


Τα ζώα και τα φυτά που βλέπεις στις εικόνες διαφέρουν στο σχήμα και στο μέγεθος. Πόσο μικροσκοπι-
κός μπορεί να είναι ένας ζωντανός οργανισμός και τι κοινό τελικά μπορεί να έχουν όλοι οι ζωντανοί
οργανισμοί μεταξύ τους;

Στην τελευταία
φωτογραφία
κάθε σειράς
απεικονίζεται 
το κύτταρο.

Τόσο τα έμβια όντα όσο και τα άβια αντικείμενα αποτελούνται από τα ίδια  στοιχειώδη 
σωματίδια της ύλης, τα ηλεκτρόνια και τα δύο διαφορετικά κουάρκ από τα οποία 
αποτελούνται τα άτομα και από τα οποία συγκροτούνται τα μόρια...

Η μικρότερη μονάδα ζωής είναι το κύτταρο. Τα κύτταρα είναι μικροσκοπικά «εργοστάσια» που λειτουργούν 
με απίστευτη ακρίβεια. Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα.

Τα έμβια όντα αποτελούνται και αυτά από μόρια, όμως κάποια από αυτά συνδυάστηκαν
και συνέθεσαν πολυπλοκότερα μόρια, από τα οποία αποτελούνται τα «ζωντανά» κύτταρα.

Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί δεν έχουν το ίδιο μέγεθος. Μερικοί μάλιστα είναι τόσο μικροί 
που δεν μπορούμε να τους δούμε με "γυμνό" μάτι, αλλά μόνο με ισχυρό μικροσκόπιο.
Όλοι όμως έχουν κάτι κοινό: αποτελούνται από ένα ή περισσότερα κύτταρα.



Παρατήρησε τις εικόνες και συζήτησε με τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου για το κύτταρο, την πιο μικρή
μονάδα ζωής. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε στα κουτάκια τις ονομασίες από τα βασικά μέρη του κυττάρου.
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Οι περισσότεροι ζωντανοί οργανισμοί
αποτελούνται από μεγάλο πλήθος
μικροσκοπικών κυττάρων.
Γι’ αυτό ονομάζονται πολυκύτταροι.

Οι  ζωντανοί οργανισμοί που
αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο
ονομάζονται μονοκύτταροι.

Μονοκύτταροι οργανισμοί 
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Στα ζωικά κύτταρα του δέρματος του χεριού εντόπισα 
τον πυρήνα, το κυτταρόπλασμα και την κυτταρική
μεμβράνη.

Παρατήρησε τις εικόνες. Στην αριστερή εικόνα, το δέρμα του
χεριού δείχνει λείο. Στη δεξιά εικόνα βλέπεις σε μεγέθυνση
την επιφάνεια του ανθρώπινου δέρματος. Συζήτησε με τους
συμμαθητές σου για τα κύτταρα από τα οποία αποτελείται το
δέρμα. Μπορείς να εντοπίσεις στην εικόνα τα βασικά μέρη του
κυττάρου;

Παρατήρησε επίσης την εικόνα του κρεμμυδιού. Στην
αριστερή εικόνα βλέπεις τη λεία επιφάνεια της φλούδας του
κρεμμυδιού. Στη δεξιά μπορείς να δεις πώς φαίνεται η φλούδα
με τη βοήθεια ενός μικροσκοπίου. Εντόπισε και εδώ τα μέρη
του κυττάρου.

Στα φυτικά κύτταρα της φλούδας του κρεμμυδιού 
διακρίνω τον πυρήνα, το κυτταρόπλασμα, την 
κυτταρική μεμβράνη και το κυτταρικό τοίχωμα.



Κάποιοι μικροσκοπικοί οργανισμοί αποτελούνται από ένα μόνο κύτταρο. Γι’ αυτό ονομάζονται μονοκύττα-
ροι. Ορισμένοι από αυτούς είναι βλαβεροί, κάποιοι άλλοι όμως είναι αρκετά χρήσιμοι. Χωρίς αυτούς δε θα
μπορούσαμε, για παράδειγμα, να απολαμβάνουμε το γιαούρτι και το κρασί. Παρατήρησε τις εικόνες και
συζήτησε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου για τη χρησιμότητα των μικροοργανισμών.

Οι περισσότεροι μικροοργανισμοί όχι μόνο δεν είναι βλαβεροί για τον άνθρωπο, αλλά αντίθετα είναι χρήσιμοι ή και 
απαραίτητοι καθώς συμμετέχουν σε σημαντικές διεργασίες ή  χρησιμοποιούνται από τον άνθρωπο για παραγωγή 
ουσιών χρήσιμων σε διάφορους τομείς, όπως για την παρασκευή ψωμιού, κρασιού και μπύρας, στην καθηµερινή µας 
ζωή προϊόντων για τον καθαρισµό του σπιτιού και την κατασκευή απορρυπαντικών φιλικών προς το περιβάλλον και 
στον χρήστη, για την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων… Επίσης τα Προβιοτικά (probiotics) είναι τα ζωντανά 
μικρόβια, που όταν καταναλωθούν σε επαρκή ποσότητα, έχουν οφέλη για την υγεία και για την αντιμετώπιση 
ορισμένων παθήσεων.



Με τη βοήθεια μικροοργανισμών(βακτήρια του 
Streptococcus thermophilus, μαγιά) γίνεται η ζύμωση του 
γάλακτος και έτσι παράγεται το γιαούρτι.

Με τη βοήθεια μικροοργανισμών(ζυμομύκητες που 
βρίσκονται στο φλοιό του σταφυλιού) γίνεται η αλκοολική 
ζύμωση του μούστου και έτσι  παρασκευάζεται το κρασί.



Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα. Βασικά 
μέρη των κυττάρων είναι ο πυρήνας, το κυτταρόπλασμα και η 
κυτταρική μεμβράνη. Τα φυτικά κύτταρα έχουν επιπλέον κυτταρικό 
τοίχωμα, χυμοτόπια και χλωροπλάστες.



Ένα προϊόν της ζύμωσης του γάλακτος είναι το τυρί και 
ένα προϊόν της ζύμωσης του κρασιού είναι το ξύδι. 

1. Η ζύμωση του γάλακτος έχει ως προϊόν το γιαούρτι και του μούστου το
κρασί. Μπορείς να αναφέρεις ένα ακόμη προϊόν της ζύμωσης του
γάλακτος και ένα της ζύμωσης του κρασιού;

2. Το σώμα του παιδιού στη φωτογραφία αποτελείται από περίπου 5
τρισεκατομμύρια κύτταρα. Γιατί δεν μπορούμε να τα δούμε;

Τα κύτταρα έχουν πολύ μικρό μέγεθος και δε διακρίνονται 
με γυμνό μάτι. Μπορούμε μόνο να τα παρατηρήσουμε στο 
μικροσκόπιο.

3. Λύσε το σταυρόλεξο.
1. Έχουν όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί.

2. Το εξωτερικό περίβλημα του κυττάρου.
3. Είναι ο «εγκέφαλος» του κυττάρου.
4. Τα λέμε και ζωντανά.

5. Το εσωτερικό του κυττάρου.

6. Δεν έχουν ζωή.
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