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Κεφ 1 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
• Ασκηση 1 του Εργαστηριακού Οδηγού 
• Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε φυτικά κύτταρα σε: 
Α) Μεμβράνη πράσου. 
Β) Εγκάρσια τομή βλαστού από ποώδες φυτό πχ Σέλερυ 
Γ) Επιδερμίδα φύλλου (Γεράνι, Βαμβακούλα)  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ 
• Ασκηση 1 του Εργαστηριακού Οδηγού  
• Μπορούμε επίσης να παρατηρήσουμε ζωικά κύτταρα σε 
Λεπτή τομή από μυϊκό ιστό ζώου πχ κοτόπουλο ή αρνί. 
  Κόβουμε ένα μικρό κομμάτι ψαχνό ωμό και το διατηρούμε σε οινόπνευμα. Για την παρατήρηση 
κόβουμε μια κατά το δυνατόν λεπτή φέτα, κατά μήκος των μυϊκών ινών. Την απλώνουμε στην 
αντικειμενοφόρο, συνθλίβουμε και αραιώνουμε όσο μπορούμε τις μυϊκές ίνες και μικροσκοπούμε. 
Στην μεγέθυνση Χ400 παρατηρούμε και τις εγκάρσιες γραμμώσεις. 
 
Κεφ 3  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΦΥΤΑ  
Βλέπε άσκηση 5 Εργαστηριακού Οδηγού με τις παρατηρήσεις που υπάρχουν στην ιστοσελίδα 
   
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ  
 Σε μόνιμο παρασκεύασμα που υπάρχει στα εργαστήρια των Λυκείων. 
 
Κεφ 4  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 
Βλέπε ιστοσελίδα ΕΚΦΕ 
 
ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗΣ 
Α) ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ 
 
• Ασκηση 4 του Εργαστηριακού Οδηγού (με κάλυψη ολόκληρου του φύλλου)  
• Στο πείραμα ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ, σκεπάζουμε με 

αλουμινόχαρτο το φυτό, οπότε και παρατηρούμε να σταματά η παραγωγή των φυσαλίδων.  
 
Β) ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ CΟ2 
• Άσκηση 3 του εργαστηριακού οδηγού 
• Ανάπτυξη φυτού σε περιβάλλον χωρίς CΟ2 (Βλέπε ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ) 
 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ Ο2 ΚΑΙ ΤΟΥ CΟ2 ΣΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
Βλέπε ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ  
 
ΑΠΟΒΟΛΗ CΟ2 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΝΟΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 
Βλέπε ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ  
 



 
 
Κεφ 5 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΖΩΩΝ. 
∆ημιουργούμε μια καλλιέργεια πρωτοζώων (βλέπε ιστοσελίδα) Παίρνουμε μία σταγόνα νερού από την 
καλλιέργεια, την τοποθετούμε σε αντικειμενοφόρο, καλύπτουμε με καλυπτρίδα και μικροσκοπούμε. 
Παρακολουθούμε τον τρόπο κίνησής τους (βλεφαρίδες) Στην μεγέθυνση Χ400 μπορούμε να 
παρατηρήσουμε και τις βλεφαρίδες. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ. 
Τοποθετούμε σε ρηχή γυάλινη λεκάνη, μερικά ζωντανά σαλιγκάρια με λίγο νερό και καλύπτουμε την 
επιφάνεια με διαφανή μεμβράνη. Τα σαλιγκάρια σύντομα «περπατούν» στα τοιχώματα και στην 
μεμβράνη και παρακολουθούμε την ερπώδη κίνηση  του ποδιού. 
 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΟΣΤΟΥ. 
Σε μόνιμο παρασκεύασμα που υπάρχει στα εργαστήρια των Λυκείων. 
 
 
Κεφ 6 
ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΑΝΘΟΥΣ 
Προτιμούμε άνθη εσπεριδοειδών. 
 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ 
Τοποθετούμε σπέρματα οσπρίων (φακές, φασόλια) σε 
υγρό χαρτί και τυλίγουμε με αλουμινόχαρτο. Σε 2-3 
ημέρες και αφού βλαστήσουν (να έχει σχηματιστεί το 
βλαστίδιο και το ριζίδιο) τα μεταφέρουμε σε δοχείο 
με υπόστρωμα από ζελατινώδη σφαιρίδια που έχουν 
απορροφήσει νερό και τα τοποθετούμε με το ριζίδιο 
μέσα στη ζελατίνη. Τοποθετούμε την καλλιέργεια σε 
φωτεινό μέρος και βρέχουμε τακτικά τα σφαιρίδια με 
νερό. Ελέγχουμε καθημερινά την ανάπτυξη 
μετρώντας το μήκος του φυτού ή φωτογραφίζοντας 
την ανάπτυξή του. Η χρησιμοποίηση των σφαιριδίων 
ζελατίνης μας επιτρέπει να αποσπούμε και να 
τοποθετούμε ξανά το φυτό στο υπόστρωμά του, χωρίς να τραυματίζουμε τις ρίζες του.  
 



ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ 
 
Α) ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΟΣΠΡΙΩΝ 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

- Παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών σε καλλιέργεια χωρίς έδαφος  
- Μέτρηση του CΟ2  κατά την αναπνοή των φυτών 
- Ανίχνευση αμύλου (βρασμένα) 

 
Β) Υ∆ΡΟΒΙΑ ΦΥΤΑ 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

- Παρατήρηση και ανίχνευση του παραγόμενου Ο2 κατά την φωτοσύνθεση. 
- Επίδραση του φωτός στη φωτοσύνθεση 
- Επίδραση του CΟ2 κατά τη φωτοσύνθεση 

 
Γ) ΧΕΡΣΑΙΑ ΑΣΠΟΝ∆ΥΛΑ πχ σαλιγκάρια 
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για: 

- Παρακολούθηση συμπεριφοράς όπως κίνηση, διατροφή, ερεθιστικότητα 
- Συμμετοχή των καταναλωτών στην ισορροπία του CΟ2 (ισορροπημένο οικοσύστημα)  
- Παρατήρηση εξωτερικών οργάνων (πόδι, στόμα, κεραίες, κέλυφος κ.α)  

 
ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ 
Τα φυτά και τα ζώα που επιβιώσαν στο εργαστήριο μεταφέρονται στο σχολικό κήπο ή σε γλάστρες 

 


