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 ΠΔΡΗΔΧΟΜΔΝΟ 
 

 
     Εωντανοί οπγανισμοί 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

Φςτά 

 Γηαθνξέο κεηαμύ 
δσληαλώλ θαη κε 
δσληαλώλ 
ζσκάησλ. 

 Φπηά αλά επνρή 
(θπιινβόια θαη 
αεηζαιή) 

 Σα κέξε ηνπ θπηνύ 
 
Εώα 

 Εώα ηνπ ηόπνπ 
κνπ θαη δώα 
άιισλ ρσξώλ 

 Δίδε δώσλ 
(ζειαζηηθά, πηελά, 
ςάξηα) 

 Εώα θαη δηαηξνθή 
ηνπ αλζξώπνπ  

Φςτά 

 Σα θπηά ζηε 
δηαηξνθή ηνπ 
αλζξώπνπ 
(δεκεηξηαθά, 
εζπεξηδνεηδή, 
όζπξηα, ιαραληθά) 

 Δίδε θπηώλ (πόεο, 
ζάκλνη, δέληξα) 

 Απηνθπή θαη 
θαιιηεξγνύκελα 
θπηά 

 
Εώα 

 Κνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά 
δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ 

 Δμεκέξσζε δώσλ 
θαη θπηώλ 

Φςτά 

 Κύθινο δσήο ησλ 
θπηώλ  

 Φύηξσζε-
Αλαπαξαγσγή-
Γηαζπνξά  

 Ζ ζεκαζία ησλ 
θπηώλ-
Παξαδνζηαθέο 
ρξήζεηο ησλ 
θπηώλ ηεο 
Κύπξνπ  

 
Εώα 

 Δίδε δώσλ  

 Αλαπαξαγσγή 
ησλ δώσλ. 

 Ζ ζεκαζία ησλ 
δώσλ. 

 

Φςτά 

 Ζ ζξέςε ησλ 
θπηώλ-
Φσηνζύλζεζε 

 Γηαπλνή ησλ 
θπηώλ 

 Πξνζαξκνζηηθόηεη
α ησλ θπηώλ ζην 
πεξηβάιινλ 

 
Εώα 

 Πξνζαξκνζηηθόηεη
α ησλ δώσλ ζην 
πεξηβάιινλ- 

 

 Σαμηλόκεζε ησλ 
δσληαλώλ  
νξγαληζκώλ  

 Δμέιημε ησλ 
δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ 

 
 

Φςτά 

 Δλδεκηθά θπηά-
Πξνζηαηεπόκελα 
θπηά ηνπ ηόπνπ 
κνπ 

 
Εώα 

 Πξνζηαηεπόκελα 
δώα ηνπ ηόπνπ 
καο 

  

 
    Φςσικό πεπιβάλλον 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 Θέινπκε θαζαξό 
ην πεξηβάιινλ καο 

 Πξάζηλν ζην ζπίηη 
θαη ζην ζρνιείν 

 
 
 
 
 

 Γάζε – Οθέιε θαη 
πξνζηαζία 

 Πξάζηλν ζηηο 
θαηνηθεκέλεο 
πεξηνρέο 

 Πνηνο ηξώεη πνηνλ 
 

 Οη αλάγθεο ησλ 
δσληαλώλ 
νξγαληζκώλ 

 Αιπζίδεο θαη 
πιέγκαηα ηξνθήο 

 Ρύπαλζε θαη 
πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο 

 Οηθνζπζηήκαηα 
ηεο Κύπξνπ θαη ε 
ζεκαζία ηεο 
δηαηήξεζήο ηνπο 

 Ρύπαλζε ηεο 
ζάιαζζαο, ησλ 
πνηακώλ θαη ησλ 
ιηκλώλ 

 Γηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ-

 Βηνπνηθηιόηεηα-
Γηαηήξεζε θαη 
πξνζηαζία 

 Ρύπαλζε ηεο 
αηκόζθαηξαο-
Κιηκαηηθή αιιαγή. 
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    Σο σώμα και η ςγεία μαρ 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 Σα κέξε ηνπ 
ζώκαηνο 
(θεθάιη, θνξκόο, 
άθξα) 

 Παξαηεξώ κε 
όιεο ηηο 
αηζζήζεηο 

 
 

 Όξγαλα 
αηζζήζεσλ ηνπ 
αλζξώπνπ 

 Αλάγθε γηα 
ηξνθή, λεξό, 
ρώξν, 
θαζαξηόηεηα 

 Καλόλεο πγηεηλήο 
ζην ζπίηη, ζην 
ζρνιείν, ζην 
παηρλίδη 

 

 Δζσηεξηθά 
όξγαλα ηνπ 
αλζξώπηλνπ 
ζώκαηνο 

 

 Σν κπνζθειεηηθό 
ζύζηεκα 
 

 

 Ζ ιεηηνπξγία ηεο 
«ζξέςεο»: πέςε, 
αλαπλνή, 
θπθινθνξία ηνπ 
αίκαηνο 
 

 

 
 

 
    Ζλεκτπισμόρ – Ζλεκτπικά Κςκλώματα 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 
 
 

 Ο ειεθηξηζκόο ζην 
ζπίηη καο 

  Ζιεθηξηθά  
θπθιώκαηα 

 Αγσγνί θαη 
κνλσηέο 

  Παξαγσγή 
ειεθηξηζκνύ 

 

 Ζιεθηξηθά  

θπθιώκαηα: 

ύλδεζε ζε ζεηξά 

θαη παξάιιεια 

 

 

 
     Θεπμότητα-Θεπμοκπασία 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 
 

  Μαζαίλσ γηα ηα 
ζεξκόκεηξα 

 Ο ήιηνο σο πεγή 
ζέξκαλζεο ηεο 

 Αιιαγέο θάζεσλ 
ηνπ λεξνύ θαηά 
ηε ζέξκαλζε ή 
ςύμε ηνπ  

 πζηνιή θαη 

δηαζηνιή ησλ 

πιηθώλ 

  Γηάδνζε ηεο 
ζεξκόηεηαο (κε 
αγσγή, ξεύκαηα 
κεηαθνξάο,  

Αλαθύθισζε    
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Γεο - Πξνζηαζία 
από ηνλ ήιην 

 Ο θύθινο ηνπ 
λεξνύ 

 Αιιαγέο θάζεο 
ζε άιια πιηθά  

αθηηλνβνιία) 

  Καινί θαη θαθνί 
αγσγνί ηεο 
ζεξκόηεηαο-
Θεξκνκνλσηηθά 
πιηθά 

 
    Φωρ 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 
 

 Πεγέο θσηόο – 
Απηόθσηα θαη 
εηεξόθσηα 
ζώκαηα 

 Ο ήιηνο σο πεγή 
θσηόο γηα ηε Γε 
- Πξνζηαζία ησλ 
καηηώλ από 
έληνλν θσο 

 Μέξα- Νύρηα 

 
 

 Σν θσο ηαμηδεύεη 
επζύγξακκα 

 θηέο (δηαθαλή, 
εκηδηαθαλή θαη 
αδηαθαλή ζώκαηα) 

 Αλάκεημε 
ρξσκάησλ θσηόο 
θαη βαθώλ. 

 

 Αλάθιαζε 

 Δίδσια ζηνλ 
επίπεδν θαζξέθηε 
 

 

 
    Ήσορ 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

      Πεγέο θαη 
ραξαθηεξηζηηθά 
ηνπ ήρνπ. 

 Γηάδνζε ησλ ήρσλ 

 
  Ύλη 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 Σαμηλόκεζε 
πιηθώλ 

 Δπηινγή ησλ 
πιηθώλ αλάινγα κε 
ηε ρξήζε ηνπο 

 Πξνζηαζία από 

 Νεξό ζηε θύζε 
(πνηάκηα, ιίκλεο, 
ζάιαζζα) 

 Σν πόζηκν λεξό 
θαη ε ινγηθή ηνπ 
ρξήζε 

 Μάδα θαη όγθνο 

 Σα ραξαθηεξηζηηθά 
ησλ ζηεξεώλ, 
πγξώλ θαη αεξίσλ 

 Ηδηόηεηεο ησλ 
ζηεξεώλ 

 Μίγκαηα θαη 
δηαιύκαηα 

 Παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηνλ 
ρξόλν δηάιπζεο 

 Γηαρσξηζκόο 

 Παξάγνληεο πνπ 
επεξεάδνπλ ηε 
βύζηζε ή ηελ 
πιεύζε 
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επηθίλδπλα πιηθά  
 
 

 Απιά κίγκαηα από 
θαζεκεξηλά πιηθά 
θαη δηαιύκαηα 

 

 Βύζηζε θαη πιεύζε δηαιπκάησλ λεξνύ 
ζηα ζπζηαηηθά 
ηνπο 

 Ο αηκνζθαηξηθόο 
αέξαο 

 
   Γςνάμειρ-Κινήσειρ  
  

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

   Σξαβώ θαη 
ζπξώρλσ 

 Γπλάκεηο θαη 
αιιαγέο ζηελ 
θίλεζε 

 Γπλάκεηο αλάκεζα 
ζε καγλήηεο 

 Ζ δύλακε ηνπ 
βάξνπο  

  Γπλάκεηο πνπ 
αληηζηέθνληαη ζηελ 
θίλεζε-Ζ 
πεξίπησζε ηεο 
ηξηβήο  

 To ηξίςηκν κεηαμύ 
επηθαλεηώλ ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή 

 Γπλάκεηο από 
απόζηαζε: Ζ 
πεξίπησζε ηνπ 
καγλήηε 

 
    Οςπανόρ και Γη 
 

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

 Πξνζαλαηνιηζκόο 

 Ο θαηξόο αιιάδεη 
 

  Οη θηλήζεηο ηεο Γεο 

 Μέξα θαη λύρηα  

 Σν ειηαθό καο 
ζύζηεκα  

 

  Γε, ειήλε θαη 
ήιηνο 

 Σν θαηλόκελν ηεο 
έθιεηςεο ηεο 
ειήλεο θαη ηνπ 
ήιηνπ 

 Πηήζε θαη δσή ζην 
δηάζηεκα 
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      Δνέπγεια 
   

Α΄ Σάξη Β΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Γ΄ Σάξη Δ΄ Σάξη Σ΄ Σάξη 

      πζηήκαηα θαη 
κεηαβνιέο πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζε 
απηά.-Ηδηόηεηεο ηεο 
ελέξγεηαο 

 Δλεξγεηαθέο 
αιπζίδεο        



 6 

 


