
  

 Mίλα μου για Φύλλα 

 

Φθινόπωρο, η καλύτερη εποχή για να παρατηρήσουμε, να γνωρίσουμε, να συλλέξουμε, να 
κατατάξουμε και να μάθουμε από τα φύλλα των δέντρων. Ένας ολόκληρος θησαυρός φυτρώνει 
στα κλαδιά των δέντρων που υπάρχουν γύρω μας. Στην αυλή του νηπιαγωγείου, στις γλάστρες 
μας, στο πεζοδρόμιο, στον δρόμο, στο γειτονικό πάρκο και (αν έχουμε την τύχη να το έχουμε 
κοντά μας) στο γειτονικό δάσος. Υπάρχουν παντού. Φύλλα που μένουν στα κλαριά τους όλο τον 
χρόνο, φύλλα που πέφτουν. Φύλλα πράσινα, κίτρινα, κόκκινα. Φύλλα μεγάλα και μικρά, χνουδωτά 
και αγκαθωτά, φύλλα μεγάλα σα παλάμη και φύλλα αιχμηρά σαν τις βελόνες. Φύλλα γυαλιστερά, 
λεία και στιλπνά, φύλλα χνουδωτά ή και τραχειά. Φύλλα με τα αγγεία τους φανερά, φύλλα με 
πόρους ορατούς. Φύλλα ξηρά, φύλλα χλωρά, φύλλα που αλλάζουνε το χρώμα του στη μία και την 
άλλη τους πλευρά. Φύλλα σε σχήμα λόγχης, καρδιάς ή στρογγυλά. Φύλλα οβάλ, φύλλα-παλάμη 
και φύλλα σαν τα πιάτα. Συμμετρικά, ασύμμετρα, ακτινωτά και μυτερά.  Λεπτά ή και παχιά. 
Φύλλα παντού.  

Πεδίο έρευνας λαμπρό. 

Αν εμπνευστήκατε εσείς, εμπνεύστε και τους μαθητές σας να μελετήσουνε τα φύλλα που 
υπάρχουν γύρω τους.  

Στόχοι:  

• Έγερση των αισθήσεων και επαφή με τη φύση δια της όρασης, αφής και όσφρησης. 

• Ευαισθητοποίηση για τις Τέσσερις Εποχές: Φθινόπωρο. 

• Καλλιέργεια της παρατηρητικότητας,της ικανότητας κατάταξης και ομαδοποίησης 
αντικειμένων με βάση διαφορετικά κριτήρια. 

• Πρώτη προσέγγιση της φωτοσύνθεσης και της σημασίας των φυτών στην πόλη. 

• Καλλιέργεια θετικής στάσης για το αστικό πράσινο.  

• Καλλιέργεια γλωσσικού αισθητηρίου: ομόηχες λέξεις. 

• Καλωσόρισμα λοιπόν του Φθινοπώρου μέσα από την έρευνα των φύλων. 

 



Υλικά:  
CD με τις Τέσσερις Εποχές του Βιβάλντι,  
χαρτιά,  
μολύβια,  
μεγεθυντικοί φακοί,  
χάρτινες σακούλες. 

Βήμα 1ο: Χορεύουμε το Φθινόπωρο. 

Μουσικοκινητικά παιχνίδια με βάση το μέρος Φθινόπωρο από τις Τέσσερις Εποχές του 
Βιβάλντι.  

Το κομμάτι δίνει αφορμή για κίνηση στον χώρο. Ο/η εκπαιδευτικός καθοδηγεί τα παιδιά με 
κινήσεις που εμπνέεται από τη μουσική και απηχούν τη φύση το Φθινόπωρο. Κινήσεις του αέρα 
που φυσά, των φύλλων που πάλλονται, της σταγόνας της βροχής που πέφτει στα φύλλα, και 
όποια άλλη κίνηση ο/η εκπαιδευτικός θέλει. Είναι σημαντικό να το χαίρεται ο ίδιος/η ίδια. Να 
έχει προηγηθεί η κατά μόνας ακρόαση και πειραματισμός με κινήσεις. 

Αν ο/η εκπαιδευτικός θέλει, μπορεί να συνοδεύει τις κινήσεις των παιδιών με σύντομες 
επεξηγήσεις «σταγόνες της βροχής», «φύλλα που πέφτουν», κ.ο.κ. Μπορεί όμως και να 
υποβάλει στα παιδιά την αίσθηση των λειτουργιών της φύσης, χωρίς να τις επεξηγεί. 

Ο χορός τελειώνει με κινήσεις φύλλων. 

Βήμα 2ο  Φύλο Πορείας. 

Ο/η εκπαιδευτικός κινητοποιεί την περιέργεια των παιδιών για τα δέντρα και τα φύλλα με 
ερωτήσεις όπως: 

• Για ποιο λόγο άραγε φαντάζεστε ότι τα δέντρα έχουν φύλλα; 

• Τι να τους χρησιμεύουν; 

• Πιστεύετε ότι όλα τα φύλλα των δέντρων και των φυτών είναι ίδια; 

• Γιατί άραγε να είναι διαφορετικά;  

• Φανταστείτε και ζωγραφίστε τα φύλλα που μπορεί να υπάρχουν στο Νηπιαγωγείο μας, 
στις γλάστρες και την αυλή, έξω στο δρόμο και λίγο παραπέρα. 

Τα παιδιά καταθέτουν τις ιδέες τους. Σχεδιάζουν τα φύλλα ανακαλώντας τις γνώσεις τους για 
το σχήμα και τη μορφή τους. 



Εκθέτουμε και μελετάμε τα φύλλα μας. Ο/η εκπαιδευτικός προετοιμάζει τους μαθητές και 
καλλιεργεί κλίμα προσδοκίας για την έρευνα πεδίου: 

 «Ας ερευνήσουμε τώρα τα φύλλα των δέντρων και των φυτών γύρω μας να συμπληρώσουμε τη 
συλλογή μας. 

Αύριο θα φορέσετε τη στολή του εξερευνητή φύλλων: άνετα παπούτσια, άνετα ρούχα, και 
όποιος έχει φέρνει έναν μεγεθυντικό φακό.» 

Βήμα 3ο  Μικροί φυλλοσκόποι εν δράσει 

Στο σχολείο και στη γειτονιά τα παιδιά σε ζευγάρια ή τριάδες συλλέγουν σε χάρτινες σακούλες 
όσα περισσότερα φύλλα, διαφορετικά μεταξύ τους, μπορούν. Εξετάζουν προσεκτικά τον χώρο 
και προσέχουν να συλλέξουν τα περισσότερα φύλλα από το έδαφος. Δειγματοληπτικά κόβουν 
φύλλα από δέντρα και φυτά. Η οδηγία πρέπει να είναι σαφής ότι δεν καταστρέφουμε τα φυτά. 
Και ότι δε θα αφήσουμε κανένα σκουπίδι στον χώρο της έρευνάς μας. Καλό είναι να 
χρησιμοποιήσουμε μια σακούλα ως σακούλα ανακυκλώσιων σκουπιδιών και μία για κοινά 
σκουπίδια.  

Καθόμαστε στον κύκλο σε έναν κατάλληλο χώρο και απλώνουμε τα φύλλα μας. Προτρέπουμε τα 
παιδιά να τα παρατηρήσουν με τους φακούς τους. Τι παρατηρούν; Σε τι φαντάζονται ότι 
χρησιμεύουν οι γραμμές που παρατηρούν σε ορισμένα φύλλα; Σχολιάζουμε τις νευρώσεις, τους 
δρόμους αυτούς που χρησιμεύουν για τη μεταφορά θρεπτικών συστατικών. Όπως οι αρτηρίες 
μεταφέρουν το αίμα στο σώμα μας. Παρατηρούμε τους πόρους των φύλλων. Είναι τα 
«ρουθούνια» τους. Τα φύλλα αναπνέουν. Σχολιάζουμε το χρώμα των φύλλων και αναφερόμαστε 
στη φωτοσύνθεση. Το φυτό είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής σακχάρων. Τα φύλλα είναι 
απαραίτητα για τη λειτουργία του εργοστασίου.  

Καλούμε τα παιδιά να ομαδοποιήσουν τα φύλλα με διαφορετικά κριτήρια. 

Τα παιδιά κλείνουν τα μάτια τους. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μαντήλια. Τοποθετούμε τα 
φύλλα σε μια σακούλα. Η σακούλα περνάει από χέρι σε χέρι. Κάθε παιδί παίρνει ένα φύλλο, το 
αγγίζει, το μυρίζει και προσπαθεί να το περιγράψει με λέξεις (ξερό, χλωρό, σκληρό, μαλακό, 
μεγάλο, μικρό, άοσμο, μυρωδάτο κλπ). Προσπαθεί να φανταστεί τι χρώμα έχει. Ανοίγει τα μάτια 
και βλέπει το φύλλο αν το περιέγραψε σωστά. 

Για ποιο λόγο άραγε τα φύλλα έχουν τόσα διαφορετικά σχήματα; 

Για ποιο λόγο τα φύλλα πέφτουν το φθινόπωρο; 



Γιατί άλλα φυτά κρατούν τα φύλλα τους κι άλλα τα ρίχνουν; Γιατί κάποια φυτά κρατούν τα 
φύλλα τους αλλά το χειμώνα ξεραίνονται (είναι τα λεγόμενα «αείφυλλα σκληρόφυλλα» φυτά 
όπως κάποιες βελανιδιές που βλέπουμε το χειμώνα που κρατούν τα φύλλα τους το χειμώνα 
αλλά είναι ξερά).  

Σε γενικές γραμμές τα φυτά προσαρμόζονται στις εποχές του χρόνου έτσι ώστε να 
προστατεύονται από την έλλειψη νερού το καλοκαίρι και το πολύ κρύο το χειμώνα.  

Βήμα 4ο Φυλλο-λογία 

Στην τάξη ετοιμάζουμε μια έκθεση ή μια κατασκευή με φύλλα. 

Καταρτίζουμε έναν πίνακα με ομόηχες λέξεις: φύλλα, φίλα, φύλα και φτιάχνουμε αστείες 
προτάσεις και ιστορίες. Γιατί τα δυο φύλλα έχουνε χρώμα ροζ και γαλάζιο; Γιατί τα φύλλα είναι 
πράσινα, καφέ, κίτρινα ή κόκκινα; Φίλα τον φίλο σου και φύλα και τα ρούχα σου για να χεις τα 
μισά. 

 

Περισσότερο παιδαγωγικό υλικό για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο http://www.wwf.gr/.  
Mπορείτε να φωνάξετε το WWF στο σχολείο σας για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τηλ. 210 
3314 893.  

 

Eλένη Σβορώνου 

 

 

 

  


