


Με μια πρώτη ματιά οι μαργαρίτες και οι ελιές φαίνονται τελείως

διαφορετικές. Αν παρατηρήσεις όμως πιο προσεκτικά, θα

μπορέσεις να εντοπίσεις και κάποιες σημαντικές ομοιότητες.

Ποιες είναι αυτές;

Το σύνολο των φυτών μιας χώρας αποτελεί τη χλωρίδα της. 

Οι επιστήμονες, για να ταξινομήσουν τα πολλά διαφορετικά είδη της χλωρίδας, χρησιμοποιούν 
δύο λατινικές λέξεις για την ονομασία κάθε φυτού. Η πρώτη αναφέρεται στο γένος στο οποίο 
ανήκει το φυτό, ενώ η δεύτερη χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο φυτό.

Όλα τα φυτά έχουν κοινά τα βασικά τους μέρη: τη ρίζα, το 
βλαστό και τα φύλλα.



Η ελιά είναι δέντρο με σκληρό βλαστό, που λέγεται 
κορμός. Έχει πολλά μικρά φύλλα στο πάνω μέρος του 
βλαστού και ισχυρές ρίζες βαθιά στο έδαφος. 

Η μαργαρίτα είναι πόα με μαλακό βλαστό και φύλλα σε
όλο το μήκος του. Στο επάνω μέρος της είναι ο ανθός, 

με άσπρα πέταλα και κίτρινο κέντρο. Οι ρίζες της είναι 
μικρότερες από της ελιάς. 

Μπορείς να περιγράψεις με λίγα λόγια την ελιά; Μην παραλείψεις να

αναφέρεις και το μέρος του φυτού που συνήθως δε βλέπουμε.

Μπορείς να περιγράψεις και τη μαργαρίτα; Μην παραλείψεις πάλι να

αναφέρεις και το μέρος του φυτού που δε φαίνεται.



Σε όλα τα φυτά, ακόμη και σε αυτά που φαίνονται τελείως διαφορετικά, τα βασικά μέρη είναι κοινά. Με

τη βοήθεια της δασκάλας ή του δασκάλου σου σημείωσε τα μέρη αυτά στην παρακάτω εικόνα.

Φύλλα

Κορμός/Βλαστός

Ρίζες

Τα φυτά, όσο κι αν φαίνονται διαφορετικά, έχουν τα βασικά τους μέρη 
κοινά: τη ρίζα, το βλαστό και τα φύλλα.



Στην εικόνα φαίνεται η ρίζα και ένα μέρος του βλαστού του 
φυτού. Το ασυνήθιστο στην εικόνα είναι ότι η ρίζα φαίνεται, 
ενώ συνήθως δεν μπορούμε να τη δούμε, αφού βρίσκεται 
μέσα στο έδαφος.

1. Ποια μέρη του δέντρου φαίνονται στην εικόνα; Τι ασυνήθιστο παρατηρείς;

2. Ζήτησε από τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου οδηγίες,

για να κατασκευάσεις ένα φυτολόγιο. Ξερίζωσε με

προσοχή μερικά μικρά φυτά και κόλλησέ τα στο

φυτολόγιό σου. Σημείωσε δίπλα σε κάθε φυτό το

όνομά του και τα βασικά του μέρη.

Ξεκινήστε με μια βόλτα στο κοντινό πάρκο ή δάσος. Πάρτε μαζί σας ένα ψαλίδι. 
Αρχίστε να μαζεύετε τα δείγματα σας από τα “εύκολα” φυτά, δηλαδή εκείνα που 
γνωρίζετε (π.χ. κυπαρίσσια, πεύκα, πικροδάφνες). 

Όταν επιστρέψετε στο σπίτι τοποθετήστε προσεκτικά τα δείγματα σας ανάμεσα 
σε φύλλα εφημερίδας. Μην ξεχάσετε όμως να γράψετε δίπλα σε κάθε φυτό το
όνομα του. Έπειτα από περίπου 15 ημέρες, κολλήστε τα φύλλα σας προσεκτικά 

σε ένα φυτολόγιο και γράψτε δίπλα το όνομα του και μία πολύ σύντομη περιγραφή

http://www.newmommy.gr/articles/view/1559/




