
Φυτεύουμε σποράκια στο σπίτι μας  

με τη βοήθεια κάποιου μεγάλου

Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Λακατάμειας Α



Υλικά – μέσα :

• διάφοροι σπόροι( όσπρια ή άλλοι σπόροι)

• βαμβάκι

• σακουλάκια με zip ή άδεια πλαστικά κουτάκια

• ένας ανεξίτηλος μαρκαδόρος

• κολλητική ταινία  



• Επιλέξτε ποιους σπόρους θα φυτέψετε.

• Βοηθήστε το παιδί σας να αντιγράψει το όνομα του σπόρου που

επέλεξε. Εάν μπορεί να αντιγράφει μόνο του, τότε γράψτε τη

λέξη σ’ ένα χαρτάκι και ενθαρρύνετε το να την αντιγράψει στο

σακουλάκι του με το μαρκαδόρο.

• Εάν επιλέξατε να φυτέψετε μέσα σε άδεια κουτάκια, κολλήστε

το χαρτάκι με τη λέξη που γράψατε, έξω από τη συσκευασία.

• Τοποθετούμε μέσα στα σακουλάκια μας ή στα άδεια κουτάκια

μας το βαμβάκι.



• Τοποθετείστε μέσα στα σακουλάκια σας ή στα

κουτάκια που επιλέξατε τους σπόρους σας.

• Ποτίστε τους σπόρους σας. Το νερό που θα βάλετε

πρέπει να προσέξετε να έχει βρέξει όλο το βάμβακι

έτσι ώστε να αρχίσουν να μουλιάζουν οι σπόροι

σας.

• Παρακολουθείτε καθημερινά τους σπόρους που

φυτέψατε και όποτε παρατηρείτε ότι το βαμβάκι

σας στέγνωσε ποτίστε και πάλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Μην το παρακάνετε με το πότισμα

γιατί οι σπόροι σας θα χαλάσουν.



• Βοηθήστε το παιδί σας να κολλήσει με την

κολλητική ταινία τα σακουλάκια του σε μια γυάλινη

πόρτα ή ένα χαμηλό παράθυρο, έτσι ώστε να μπορεί

καθημερινά να παρατηρεί τις αλλαγές που

συμβαίνουν στα σποράκια του.

• Εάν φυτέψατε τα σποράκια σας σε άδεια

συσκευασία μπορείτε να τα βάλετε έξω στη βεράντα

σας.



• Μπορείτε να εκτυπώσετε ένα ημερολόγιο ή απλά να

φτιάξετε ένα εσείς, στο όποιο θα βοηθάτε το παιδί σας να

καταγραφεί καθημερινά τις αλλαγές που παρατηρεί να

συμβαίνουν στα σποράκια του.

• Μπορείτε να κάνετε εισηγήσεις στο παιδί σας για τον

τρόπο που μπορείτε να καταγράφετε τις αλλαγές. Π.χ. να

κάνει ένα μικρό σχέδιο στο κουτάκι της κάθε μέρας και να

γραφεί μια λέξη.

π.χ. 1η μέρα: σχεδιάζουμε τους σπόρους και γράφουμε τη

λέξη – φυτέψαμε
2η μέρα: σχεδιάζουμε τα σποράκια και γράφουμε τη λέξη –

κοιμούνται κ.λ.π.


