
ΟΡΓΩΜΑ- ΣΠΟΡΑ
προνήπια

Η Σοφία μαζί με τον Τομ επισκέφθηκε τους φίλους της αγρότες,
τον Τάκη και την Κατερίνα. Είδαν το όργωμα και τη σπορά του
χωραφιού

Διάβασε δυνατά τη λέξη που είναι μέσα στο παρακάτω σχήμα για
να μάθουμε το όνομα του σπόρου που έσπειραν στο χωράφι τους

ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!!!

*Τώρα κύκλωσε την πρώτη φωνούλα της λέξης

ΣΙΤΑΡΙ

*Μπορείς να την φωνάξεις δυνατά:

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

*Μπορείς να την πεις και με σιγανή φωνή:

ΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ

ΟΝΟΜΑ:………………………………………………

ΣΙΤΑΡΙ



ΟΡΓΩΜΑ- ΣΠΟΡΑ
νήπια

-Βρες τη λέξη ΓΕΩΡΓΟΣ και κύκλωσέ την με καφέ χρώμα

ΜΑΜΑ ΓΑΛΑΖΙΟ ΓΕΩΡΓΟΣ ΟΧΙ

ΓΕΩΡΓΟΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΝΕΦΟ ΓΕΩΡΓΟΣ

-Ένωσε με διαφορετικό χρώμα τις όμοιες λέξεις

ΓΕΩΡΓΟΣ ΣΠΟΡΑ

ΟΡΓΩΜΑ ΒΡΟΧΗ

ΣΥΝΝΕΦΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΣΠΟΡΑ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΒΡΟΧΗ ΣΥΝΝΕΦΟ

ΣΙΤΑΡΙ ΟΡΓΩΜΑ

ΟΝΟΜΑ:…………………………………



ΠΕΙΡΑΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ

ΗΛΙΟΣ ΝΕΡΟ ΑΕΡΑΣ
1. –Μπορούν οι σπόροι να βλαστήσουν

χωρίς ήλιο, νερό και αέρα και τι παθαίνουν οι σπόροι αν περιορίσουμε
έναν απ’ αυτούς τους παράγοντες;

2. Συζήτηση στην τάξη για τις υποθέσεις.
3. Εκτελούμε το πείραμα φυτεύοντας σιτάρι σε 3 διάφανες συσκευασίες

περιορίζοντας κάθε φορά και έναν παράγοντα.
4. Καταγράφουμε τα αποτελέσματα

Φυτά ελέγχου 1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα 4η Εβδομάδα
Φυτό με…

ΗΛΙΟ

ΝΕΡΟ

ΑΕΡΑ
Σ
Φυτό με..

ΗΛΙΟ

ΝΕΡΟ

Φυτό με...

ΝΕΡΟ

ΑΕΡΑΣ

ΟΝΟΜΑ:



ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

- Βοήθησε τον γεωργό να βάλει τους σπόρους μέσα στα κουτιά. Κόλλησε λοιπόν τους σπόρους με τη
σωστή σειρά  σύμφωνα με το μέγεθος αρχίζοντας από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο σποράκι.

( φασόλι, φακή, ρεβίθι, καλαμπόκι και σιτάρι)

Όνομα:…………………………. Ημερομηνία:……………………………..



ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ- ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΓΕΘΩΝ
ΛΟΓΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ

Τα σποράκια μας φυτρώνουν, γίνονται φυτά.
Κάθε εβδομάδα θα μετράμε με χαρά
πόσα φυλλαράκια βγήκαν στη σειρά.

Αριθμός φύλλων
‘ο   όνομα φυτού

ελέγχου
1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα 4η Εβδομάδα

ΦΑΣΟΛΙΑ

ΦΑΚΗ

ΡΕΒΙΘΙΑ

*Κάθε Εβδομάδα καταγραφή φύλλων, τόσες γραμμούλες όσα και τα φύλλα
που έβγαλαν τα φυτά και κάνουμε συγκρίσεις.
*Στο τέλος της 4ης Εβδομάδας μέτρηση και του ύψους των φυτών
*Εξαγωγή και ανακοίνωση των συμπερασμάτων και ταξινόμηση των
φυτών με βάση το ύψος και τον αριθμό των φύλλων

ΟΝΟΜΑ: ……………………
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