Φυτεύουμε σποράκια

Υλικά

•
•
•
•
•

διάφοροι σπόροι(όσπρια ή άλλοι σπόροι)
βαμβάκι
σακουλάκια με zip ή άδεια πλαστικά κουτάκια

ανεξίτηλος μαρκαδόρος
κολλητική ταινία

•

Επιλέγουμε τους σπόρους (π.χ. φακές, σιτάρι, λουβιά,
φασόλια) που θα φυτέψουμε.

• Βοηθάμε το παιδί μας να αντιγράψει το όνομα του σπόρου που
επέλεξε. Εάν μπορεί να αντιγράφει μόνο του, τότε γράφουμε τη
λέξη σ’ ένα χαρτάκι και ενθαρρύνουμε να την αντιγράψει στο
σακουλάκι με τον μαρκαδόρο.
•

Εάν επιλέξαμε να φυτέψουμε μέσα σε άδεια κουτάκια,
κολλάμε το χαρτάκι με τη λέξη που έγραψε το παιδί, στο
εξωτερικό μέρος της συσκευασίας.

•

Τοποθετούμε στα σακουλάκια ή στα άδεια κουτάκια το
βαμβάκι.

•

Τοποθετούμε μέσα στα σακουλάκια ή στα κουτάκια
τους σπόρους (κάθε είδος σπόρων στο σακουλάκι ή
κουτάκι με το αντίστοιχο όνομα).

•

Ποτίζουμε τους σπόρους. Προσέχουμε ώστε το
νερό να βρέξει όλο το βάμβακι ώστε να αρχίσουν
να μουλιάζουν οι σπόροι.

•

Παρακολουθούμε καθημερινά τους σπόρους που
φυτέψαμε και όποτε παρατηρούμε ότι το βαμβάκι
στέγνωσε το βρέχουμε με νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!! Δεν το παρακάνουμε με το πότισμα
για να μην επηρεάσουμε τη φύτρωση των σπόρων.

•

Βοηθάμε το παιδί να κολλήσει με την κολλητική
ταινία τα σακουλάκια σε μια γυάλινη πόρτα ή ένα
χαμηλό παράθυρο, ώστε να μπορεί καθημερινά να
παρατηρεί τις αλλαγές που συμβαίνουν στα
σποράκια.

•

Αν φυτέψαμε τα σποράκια σε άδεια συσκευασία
μπορούμε να τα τοποθέτήσουμε στη βεράντα.

•

Μπορούμε να εκτυπώσουμε ένα ημερολόγιο ή να
φτιάξουμε ένα δικό μας, στο όποιο θα βοηθάμε το παιδί
να καταγράφει καθημερινά τις αλλαγές που παρατηρεί να
συμβαίνουν στα σποράκια.

•

Μπορούμε εισηγηθούμε στο παιδί διάφορους τρόπους
καταγραφής των παρατηρήσεών του (π.χ. να κάνει ένα
μικρό σχέδιο στο κουτάκι της κάθε μέρας ή/και να γράφει
μια λέξη όπως, 1η μέρα: σχεδιάζουμε τους σπόρους και
γράφουμε τη λέξη – φυτέψαμε, 2η μέρα: σχεδιάζουμε τα
σποράκια και γράφουμε τη λέξη – κοιμούνται κ.λπ.
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