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Εργαλειοθήκη - Δραστηριότητες για να αναπτύξετε / προωθήσετε ελκυστικά το STEM 

Όνομα Καλής 

Πρακτικής ή 

Δραστηριότητας 

Βλαστήστε σπόρους 

Περίληψη  

Με αυτή τη δραστηριότητα θέλουμε να κάνουμε μικρά παιδιά ικανά να πειραματιστούν με σπόρους 

από διαφορετικά φυτά. Από την παρατήρηση, θα προσπαθήσουμε να τα εισαγάγουμε στην 

επιστημονική μέθοδο. Θα κάνουμε δύο παραδείγματα και θα πρέπει να προβλέψουν τι θα συμβεί 

(υπόθεση). Στη συνέχεια, θα το ελέγξουμε και θα καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. 

Σκοπός 
Να ελέγξουν τη σημασία του νερού και των μεταλλικών αλάτων στη διαδικασία της βλάστησης των 

σπόρων. 

Ομάδα - Στόχος 
Παιδιά 6 - 12 ετών 

Εφαρμογή από τον δάσκαλο Θετικών Επιστημών. 

Ανάπτυξη / 

Περιγραφή 

εφαρμογής 

 Παίρνουμε δύο δοχεία και τα σημειώνουμε ως Α και Β. 

 Βάζουμε ένα κομμάτι βαμβάκι και τέσσερις σπόρους σε κάθε δοχείο, για παράδειγμα 
φασόλια. 

 Γεμίζουμε το δοχείο Α με νερό. 

 Τα βάζουμε σε ένα ζεστό και ευάερο μέρος, διασφαλίζοντας ότι το δοχείο Α είναι πάντοτε 
υγρό. 

 Θα σημειώνουμε τα αποτελέσματα κάθε πέντε ημέρες (ημέρα 5, ημέρα 10, ημέρα 15, 
ημέρα 20, ημέρα 25 και ημέρα 30). 

 Θα σημειώσουμε τις αλλαγές που παρατηρούμε. 

 Τα παιδιά θα συνειδητοποιήσουν ότι το δοχείο Β δεν υποστεί καμία αλλαγή. 

Διάρκεια 5 λεπτά κάθε πέντε ημέρες. Παρατήρηση για τουλάχιστον 20/30 ημέρες. 

Υλικά που 

χρειάζονται για την 

εφαρμογή 

 Σπόροι φασολιών. 

 Δύο διαφανή δοχεία. 

 Βαμβάκι. 

 Νερό. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί στην κανονική αίθουσα διδασκαλίας με τους μαθητές να 

κάθονται σε ομάδες των 4. Αν και μπορεί να γίνει και μεμονωμένα, αφού τα απαιτούμενα υλικά είναι 

εύκολα και φθηνά και η ανάπτυξη της δραστηριότητας είναι πολύ απλή. Απαιτείται μόνο 1 

εκπαιδευτής για την επιτυχή εφαρμογή. 

Αποτελέσματα & 

Συμβουλές 

Είναι σημαντικό να δημιουργήσετε έναν πίνακα για την καταγραφή των πληροφοριών. 

Μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους σπόρων. 

 Ημέρα 5 Ημέρα 10 Ημέρα 15 Ημέρα 20 Ημέρα 25 Ημέρα 30 

A       

B       
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Καινοτομία και 

παράγοντες 

επιτυχίας 

Δεν είναι μια καινοτόμος δραστηριότητα, αλλά ο παράγοντας επιτυχίας είναι πραγματικά μεγάλος. 
Τα παιδιά λατρεύουν να βλέπουν πώς ένα ζωντανό πράγμα αυξάνεται χάρη στη δουλειά τους. 

Ρίσκα / Προκλήσεις 
Όταν ο σπόρος έχει βλαστήσει και το στέλεχος έχει ένα σημαντικό μέγεθος, συνιστάται να το 
φυτέψετε στο έδαφος λόγω της κακής μυρωδιάς που αναδύεται. 

Αξιολόγηση 

 Υπόθεση: Τι θα συμβεί στο δοχείο Β; 

 Υπόθεση: Τι θα συμβεί στο δοχείο Α; 

 Διάγραμμα ελέγχου. 

 Τελικά συμπεράσματα. 

Σύνδεσμοι / Πηγές 
Πολλά από τα μαθήματα μπορούν να βρεθούν στο Youtube σχετικά με τη βλάστηση διαφορετικών 

σπόρων (φασόλια, φακές, λεμόνι, αβοκάντο κ.λπ.) 

Λέξεις κλειδιά  
Επικονίαση, γονιμοποίηση, σχηματισμός σπόρων, καρπός και βλάστηση. 

Μέρη των φυτών, όπως ρίζες, στελέχη και φύλλα. 

 
Περαιτέρω προτάσεις: 
Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας ένα άλλο δοχείο. Το δοχείο Γ θα δεχτεί νερό, αλλά δεν θα λάβει 
κανένα ηλιακό φως (δεν θα μπορούσε να βλαστήσει). 
Κάνοντας μια κούκλα από χόρτα μπορεί επίσης να είναι ένα μεγάλο κίνητρο για τα μικρά παιδιά. 
https://www.vix.com/es/imj/hogar/2010/11/12/como-hacer-un-muneco-con-cabello-de-cededve δυναμικό μεταφοράς, που 
σημαίνει ότι θα πρέπει εύκολα να αναπαραχθεί 
 


