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ΕΝΝΟΙΑ: Άλλες χρήσεις των φυτών 

 

1 – ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΔΕΑΣ 
 

Τα βότανα, τα λουλούδια, τα λαχανικά και τα φυτά γενικά μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς. Σε έναν κήπο λαχανικών, συνήθως 

καλλιεργούμε για να παράγουμε τρόφιμα, αλλά μπορούμε επίσης να 

επωφεληθούμε από διαφορετικές χρήσεις των φυτών προκειμένου να 

παράγουμε φυσικές θεραπείες, αφεψήματα, μπαχαρικά και φυσικά χρώματα 

που θα χρησιμοποιηθούν σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες ή στη βαφή 

υφασμάτων.  

 
 

2 - Δραστηριότητες του έργου LivingStem που 

μπορεί να σχετίζονται με αυτήν την έννοια 

Αυτή η έννοια σχετίζεται στενά με τη δραστηριότητα Ο κόσμος των φυσικών 

χρωμάτων και με τη δραστηριότητα Τέχνη και περμακουλτούρα -

Δημιουργώντας τέχνη με τη φύση, που στοχεύουν στην εξαγωγή και χρήση 

φυσικών χρωμάτων από φυτά και λαχανικά για διαφορετικούς σκοπούς. 

 

Η ιδέα συνδέεται επίσης με την Τράπουλα και με την εφαρμογή της στο 

Παιχνίδι, Ιδανική Κουζίνα Κήπου. Κάθε κάρτα παρέχει στους παίκτες 

συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τις διαφορετικές χρήσεις του στοιχείου 

που απεικονίζεται στην κάρτα και για την παραγωγή μιας ποικιλίας προϊόντων. 
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3 - Πρόταση μεθοδολογίας για την υλοποίηση της 

δραστηριότητας που περιγράφεται παραπάνω  

Οι μαθητές μπορούν να εξηγήσουν αποτελεσματικά τη διαφορετική χρήση της 

έννοιας των φυτών, δείχνοντας κάποια εφαρμογή σε πρακτικές 

δραστηριότητες. Ίσως είναι χρήσιμο να τους αφήσετε να παρουσιάσουν την 

ιδέα με τη βοήθεια της τράπουλας. 

 

Μερικές κάρτες φυτών μπορούν να τις επιλέξουν οι μαθητές, οι οποίοι 

μπροστά στην κάμερα μπορούν να παρουσιάζουν για κάθε φυτό τις 

διαφορετικές χρήσεις. Μετά από αυτό, οι μαθητές μπορούν να δείξουν μια 

πρακτική εφαρμογή για τουλάχιστον ένα φυτό, εξηγώντας μέσω του βίντεο την 

παραγωγή ενός φυσικού χρώματος. 

 

 

4 - Η συμμετοχή των παιδιών στη δραστηριότητα 

Πριν ξεκινήσουν όλοι οι μαθητές θα πρέπει να συμμετάσχουν στον καθορισμό 

της έννοιας του βίντεο και των στόχων του, γράφοντας: 

 

- τη σύνθεση του βίντεο, επισημαίνοντας όλα τα βήματα της δραστηριότητας 

που σκοπεύουν να βιντεοσκοπήσουν. 

- ένα απλό εικονογραφημένο σενάριο όπου περιγράφονται οι σκηνές και ο 

ρόλος των ηθοποιών. 

 

Σε αυτό το σημείο οι μαθητές θα πρέπει να χωριστούν σε δύο κύριες ομάδες: 

μία ομάδα θα είναι υπεύθυνη για την τεχνική εφαρμογή του βίντεο. Η δεύτερη 

ομάδα θα δράσει μπροστά στην κάμερα, παρουσιάζοντας πρώτα την ιδέα 

μέσω των καρτών και αργότερα θα συνεχίσει με τη δραστηριότητα για την 

παραγωγή φυσικών χρωμάτων.  
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5 - Σχέσεις μεταξύ αυτής της έννοιας, της 

επιστήμης (STEAM) και της περμακουλτούρας 

Η ιδέα σχετίζεται στενά με δημιουργικές δεξιότητες, αλλά και με δεξιότητες 

βοτανικής, μηχανικής και χημείας. 

 

Επιπλέον, είναι επίσης απαραίτητο για τους μαθητές να επιδείξουν ευρεία 

γνώση των ιδιοτήτων διαφορετικών βοτάνων και φυτών και των 

παραδοσιακών χρήσεων τους για την παραγωγή αγαθών. 

 

 
 
 
 


