


Η πιο σημαντική αιτία για την ύπαρξη ζωής στη Γη είναι το νερό. 

Η ύπαρξη άφθονου οξυγόνου στην ατμόσφαιρα της Γης είναι ο δεύτερος παράγοντας 
που ευνοεί καθοριστικά την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη μας. Όλοι σχεδόν οι ζωντανοί 
οργανισμοί χρειάζονται οξυγόνο για τις λειτουργίες τους. 

Αν ρίξουμε μια ματιά γύρω μας, όπου και αν βρισκόμαστε, παρατηρούμε 
ένα πλήθος ζωντανών οργανισμών αλλά και πολλά άψυχα αντικείμενα. Για 
τους ζωντανούς οργανισμούς χρησιμοποιούμε και την ονομασία «έμβια». 
Τα υπόλοιπα αντικείμενα ονομάζονται «άβια».

Παρατήρησε την εικόνα. Μπορείς να διακρίνεις τους ζωντανούς
οργανισμούς; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα
οποία διακρίνουμε τα έμβια από τα άβια;

ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΜΒΙΑ : Άνδρας, Γυναίκα, Σκύλος, Δέντρο- Φυτά  

ΑΨΥΧΑ  - ΑΒΙΑ : Πέτρες, Χώμα, Ρούχα, Πράγματα                    

Τα βασικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τα οποία διακρίνουμε τα έμβια από τα άβια είναι : 
η αναπαραγωγή, η κίνηση, η αναπνοή, η τροφή, η ανάπτυξη και η αντίδραση στα ερεθίσματα.



Παρατήρησε τις εικόνες. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα έμβια από τα άβια. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε
τον πίνακα στην επόμενη σελίδα.

Παρατήρησε τις εικόνες. Προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα έμβια από τα άβια. Στη συνέχεια, συμπλήρωσε
τον πίνακα στην επόμενη σελίδα.
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Δέντρο
Σκίουρος

Παιδί
Ηλιοτρόπιο

Αργυροπελεκάνος

Σκύλος
Ψάρια

Σπίτια
Φουντούκια

Ύφασμα

Πέτρες

Νερό, σύννεφα, αέρας

Υπολογιστής
Αεροπλάνο, φώτα



Συζήτησε με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές σου για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ζωντα-
νών οργανισμών. Στη συνέχεια παρατήρησε πάλι τις εικόνες στην προηγούμενη σελίδα και συμπλήρωσε
τον παρακάτω πίνακα. Ο πίνακας αυτός θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τις λειτουργίες που διακρίνουν
τα έμβια από τα άβια.
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Οι ζωντανοί οργανισμοί εμφανίζουν χαρακτηριστικές λειτουργίες: κινούνται,

αναπαράγονται, αναπτύσσονται, τρέφονται, αναπνέουν και αντιδρούν σε

ερεθίσματα.



1. Παρατήρησε τις εικόνες και προσπάθησε να ξεχωρίσεις τα έμβια από τα άβια. Σε κάποιες εικόνες
βλέπεις άβια που είναι όμως νεκρά τμήματα έμβιων. Τα σώματα αυτά αποτελούν μια ειδική
κατηγορία. Μπορείς να σημειώσεις ποιες εικόνες δείχνουν νεκρά τμήματα ζωντανών οργανισμών;

ΕΜΒΙΑ : σκουλήκι, (δέντρα)
ΑΒΙΑ : τηγάνι, αέρας, πέτρες, ξύλα, κέρμα, μπριζόλα
ΝΕΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ : μπριζόλα, φύλλα, ξύλα

ΑΒΙΑ ΕΜΒΙΑ ΑΒΙΑ

ΑΒΙΑ ΑΒΙΑ
ΑΒΙΑ

ΝΕΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΝΕΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΝΕΚΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ



2. Ποια από τα χαρακτηριστικά της ζωής διαπιστώνεις παρατηρώντας τις εικόνες;

Τα πουλιά της εικόνας 
τρέφονται, αναπνέουν 
και κινούνται.

Τα ζώα της εικόνας 
κινούνται, αναπνέουν και
αντιδρούν σε ερεθίσματα.

Η μέλισσα αναπνέει,
τρέφεται και αντιδρά 
σε ερεθίσματα.




