
Πασχαλίτσα

• Ζει μέσα σε κορμούς 
δέντρων κάτω από φύλλα 
και πέτρες.

• Προστατεύει τα 
ευαίσθητα φτερά της 
κάτω από το χρωματιστό 
καβούκι της. 

• Της αρέσει τόσο πολύ να 
πετάει που μπορεί να 
κουνήσει τα φτερά της
και 85 φορές το
δευτερόλεπτο.



Όταν νοιώσει απειλή, τα γονατά της 
εκκρίνουν ένα πορτοκαλί υγρο, μπορεί 
να παριστάνει και την πεθαμένη. Για 
πολλούς πολιτισμούς η πασχαλίτσα είναι 
σύμβολο τύχης.

Προσπάθησε να βρεις πασχαλίστες
και κατέγραψε πόσες βούλες έχουν 

πάνω τους. Έχουν όλες τον ίδιο 
αριθμό; Πόσες είναι οι περισσότερες 

βούλες που έχει πάνω της μια 
πασχαλίτσα;



Ελιά

• Η Ελιά είναι γνωστή από 
αρχαιοτάτους χρόνους, 
ευδοκιμεί στις μεσογειακές 
χώρες, όπως στην Ελλάδα, 
Τουρκία, Ιταλία και η Ισπανία

• Αντέχει εντυπωσιακά την ζέστη, 
την ξηρασία και τις κατσίκες 
που σκαρφαλώνουν πάνω της 
για να φάνε τους καρπούς της. 
Μπορεί να ζήσει 1000 χρόνια και 
να παράγει καρπούς τον 
περισσότερο καιρό. Τα φύλλά
της από πάνω έχουν σκούρο 
γκριζοπράσινο χρώμα και από 
κάτω ασημί. 



Σύμβολο ειρήνης, σοφίας τύχης νίκης! 
Τα φύλλα της Ελιάς έχουν πολύ μικρά 
στόμια που βοηθούν να συγκρατήσουν 
περισσότερο νερό πάνω τους.

Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει προς το 
τέλος του φθινοπώρου. Βοήθησε και 

εσύ στη συγκομιδή της ελιάς που 
αποτελεί εδώ και αιώνες σημαντική 

αγροτική δουλειά. Ψάξε πληροφορίες 
για την συγκομιδή της ελιάς και τι 

εργαλεία χρειάζονται.



Κυπαρίσσι

• Κωνοφόρο, αειθαλές δέντρο 
της Μεσογείου.

• Κώνοι ή κυπαρισσόμηλα= 
στρογγυλωπό σχήμα και 
αγκαθωτά λέπια

• Ζει έως 700 χρόνια και 
φτάνει σε ύψος 15-20 μέτρα

• Υπάρχουν 2 κατηγορίες, 
Ορθόκλαδο κυπαρίσσι όπου 
τα κλαδιά του είναι όρθια και 
οριζοντιόκλαδο κυπαρίσσι με 
οριζόντια απλωτά κλαδιά



Το ξύλο του χρησιμοποιούνταν κυριώς
στην ναυπηγική, στο χτίσιμο ναών και 
για σαρκοφάγους! 

Μια καλοκαιρινή ζεστή μέρα παρατήρησε 
πόσο γρήγορα αλλάζει η θερμοκρασία 

μόλις βρεθείς μέσα στο δάσος και κάτω 
από τα δέντρα. Υπάρχει περισσότερη σκιά 
και υγρασία μ'αποτέλεσμα η θερμοκρασία 
να πέσει αρκετά από ότι είναι έξω από το 

δάσος. Έλεγξε τη θερμοκρασία όταν 
βρίσκεσαι στο σχολείο και όταν βρίσκεσαι 

στο δάσος κάτω από τα δέντρα



Κουτσουπιά

• Φυλλοβόλο δέντρο, φτάνει 
μέχρι 15 μέτρα.

• Τα φύλλα της είναι 
στρογγυλά με πράσινο 
χρώμα.

• Την άνοιξη είναι 
εντυπωσιακή γιατί είναι 
καλυμμένη με ροζ_μωβ
λουλούδια.



Το λατινικό της όνομα Cercis προέρχεται 
από την ελληνική λέξη κερκίδα, εξάρτημα 
του αργαλειού που χρησιμοποιούταν για 
να σχηματίζεται το ύφασμα.

Η κουτσουπιά κάθε χρόνο ρίχνει τα φύλλα της. 
Εξερεύνησε το δάσος το φθινόπωρο για να 

βρεις πεσμένα φύλλα από διαφορετικά δέντρα. 
Προσπάθησε να βρεις όσα περισσότερα 

χρώματα μπορείς. Ταξινόμησε τα ίδια 
χρώματα και τοποθετησέ τα σε βαζάκια. Βάλε 

μέσα σε κάθε βάζο ένα χρώμα και σκεπασέ
τα με λίγο άσπρο ξύδι. Πρόσθεσε λίγο ζεστό 

νερό και αφησέ τα για 30λεπτά. Τώρα μπορείς 
να ζωγραφίσεις με δικά σου χρώματα από τη 

φύση!



Χελώνα

• Η χελώνα είναι ερπετό και της αρέσει 
το ζεστό κλίμα. 

• Οι χερσαίες χελώνες αναζητούν την 
τροφή τους μέσα από μια μεγάλη 
ποικιλία διαφορετικών φυτών και 
τρέφονται κυρίως με άγρια χόρτα, 
τρυφερά φύλλα και αγριολούλουδα. 

• Ζουν αποκλειστικά στη ξηρά και 
υπάρχουν σήμερα περίπου 50 είδη.

•

• Τους χειμερινούς μήνες οι χελώνες 
πέφτουν σε χειμέρια νάρκη και η 
αναπαραγωγή τους γίνεται τους 
θερινούς μήνες, γεννώντας από 2 ως 
12 αυγά.



Η χελώνα δε φημίζεται για την ησυχία της. 
Κάποιες ακούγονται σαν ηλεκτρική 
μηχανή, κάποιες σαν ανθρώπινο ρέψιμο. 
Ένα είδος χελώνας που ζεί στη Λατινική 
Αμερική ακούγεται σαν κότα που 
κακαρίζει.

Το κέλυφος της χελώνας είναι ζωτικής 
σημασίας και την προστατεύει από τους 

κινδύνους. Ήρθε η ώρα να μεταμορφωθείς και 
εσύ σε χελώνα και να λάβεις μέρος στους 
χελωνο_αγώνες. Όρισε με τους φίλους/τις 
φίλες σημείο εκκίνησης και τερματισμού. 

Μπορεί να είναι μια εύκολη διαδρομή ή μια με 
περισσότερα εμπόδια όπως θάμνους δέντρα 
και φυτά. Λάβετε θέσεις, χέρια και πόδια στο 

χώμα, πάμε!



Σκαθάρι

• Ζει σε γέρικα δέντρα ή 
κούτσουρα 

• Τα περισσότερα σκαθάρια 
έχουν οβάλ σχήμα, κεραίες 
και δαγκάνες.

• Δυσκολεύονται να δουν γι
αυτό βρίσκουν ότι 
χρειάζονται με τη μυρωδιά, 
το ήχο και τις δονήσεις.



Ο τιτάνας σκαθάρι μπορεί να μεγαλώσει 
μέχρι και 17 cm και να δαγκώσει ένα 
μολύβι με τα τεράστια σαγόνια του.

Ο σκαραβαίος, χρησιμοποιεί τη λάμψη των 
αστεριών για να βρει τον δρόμο για το 

σπίτι. Περπάτησε και εσύ μια βραδινή 
βόλτα στη φύση και παρατήρησε τους 

αστερισμούς που βρίσκονται στον ουρανό. 
Μπορείς να σχεδιάσεις τους αστερισμούς 

αυτούς σε χαρτί και να γράψεις τις 
ονομασίες τους; Συναντήσατε όλοι/όλες 

τους ίδιους αστερισμούς;



Γεωσκώληκας

• Ο βοηθός των φυτών, τα τούνελ που 
δημιουργεί κάτω από τη γη 
ανακατεύουν το χώμα με 
αποτέλεσμα να βοηθά τα φυτά να 
μεγαλώσουν. 

• Ζει 4-8 χρόνια. 

• Δεν έχει πνεύμονες, η βλέννα που 
καλύπτει το δέρμα βοηθά τον 
γεωσκώληκα να αναπνεύσει 
καλύτερα. Γι αυτό είναι τόσο 
γλιστερός.



Ο μεγαλύτερος γεωσκώληκας είναι ο 
Αφρικάνικος γίγαντας που μπορεί να 
φτάσει τα 7 μέτρα! 

Τα σκουλήκια ούτε ακούν ούτε βλέπουν γι
αυτό σκοντάφτουν συνεχώς το ένα πάνω 

στο άλλο. Δέσε τα μάτια σου με ένα 
μαντήλι και προσπάθησε να περπατήσεις 

μια διαδρομή στο δάσος με την 
καθοδήγηση από μια φίλη ή έναν φίλο.



Πεύκο

• Κωνοφόρο δέντρο_αειθαλές, 
ανήκει στην οικογένεια των 
Πευκιδών. Φτάνει τα 30 
μέτρα.

• Αντί για φύλλα έχει βελόνες 
και τα άνθη του είναι σε 
κώνους.

• Με τα άνθη του πεύκου 
φτιάχνουν οι μέλισσες την 
πρόπολη.



Το ξύλο του πεύκου είναι κατάλληλο για 
φωτιστικό μέσο γιατί περιέχει ρετσίνι που 
δε σβήνει εύκολα αν βραχεί. Παλαιότερα το 
χρησιμοποιούσαν αρκετά  για νυχτερινό 
ψάρεμα.

Τον χειμώνα, αν κάνεις μια βόλτα σ ένα 
κωνοφόρο δάσος, αφού έχει χιονίσει 

αρκετά παρατήρησε πως είναι διπλωμένα 
τα κλαδιά των δέντρων. Τα χιονισμένα 

κλαδιά ακουμπάνε το ένα πάνω στο άλλο 
και θυμίζουν κεραμίδια σε σκεπές. Κάθε 

κλαδί υποστηρίζει αυτό που βρίσκετα από 
πάνω του. Με αυτόν τον τρόπο 

προστατεύονται και δε σπάνε από το 
βάρος του χιονιού.


