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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οδηγός εκπαιδευτικού
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12



Διάρκεια
80 λεπτά συνολικά (με ένα διάλειμμα – 10 λεπτών)

Μέθοδοι / τεχνικές παιχνιδοποίησης 
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να προσφέρει πολλές δραστηριότητες σε αυτή την
εργασία, έτσι ώστε να είναι ενδιαφέρουσες για τα παιδιά. Μια πρόταση είναι να
χτυπήσετε παλαμάκια για να απλωθεί το χρώμα στα χέρια σας και στη συνέχεια να
τα βάλετε πάνω σε μπλουζάκια για να φτιάξετε ένα σχέδιο.Τα παιδιά μπορούν
επίσης να βάλουν τα χέρια τους στα μπλουζάκια των συμμαθητών τους. Αυτό το
είδος εργασίας μπορεί να γίνει στην τάξη.

Ημερολόγιο
Μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή του σχολικού έτους. Ωστόσο,
συνιστάται τα μαθήματα να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού
ή του φθινοπώρου, καθώς τότε τα περισσότερα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι
διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



Προετοιμασία

Πορτοκαλί: καρότα, χρυσές λειχήνες, 

Καφέ: ρίζες πικραλίδας, φλοιός βελανιδιάς, 

Ροζ: μούρα, κεράσια, κόκκινα και ροζ τριαντάφυλλα, 

Μπλε: λουλακί, κόκκινο λάχανο, σαμπούκος, κόκκινα μούρα, βατόμουρα, μοβ
σταφύλια, φλοιός κρανιάς
Κόκκινο-καφέ: ρόδια, τεύτλα, μπαμπού, ιβίσκος (κοκκινωπά άνθη), σαγκουιναρία
Γκρι-μαύρο: Βατόμουρα, φλοιός καρυδιάς, ρίζα ίριδας
Κόκκινο-μοβ: κόκκινα μούρα σουμακιού, φύλλα βασιλικού, ημεροκαλλίς,
μαυροστάφυλο, μύρτιλο
Πράσινο: αγκινάρες, ρίζες λαπάθου, σπανάκι, φύλλα μέντας, σκυλάκια, πασχαλιές,
γρασίδι, τσουκνίδες, μπανάνες, φύλλα ροδακινιάς
Κίτρινο: φύλλα δάφνης, ταγέτης, πέταλα ηλίανθου, άνθη πικραλίδας, πάπρικα,
κουρκουμάς, φύλλα σέλινου, κλαδιά πασχαλιάς, ρίζες μαόνιας, ρίζες βατόμουρου,
ρίζες ξανθόριζας, ρίζες αγριολάπαθου

Πριν από το εργαστήριο, ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιμάσει τα υλικά τα οποία θα
δοθούν στα παιδιά. Λίγες μέρες πριν από τη δραστηριότητα, οι γονείς καλούνται να
βρουν παλιά λευκά μπλουζάκια, τα οποία θα φέρουν τα παιδιά στις τάξεις για αυτήν τη
δραστηριότητα (έτσι τα παλιά ρούχα μπορούν να ανακυκλωθούν και ταυτόχρονα η
δραστηριότητα μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή οικονομικά). Ο εκπαιδευτικός πρέπει
να φέρει μερικά λαχανικά, βότανα και φρούτα. Επίσης, οι κήποι μόνιμης καλλιέργειας θα
μπορούσαν να συνεισφέρουν φρούτα και λαχανικά εάν είναι δυνατόν.

Παραδείγματα φυτών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως φυσικές βαφές 
(Πηγή: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/): 

φλούδες κρεμμυδιού

φλοιός καρυδιάς, τσάι, καφές, βελανίδια

φλούδα αβοκάντο και σπόροι

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος να γνωρίζει τη φυσική σύνθεση των
λαχανικών και των φρούτων, καθώς και τις ιδιότητές τους (συμπεριλαμβανομένης της
υγείας, της σύνθεσης βιταμινών κλπ.). Στη συνέχεια στο εργαστήριο, ο εκπαιδευτικός
ενημερώνει τους μαθητές για την εργασία και παρουσιάζει τη δομήτης.
Ο εκπαιδευτικός θα μιλήσει στους μαθητές για τα φυσικά χρώματα, πώς δημιουργούνται,
από ποια φυτά και λαχανικά μπορούν να παρασκευαστούν. Στη συνέχεια θα μιλήσει για
την τεχνική βαφής βαμβακιού. Έπειτα, ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά θα παίξουν με τα
βαμβακερά μπλουζάκια και τα φυσικά χρώματα.
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Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Προκλήσεις που θα οδηγήσουν στην
ολοκλήρωση της κύριας εργασίας
Υπάρχουν πολλές προκλήσεις για τα παιδιά κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου.
Μετά από μια σύντομη διάλεξη για το χρωματισμό με φυσικά χρώματα, τα παιδιά
πρέπει να σκεφτούν το σχέδιο, να επιλέξουν τα σωστά λαχανικά για να κάνουν τα
κατάλληλα χρώματα και στη συνέχεια να τα βάλουν στα μπλουζάκια. 

Μετά από αυτό, οι μαθητές θα βάψουν τα μπλουζάκια τους. Μία από τις μεθόδους
που χρησιμοποιούνται είναι η μέθοδος «δένω και βάφω». Η συγκεκριμένη
μέθοδος εφευρέθηκε το 1960 στις Ηνωμένες Πολιτείες και πρόκειται για ένα
σύνολο αρχαίων τεχνικών για χρωματισμό προϊόντων. Σε αντίθεση με άλλα
πράγματα, τα προϊόντα που κατασκευάζονται με αυτήν την τεχνική
χαρακτηρίζονται από φωτεινά, κορεσμένα χρώματα και έντονα σχέδια. Κάθε
μαθητής θα παρουσιάσει το «έργο τέχνης» μπροστά στην τάξη και θα εξηγήσει
στους συμμαθητές του τι δείχνει η ζωγραφική στο μπλουζάκι και ποια λαχανικά /
φρούτα / χρώματα χρησιμοποίησαν για τη δημιουργία της.

Στην εικόνα φαίνονται μερικά παραδείγματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
κατά τη διάρκεια της σύντομης διάλεξης του εκπαιδευτικού (η κοχενίλη ως φυσική
βαφή συνήθως δεν είναι τόσο εύκολο να βρεθεί, καθώς κατασκευάζεται από
έντομο, όχι από φυτό, οπότε δεν θα χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια αυτής της
δραστηριότητας):

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση
Είναι καλό για τον εκπαιδευτικό να βρει ένα συγκεκριμένο θέμα για τα παιδιά να
ζωγραφίσουν πάνω στα βαμβακερά μπλουζάκια πριν ξεκινήσει το μάθημα. Αυτό
μπορεί να είναι ένα θέμα για ολόκληρη την τάξη ή κάθε ομάδα να πάρει ένα
διαφορετικό θέμα για να ζωγραφίσει.
Στο τέλος της τάξης, τα παιδιά μπορούν να λάβουν πιστοποιητικά συμμετοχής στα
εργαστήρια.



Σύνοψη / Επιθυμητά αποτελέσματα &
ικανότητες που προσβλέπονται:
Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, τα παιδιά θα εξερευνήσουν βήμα προς βήμα
τους φυσικούς τρόπους δημιουργίας χρωμάτων και βαφής του υφάσματος. Στο
τέλος του εργαστηρίου τα παιδιά θα γνωρίζουν πώς να αποκτήσουν φυσικά
χρώματα. Χάρη στα μαθήματα, τα παιδιά θα μάθουν επίσης περισσότερα για τα
ίδια τα λαχανικά και τα φρούτα, τη χημική τους σύνθεση, για παράδειγμα όταν
χρησιμοποιούν την κρητίδα, ένα φυτό με κίτρινα άνθη που ενώ χρησιμοποιείται για
μπλε βαφή, η ουσία που βγάζει είναι πράσινη. Γι’αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται
ορισμένα προϊόντα όπως το ξίδι για να «φτιάξουν» τις χρωστικές στα υφάσματα
κλπ.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Συμβουλές για επιτυχημένη βοήθεια,
επίβλεψη και οργάνωση

Για φυσικά χρώματα: https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-
nutrients-2311.html 
Μέθοδος «δένω και βάφω» μπλουζάκια: https://www.youtube.com/watch?
v=XBadLUHLe6E
Πώς να φτιάξετε οικολογικά χρώματα: https://www.youtube.com/watch?
v=ilEVNCPlMrI
Μέθοδος «δένω και βάφω»: http://www.bystephanielynn.com/2015/06/tie-
dye-folding-techniques-16-vibrant-tie-dye-patterns-tiedyeyoursummer.html
Οδήγός για «δένω και βάφω» και βάψιμο με σταγόνες νερού:
https://www.youtube.com/watch?v=zlLRqsE03Vg
Συμβουλές για «δένω και βάφω»: https://www.ssww.com/blog/tricks-and-
tips-for-tie-dying/
Πώς να φτιάξετε μόνιμα φυσικά χρώματα: https://www.youtube.com/watch?
v=gMoIYRYyRbA
Φυσικές βαφές υφασμάτων: https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/
Μέθοδοι «δένω και βάφω»: https://www.britannica.com/technology/tie-dyeing

Μερικοί σύνδεσμοι που μπορεί να είναι χρήσιμοι για τον εκπαιδευτικό:

https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-nutrients-2311.html
https://healthyeating.sfgate.com/colors-vegetables-nutrients-2311.html
https://www.youtube.com/watch?v=XBadLUHLe6E
https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
http://www.bystephanielynn.com/2015/06/tie-dye-folding-techniques-16-vibrant-tie-dye-patterns-tiedyeyoursummer.html
https://www.youtube.com/watch?v=zlLRqsE03Vg
https://www.ssww.com/blog/tricks-and-tips-for-tie-dying/
https://www.youtube.com/watch?v=gMoIYRYyRbA
https://www.diynatural.com/natural-fabric-dyes/
https://www.britannica.com/technology/tie-dyeing
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Φύλλο εργασίας μαθητή
ΗΛΙΚΙΑ: 10-12



Θεωρία σχετική με το STE(A)M:
Χημεία, Βιολογία, Τέχνες, Φυσική
Η χημεία είναι μια επιστήμη που μελετά τη φύση και τις ιδιότητες των ουσιών,
ειδικά τους μετασχηματισμούς που συμβαίνουν μεταξύ τους. Οι μαθητές θα
μάθουν για τις αντιδράσεις στα φυτά όταν λαμβάνουν φυσικά χρώματα από αυτά. 
Η φύση και οι ιδιότητες των ουσιών μελετώνται επίσης από τη φυσική. Η χημεία
και η φυσική σχετίζονται μεταξύ τους και είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί με
ακρίβεια πού τελειώνει ο ένας τομέας και ξεκινά o άλλος. Η χημεία, όπως και η
φυσική, είναι η κεντρική επιστήμη της φύσης. Και οι δύο αυτές επιστήμες
αποτελούν τη βάση όλων των άλλων φυσικών επιστημών - βιολογία, γεωγραφία,
μεταλλουργία και πολλές άλλες.
Τέχνη είναι ό, τι προκαλεί ορισμένα συναισθήματα στους αποδέκτες, κάτι που
επιτρέπει στο μυαλό να δουλεύει, και τους κάνει να σκέφτονται και να εκφράζονται.
Η τέχνη μας περιβάλλει παντού και κάθε μέρα. Θα δημιουργήσετε «έργο τέχνης»
από φυσικά χρώματα στα μπλουζάκια σας.
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Λέξεις/ φράσεις κλειδιά:
Οικολογία, Τέχνες, Φυσικός σχεδιασμός, Έργα τέχνης, Βοτανική

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.



9

Γενικός στόχος:
Θα εξοικειωθείτε με διαφορετικούς τύπους φυτών που χρησιμοποιούνται
συνήθως για τη λήψη φυσικών χρωμάτων.

Προτεινόμενο περιβαλλοντικό
πλαίσιο
Τα μαθήματα προγραμματίζονται να διεξαχθούν στο σχολείο (σε εσωτερικούς
χώρους) ή σε μια τοπική ένωση / οργανισμό εκπαίδευσης / σε ένα τοπικό
πολιτιστικό ή επιστημονικό κέντρο κλπ.

Εκπαιδευτικοί στόχοι:
Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας χρωμάτων από φυσικούς πόρους, φυτά
και ιδίως λαχανικά
Μαθαίνοντας για το PH και τη χημεία με έναν διασκεδαστικό τρόπο.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Πηγή: Pixabay
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Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά:

απλά λευκά βαμβακερά μπλουζάκια
φυτά (λαχανικά και φρούτα) - ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τα ίδια τα
φυτά, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εκείνη την περίοδο που γίνεται η
δραστηριότητα
φλιτζάνια
βούρτσες
νερό
ποδιές για παιδιά
γάντια για παιδιά
αλουμινόχαρτο για την 

Ο εκπαιδευτικός θα φέρει στο σχολείο φυσικά φυτά.
Οι μαθητές θα φέρουν ένα παλιό άσπρο βαμβακερό μπλουζάκι στο οποίο θα
δημιουργήσουν μια εικόνα χρησιμοποιώντας φυσικά χρώματα.

Απαραίτητος εξοπλισμός και υλικά:

προστασία των τραπεζιών

- όλα τα υλικά παρέχονται 
από τον εκπαιδευτικό

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Μέσα και πηγές
Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Δυνατότητα λήψης φωτογραφιών μέσω κάμερας ή κινητού τηλεφώνου /
τάμπλετ

Φτιάχνοντας φυσικές βαφές με τη χρήση λαχανικών:
https://www.youtube.com/watch?v=fImpanUPjS8
Πώς να βάψετε ένα ύφασμα με υπολείμματα φαγητού
https://www.youtube.com/watch?v=fCKULKTt4p4
Οικολογικά χρώματα https://www.youtube.com/watch?v=ilEVNCPlMrI
Βιβλίο για φυσικά χρώματα: https://woolery.com/the-natural-colors-
cookbook.html

Μερικοί σύνδεσμοι που μπορεί να είναι χρήσιμοι:

Πηγή: Pixabay



Εργασίες
Καθίστε και ακούστε μια σύντομη παρουσίαση για τα φυσικά χρώματα και τις
τεχνικές χρωματισμού.
Χωριστείτε σε ομάδες το πολύ 4 ατόμων.
Επιλέξτε τα σωστά φυτά για να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη διαδικασία βαφής.
Χρησιμοποιώντας φυτά (για παράδειγμα τα παντζάρια ως ένδειξη PH) φτιάξτε
διαφορετικά χρώματα και μετά βάψτε τα μπλουζάκια σας.
Αφού τελειώσετε, θα παρουσιάσετε το «έργο τέχνης» και θα πείτε στους
συμμαθητές σας τι δείχνει η ζωγραφική στο μπλουζάκι και ποια φυτά
χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του.

Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Λίστα ασφάλειας και προστασίας

ελέγξει τις οδηγίες του σχολείου για δραστηριότητα σε διαφορετικό μέρος από
το σχολείο (σε περίπτωση που η δραστηριότητα πραγματοποιείται στο τοπικό
πολιτιστικό κέντρο κ.λπ.)
ελέγξει για άτομα που πάσχουν από αλλεργίες στην ομάδα (για παράδειγμα
αλλεργίες σε φυτά, λαχανικά και φρούτα)
ελέγξει για άτομα που χρειάζονται ειδική βοήθεια
ελέγξει τη διαθεσιμότητα ενός πλαισίου έκτακτης ανάγκης (σε περίπτωση που
πραγματοποιηθεί εργαστήριο στο τοπικό πολιτιστικό κέντρο κλπ.)

O εκπαιδευτικός πρέπει να την πραγματοποιήσει στην τάξη σύμφωνα με τους
κανόνες υγείας και ασφάλειας, να έχει επίγνωση της σύστασης της τάξηςκαι να
αξιολογήσει αν κάποια από τα παιδιά χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα / ή βοήθεια
από τον βοηθό - εάν υπάρχει - στην τάξη.
Ειδικότερα, ο εκπαιδευτικός πρέπει να: 

Πηγή: Pixabay



Αυτό το έργο χρηµατοδοτήθηκε µε την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το περιεχόµενο και το υλικό του αντικατοπτρίζουν µόνο τις
απόψεις των δηµιουργών και η Επιτροπή δεν µπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη
για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Εταίροι του πρότζεκτ
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Générations.Bio (Belgium)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgium)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Poland)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italy)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Denmark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spain)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


