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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Μοντέλο εργασίας ενός ζωικού κυττάρου 

Περίληψη  
Τα παιδιά θα κάνουν ένα μοντέλο εργασίας ενός ζωικού κυττάρου με ένα μπολ ως το κυτταρικό τοίχωμα 

και μερικά είδη τροφίμων ως κυτταρικά οργανίδια. 

Σκοπός Για να τονωθεί η περιέργεια για τα πράγματα που δεν ξέρουν για τη ζωή των ζώων 

Ομάδα - Στόχος Μαθητές 10-12 ετών 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

Μόλις οι μαθητές χωριστούν σε ομάδες των 4, διανείμετε ένα μπολ σε κάθε ομάδα. Το μπολ 

αντιπροσωπεύει το κυτταρικό τοίχωμα. 

Το κυτταρόπλασμα των κυττάρων θα είναι κατασκευασμένο από ζελέ. Τα παιδιά ρίχνουν ζελέ και νερό 

στο μπολ και το βάζουν στο φούρνο μικροκυμάτων για δέκα λεπτά, ανακατεύουν το μείγμα και το 

αφήνουν να κρυώσει για 30 λεπτά. 

Αφού το κυτταρόπλασμα έχει κρυώσει, τα παιδιά θα τοποθετήσουν είδη τροφίμων (γλυκά, κομμάτια 

γλυκόριζας, κελύφη φιστικιού κλπ.) σαν να ήταν τα διάφορα οργανίδια στο εσωτερικό του κυττάρου. 

Διάρκεια 1 συνεδρία 1 ½ ώρας. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Για το κυτταρικό τοίχωμα: ένα διαφανές πλαστικό μπολ 

 Για το κυτταρόπλασμα: ζελέ λεμόνι και νερό 

 Για τον πυρήνα των κυττάρων: μισό ακτινίδιο 

 Για τα οργανίδια: γλυκά, καραμέλες, ζελέδάκια, φιστίκια, κελύφη φιστικιών, γλυκόριζα 

Πλαίσιο εφαρμογής 
Να εφαρμοστεί στην κανονική αίθουσα διδασκαλίας ή στο εργαστήριο, έχοντας κατά νου ότι απαιτείται 

φούρνος μικροκυμάτων. Τα παιδιά θα χωριστούν σε μικρές ομάδες όπως σε συνεταιριστικές εργασίες. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Συνιστάται η χρήση ενός διαφανούς μπολ, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να δουν εσωτερικά. 

Ο δάσκαλος θα είναι υπεύθυνος για τη διαίρεση του βραστού ζελέ μεταξύ όλων των μπολ. 

Προκειμένου τα οργανίδια να μοιάζουν με τα πραγματικά, είναι επιθυμητό να χρησιμοποιηθούν 

προϊόντα διατροφής με διαφορετικά χρώματα και σχήματα. 

Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Ο κόσμος του κυττάρου μπορεί να είναι ένα πολύ αφηρημένο θέμα για τα παιδιά της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, οπότε αυτή η δραστηριότητα θα τους βοηθήσει να το οπτικοποιήσουν και να 
προσπαθήσουν να καταλάβουν έναν τέτοιο μικροσκοπικό κόσμο. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 

Αυτή είναι μια πολύ εύκολη και ευχάριστη δραστηριότητα για τα παιδιά. Ο μόνος κίνδυνος που 
μπορούμε να διαπιστώσουμε είναι ότι τα παιδιά δεν είναι αρκετά προσεκτικά όταν βράζουν το μίγμα 
ζελέ και επίσης ότι μπορεί να φάνε τα γλυκά και τις καραμέλες πριν χρησιμοποιηθούν. 

Αξιολόγηση 

Ατομική: Ονομάστε κάθε στοιχείο του κυττάρου 

Ομάδική: Να ολοκληρώσουν τη δημιουργίας του κυτταρικού μοντέλου με συνεργατικό τρόπο 
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Σύνδεσμοι / Πηγές 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina

#id=1&vid=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click  

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina

#id=2&vid=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view  

Λέξεις κλειδιά  Κυτταρικό τοίχωμα, κυτταρόπλασμα, πυρήνας, οργανίδια, κύτταρα φτιαγμένα στο σπίτι, ζελέ 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Όλα τα πράγματα που χρησιμοποιούνται για να γεμίσουν το μπολ είναι τρόφιμα έτσι, αφού ολοκληρώσουν την εργασία και 
αξιολογηθούν, μπορούν να τα φάνε όλα. 
Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν ένα φυτικό κύτταρο αλλάζοντας το σχήμα του μπολ (τετράγωνο ή ορθογώνιο) και το ζελέ 
(πράσινο ζελέ αυτή τη φορά, έτσι ώστε να μοιάζει με χλωροφύλλη). 
Μετά από αυτή την εμπειρία, τα παιδιά είναι έτοιμα να δουν τα πραγματικά κύτταρα στο μικροσκόπιο. 

https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=1&vid=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=1&vid=b4c9c37ce211b42d7669c0d2173f4e93&action=click
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=2&vid=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view
https://es.video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&p=hacer+una+celula+animal+con+gelatina#id=2&vid=5d8054aa86a6d2232d2f9e35c5b79d95&action=view

