


Αναπνοή ονομάζουμε τη λειτουργία με την οποία τα φυτά ανταλλάσσουν αέρια με το 
περιβάλλον, απορροφούν δηλαδή οξυγόνο και απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα.

Τα φυτά αναπνέουν από όλα τα μέρη τους, από τα φύλλα, το βλαστό, ακόμη και από τις ρίζες.

Η αναπνοή είναι η αντίθετη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης. Με τη φωτοσύνθεση τα φυτά 
συνθέτουν την τροφή τους απορροφώντας ενέργεια 
από τον Ήλιο, ενώ με την αναπνοή διασπούν την 
τροφή απελευθερώνοντας ενέργεια. 

Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Η
αναπνοή είναι μία από τις βασικότερες
λειτουργίες των ζωντανών οργανισμών.
Αναπνέουν λοιπόν και τα φυτά;

Τα φυτά, όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, χρειάζονται ενέργεια, για να επιβιώσουν. Την 
ενέργεια αυτή την παίρνουν από τις τροφές, καθώς αυτές διασπώνται σε απλούστερες ουσίες. 
Για τη διάσπαση των τροφών είναι απαραίτητο το οξυγόνο. Τα φυτά παίρνουν το οξυγόνο, που 
είναι απαραίτητο για τη διαδικασία αυτή, με την αναπνοή. 

Κατά την αναπνοή τα φυτά απορροφούν 
οξυγόνο και αποβάλλουν διοξείδιο του άνθρακα. 



Όργανα - Υλικά
ποτήρι
ασβεστόνερο
καλαμάκι

Όταν φυσώ μέσα στο ποτήρι το ασβεστόνερο θολώνει.

Ζήτησε από τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου να βάλει στο
ποτήρι λίγο ασβεστόνερο. Τοποθέτησε το καλαμάκι στο ποτήρι
και φύσηξε μερικές φορές. Τι παρατηρείς;

Παρατήρηση



Όργανα - Υλικά
μπουκάλια αναψυκτικού
ασβεστόνερο
μαϊντανός
σπάγκος
ψαλίδι
πλαστελίνη

Το ασβεστόνερο στο μπουκάλι με το μαϊντανό θολώνει.

Ζήτησε από τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου να βάλει λίγο ασβεστόνερο σε δύο μπουκάλια αναψυκτικού.
Κρέμασε στο ένα μπουκάλι λίγο μαϊντανό, όπως βλέπεις στην εικόνα. Πρόσεξε να είναι ο μαϊντανός έξω
από το ασβεστόνερο. Κλείσε στη συνέχεια το στόμιο και των δύο μπουκαλιών με πλαστελίνη και τοποθέ-
τησέ τα σε ένα σκοτεινό μέρος. Μετά από δύο μέρες ανακίνησε τα μπουκάλια. Τι παρατηρείς;

Τα φυτά αναπνέουν. Κατά την αναπνοή παίρνουν από το περιβάλλον οξυγόνο και 
δίνουν σε αυτό διοξείδιο του άνθρακα. Η αναπνοή γίνεται στο βλαστό, στα φύλλα
αλλά και στη ρίζα.



1. «Η αναπνοή και η φωτοσύνθεση είναι αντίθετες λειτουργίες». Μπορείς να εξηγήσεις την πρόταση
αυτή;

Κατά τη φωτοσύνθεση τα φυτά παίρνουν από το περιβάλλον διοξείδιο του άνθρακα και δίνουν 
οξυγόνο. Αντίθετα, κατά την αναπνοή παίρνουν οξυγόνο και δίνουν διοξείδιο του άνθρακα.

2. Με την αναπνοή τα φυτά ανταλλάσσουν αέρια με
το περιβάλλον. Μπορείς να συμπληρώσεις τα
κουτάκια σημειώνοντας τα αέρια αυτά;

Οξυγόνο

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Διοξείδιο
του άνθρακα



3. Γιατί έπρεπε να τοποθετήσουμε το δοχείο με το μαϊντανό και το ασβεστόνερο
σε σκοτεινό χώρο, για να διαπιστώσουμε την αναπνοή του φυτού;

Στο σκοτάδι δε μπορεί να γίνει φωτοσύνθεση, αφού δεν υπάρχει 
ήλιος(φως). Αν αφήναμε τα μπουκάλια σε φωτεινό μέρος, δε θα 
θόλωνε το ασβεστόνερο, αφού το διοξείδιο που δίνει το
φυτό με την αναπνοή το παίρνει για τη φωτοσύνθεση.
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