστηριότητα μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί χρησιμοποιώντας μικροσκοπική παρατήρηση έτσι ώστε οι μαθητές να 
μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω την ιεραρχία ΚΥΤΤΑΡΟ-ΙΣΤΟΣ-ΟΡΓΑΝΟ. 
 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=disección

+de+una+pata+de+pollo#id=1&vid=f0a03cbaac6f95388fb956a4aeb1ccc6&

ac  


