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ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόλογος 
Οι ασκήσεις  της μικροσκοπικής παρατήρησης των κυττάρων και των ιστών αποτελούν   ένα 

προνομιακό πεδίο προσέγγισης  και επίτευξης των σκοπών και των στόχων όπως περιγράφονται στο Γενικό 
μέρος του βιβλίου του καθηγητή και ειδικότερα στις «θεωρητικές αρxές που αφορούν τη διδασκαλία της 
Bιολογίας» της Α’ αλλά και της Γ’  Γυμνασίου», 

Ο κεντρικός πυρήνας των αρχών αυτών είναι ότι «Το σχολείο πρέπει να λειτουργεί μαθητοκεντρικά. 
Δεν μπορεί πλέον να πορεύεται στις συντεταγμένες του παραδοσιακού γνωσιοκεντρικού σχολείου της  
αποσπασματικότητας και της παθητικής απόκτησης των γνώσεων». 

Εισαγωγή

Mε τις ασκήσεις μικροσκοπίας  προωθούνται και οι τρεις ομάδες στόχων που αποτελούν τις 
κατευθυντήριες γραμμέs για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση του περιεχομένου των διδακτικών ενοτήτων. 
 Οι γνωστικοί στόχοι, που αναφέρονται στην απόκτηση των απαραίτητων βασικών γνώσεων και 

στην καλλιέργεια νοητικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επεξεργασία των 
πληροφοριακών δεδομένων. 

 Οι συναισθηματικοί στόχοι, που αναφέρονται στην ανάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου του 
μαθητή, καθώς και στην καλλιέργεια του ενδιαφέροντος του για την επιστημονική γνώση. 

 Οι ψυχοκινητικοί, που αναφέρονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων του μαθητή, όπως το να εκτελεί 
πειράματα, να κάνει μετρήσεις, να εκτελεί αποτελεσματικά και με ευχέρεια νέες δραστηριότητες 
κτλ.

 
Η άσκηση μικροσκοπικής παρατήρησης φυτικών κυττάρων του  

φλοιού του κρεμμυδιού (Allium cepa των Lilliaceae)  
Α’ και Γ’ τάξη

Πριν την διενέργεια της άσκησης μικροσκοπικής παρατήρησης κυττάρων θα πρέπει να επισημάνουμε 
Α)   τους στόχους της ενότητας «Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ»
Β)   τον ενδεικτικό  προγραμματισμό της διδασκαλίας της ενότητας
Γ)   τα προσδοκώμενα αποτελέσματα
Δ) τις εναλλακτικές ιδέες (προαντιλήψεις, παρανοήσεις, αντιστάσεις κτλ.)

σε ότι αφορά στο κύτταρο προκειμένου να επιλέξουμε τις κατάλληλες διδακτικές ενέργειες για να προχωρήσουμε 
στην άσκηση  
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Προσδοκώμενα αποτελέσματα από το εργαστήριο της μικροσκοπικής παρατήρησης (σε 
συνδυασμό με η διδασκαλία του μαθήματος στη τάξη)

Ο μαθητής  θα πρέπει:
• Να αναγνωρίζει  ότι τα κύτταρα είναι οι βασικές –λειτουργικές και δομικές - μονάδες   

της ζωής, και ότι όλοι οι οργανισμοί, άρα και ο εαυτός του, αποτελούνται από κύτταρα ή από προϊόντα 
που παράγονται απ, αυτά 

• Να αιτιολογεί την αναγκαιότητα του μικρού μεγέθους του κυττάρου.
• Να σχεδιάζει ζωικά και φυτικά κύτταρα, να αναγνωρίζει και να ονομάζει τα κυριότερα   

δομικά τους συστατικά- οργανίδια.
• Να συσχετίζει τη δομή των κυττάρων με τς λειτουργίες που επιτελούν στο πλαίσιο ενός 

πολυκύτταρου οργανισμού.
• Να διακρίνει και να περιγράφει   δι  α  φορές   μεταξύ φυτικών και ζωικών κυττάρων   και να 

τις συσχετίζει με τς διαφορές στις λειτουργίες των αντίστοιχων οργανισμών.
• Να αναγνωρίζει την οργάνωση ως χαρακτηριστικό των οργανισμών και να 

αντιλαμβάνεται του οργανισμούς, γενικά, ως οργανωμένα συστήματα.

Εναλλακτικές ιδέες (προαντιλήψεις, παρανοήσεις, αντιστάσεις κτλ.) 
Η άσκηση της μικροσκοπικής παρατήρησης των κυττάρων θα βοηθήσει τους μαθητές να διορθώσουν 
ή να έλθουν σε οριστική ρήξη με διάφορες προαντιλήψεις, παρανοήσεις, αντιστάσεις κτλ. που 
σχετίζονται με τη δομή το ρόλο και τις λειτουργίες του κυττάρου 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι μαθητές: 

• Συγχέουν τις χημικές μονάδες (δομικούς λίθους), δηλ τα άτομα και τα μόρια με τα βιολογικές μονάδες , 
δηλ. τα κύτταρα 

• Ταυτίζουν τον πυρήνα του κυττάρου με τον πυρήνα του ατόμου και διατυπώνουν απόψες όπως: «Ο 
πυρήνας (ενν. του κυττάρου) έχει μέσα του τα πρωτόνια και τα νετρόνια».

• Δεν συσχετίζουν την κυτταρική οργάνωση με τους οργανισμούς.
• Αντιστέκονται στην ιδέα ότι και οι ίδιοι, όπως όλοι οι οργανισμοί, αποτελούνται από κύτταρα.
• Αντιστέκονται στο γεγονός ότι οργανισμοί όπως ο άνθρωπος και όργανα όπως το συκώτι ή το στομάχι 

αποτελούνται από κύτταρα
• Διατυπώνουν ποικίλες απόψεις για τα κύτταρα όπως: «Τα κύτταρα είναι σαν δέρμα», «Κάτι σαν 

κρέας», «Μπορεί να είναι μέσα στα μάτια», «Όχι μέσα στο κεφάλι, αλλά μέσα στο σώμα» ή «(Το 
κύτταρο) είναι σαν ταξιδιώτης, σαν ταξί ή στρατός», «Οι ιστοί αποτελούνται από τον πυρήνα και τον 
πόρο» ή «...(Το κύτταρο) είναι φωτοκύτταρο»

• . Θεωρούν ότι το κύτταρο αποτελεί ένα είδος οργανισμού μέσα σε έναν άλλο οργανισμό και 
διατυπώνουν απόψεις όπως: «Τα κύτταρα είναι μικροοργανισμοί που βρίσκονται στο σώμα κάθε 
ανθρώπου»

• Ταυτίζουν τα κύτταρα μόνο με συγκεκριμένα κύτταρα (π.χ. του αίματος) και θεωρούν κύτταρα μόνο τα 
«λευκά κύτταρα» ή τα «νευρικά κύτταρα», ενώ άλλα θεωρούν το κύτταρο «όργανο» ή «σαν ένα μικρό 
σπόρο» 

• Συγχέουν τις έννοιες «μονοκύτταρος» και «πολυκύτταρος» οργανισμός. 
• Αντιλαμβάνονται τους πολυκύτταρους οργανισμούς ως σύνολα όμοιων, αυτοτελών κυττάρων
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Μέσω της  άσκησης της μικροσκοπικής παρατήρησης επιδιώκουμε να πετύχουμε 
τούς παρακάτω γενικούς στόχους ή αποτελέσματα , 

 Να προσεγγίσει ο μαθητής τις επιστημονικές μεθόδους   (με τις οποίες παράγεται η γνώση) και 
να γνωρίσει και χειριστεί την κυριότερη μέθοδο με την οποία παράχθηκε η γνώση για το 
κύτταρο, δηλ την μέθοδο της μικροσκοπίας

Ο τρόπος με την οποία θα προσεγγίσουμε την επιστημονική μέθοδο, μέσω της άσκησης για την 
μικροσκοπική παρατήρηση π.χ. των κυττάρων του κρεμμυδιού φαίνεται στο διάγραμμα  

)
 

 Να δοθεί  η δυνατότητα στο μαθητή να ανακαλύψει και  να καλλιεργήσει δεξιότητες   που ήδη έχει ή 
να αποκτήσει νέες

Θα χειριστεί το μικροσκόπιο  (και θα εστιάσει σε διαφορετικές μεγεθύνσεις)
Θα ετοιμάσει και θα βάψει το παρασκεύασμα

 Και επιπλέον  να εξασκηθεί  στο να παρατηρεί και να περιγράφει, να συγκρίνει και να 
ταξινομεί, να διατυπώνει υποθέσεις και συμπεράσματα., αφού 

• θα παρατηρήσει για πρώτη φορά όχι μόνο κύτταρα αλλά και κυτταρικά στοιχεία όπως ο πυρήνας,  
το κυτταρικό τοίχωμα, το κυτταρόπλασμα

• θα περιγράψει και θα σχεδιάσει κύτταρα
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μικροσκοπική παρατήρηση  α) των κυττάρων  της 
επιδερμίδας των φλοιών του βολβού του κρεμμυδιού β) των 
επιθηλιακών κυττάρων του βλεννογόνου της στοματικής 
κοιλότητας (αν υπάρχει χρονική άνεση)

μικροσκοπική παρατήρηση τρίχας 
από τα μαλλιά των μαθητών 

Η «Επιβεβαίωση» της υπόθεσης 
Η επιδερμίδα του κρεμμυδιού αποτελείται από κύτταρα

Η «Απόρριψη» της υπόθεσης 
οι τρίχες δεν είναι κύτταρα

Διατύπωση νέας εναλλακτικής υπόθεσης: 
Ο καθηγητής ρωτά :….ποιος παράγει τις τρίχες (που το κύριο συστατικό τους είναι η πρωτεΐνη 
κερατίνη
Οι μαθητές απαντούν η καθοδηγούνται να απαντήσουν: «Τα κύτταρα της ρίζας» 
Διατύπωση νέας εναλλακτικής υπόθεσης
«Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα και καθετί στο σώμα τους είτε αποτελείται από 
κύτταρα είτε από ουσίες που “κατασκεύασαν” τα κύτταρα  π.χ. οι τρίχες και τα νύχια»

Η Διατύπωση της «υπόθεσης  
Ο καθηγητής ρωτά: «Από τι αποτελούμαστε εμείς οι άνθρωποι και γενικότερα η ζωντανοί οργανισμοί  π.χ. το 
κρεμμύδι; (παράλληλα γίνεται  διόρθωση της παρανόησης ότι τα κρεμμύδια δεν είναι ζωντανοί οργανισμοί)»
Οι μαθητές απαντούν η καθοδηγούνται να απαντήσουν (Διατύπωση της υπόθεσης): 

Η Παρατήρηση : 
Α) παρατήρηση μονίμου παρασκευάσματος με ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια. 
Β)Παρατήρηση εικόνων από ιστούς ανθρώπινου σώματος

Ο Έλεγχος της υπόθεσης 
Οι μαθητές ελέγχουν την υπόθεση με 



• θα συγκρίνει και θα ταξινομήσει κύτταρα π.χ. σε προκαρυωτικά και σε ευκαρυωτικά  και τα  
τελευταία σε ζωικά και φυτικά κ.τ.λ., και 

• θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο ιστός της επιδερμίδας των φλοιών του κρεμμυδιού  
αποτελείται αποκλειστικά από κύτταρα)

Έτσι του γεννιέται η ευχάριστη αίσθηση ότι προχωρεί  στα ίδια μονοπάτια και που βάδισαν πριν από 
αυτόν άλλοι οι επιστήμονες και ότι του ανοίγουν νέοι ορίζοντες μελέτης και διερεύνησης, οι ορίζοντες  
του μικρόκοσμου

 Να  γίνει ικανός ο μαθητής να αξιολογεί δεδομένα, να προσδιορίζει τα αίτια πιθανών 
προβλημάτων και να επιλέγει λύσεις με βάση την προσωπική του άποψη. (π.χ. γιατί δεν  
διακρίνεται ευκρινώς ο πυρήνας στο παρασκεύασμα του κρεμμυδιού αν δεν κάνουμε χρώση,  
πως θα χειριστούμε τον φωτισμό και το διάφραγμα για να πετύχουμε καλή ευκρίνεια  
κ.λ.π., πως θα χρησιμοποιούμε τον μίκρο και τον μάκρο κοχλία στις μεγαλύτερες  
μεγεθύνσεις)

 Να  συνειδητοποιήσει ο μαθητής την ενότητα και τη συνέχεια της γνώσης, (από τον Hooke με τις 
παρατηρήσεις του στο φελλό και την εισαγωγή της έννοιας κύτταρο και τον van  
Leeuwenhoek που πρώτος παρατήρησε τους μικροοργανισμούς, στους Schleiden και  
Schwann  που διατύπωσαν την κυτταρική θεωρία. Άλλωστε αυτά που θα δει ο μαθητής  
είναι πολύ περισσότερα απ’ αυτά που είδε ο Hooke ή ο Schleiden (με τις μελέτες του στο  
φυτικό) και Schwann (με τις μελέτες του στο ζωικό κύτταρο) 

 Να αναγνωρίσει ο μαθητής τις σχέσεις της βιολογίας με άλλες επιστήμες  , π.χ. με την οπτική  
(επεξήγηση λειτουργίας μικροσκοπίου).

 Να δοθεί στο μαθητή η  δυνατότητα να αξιοποιεί τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτά, για να   
ερμηνεύει φαινόμενα ή καταστάσεις που αφορούν τον εαυτό του ή το περιβάλλον του (π.χ. τι  
είναι το ξύλο, τι σημαίνει καρκίνος, γιατί πρέπει να προστατευτούμε από την UVA και  
UVB ακτινοβολία) 

 Να αναπτύξει ο μαθητής την προσωπικότητά του με τη δημιουργία ανεξάρτητης σκέψης,   
αγάπης για εργασία, κριτικής ικανότηταs για την αντιμετώπιση καταστάσεων  , καθώς και   
δυνατότηταs για επικοινωνία και για συνεργασία με άλλα άτομα. Η εργασία κατά ομάδες  
στην άσκηση της μικροσκοπικής παρατήρησης  και η ανάληψη διαφορετικών αλλά  
συμπληρωματικών ρόλων από τα μέλη κάθε ομάδας προσφέρεται για την επίτευξη αυτού  
του στόχου.
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Για την καλύτερη επίτευξη αυτού του στόχου θα δημιουργήσουμε ομάδες μικροσκοπιας  των τεσσάρων 
μαθητών . Σε κάθε ομάδα θα οριστεί 

• ο συντονιστής που θα συνεννοείται με τον διδάσκοντα και θα συντονίζει τους άλλα μέλη της ομάδας 
(σύμφωνα με τις οδηγίες του εργαστηριακού οδηγού)

• Ο πειραματιστής Α και ο πειραματιστής Β που θα εκτελούν με τη βοήθεια των υπόλοιπων τις εργασίες 
της άσκησης 

• Ο γραμματέας που θα αναλάβει να κρατήσει τις σημειώσεις για η πορεία του πειράματος και να 
σχεδιάσει τις εικόνες των οπτικών πεδίων.
 Επίσης θα γράψει- συμπληρώσει τις ερωτήσεις του φύλλου, αφού τα μέλη της ομάδας τις 
συζητήσουν και καταλήξουν από κοινού στις απαντήσεις

• Οι ρόλοι από άσκηση σε άσκηση θα εναλλάσσονται  



Ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες
Εισαγωγή: ο καθηγητής συζητά για λίγο με τους μαθητές προκειμένου να ανακαλέσουν τις γνώσεις τους 

σχετικά με την κυτταρική θεωρία (ότι τα κύτταρα είναι οι μικρότερες μονάδες που μπορούν να εκδηλώσουν το 
φαινόμενο της ζωής, ότι όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα ). 

Τους επισημαίνει  ότι με την σημερινή άσκηση θα μάθουν να χρησιμοποιούν το μικροσκόπιο  για να 
δουν τα κύτταρα  

Βήμα 1: Η Παρατήρηση μόνιμου παρασκευάσματος αίματος
Ο συναισθηματικός  στόχος: Να προκληθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για τις μικροσκοπικές  

παρατηρήσεις και γενικότερα για την επιστημονική μέθοδο 
Ενέργειες του διδάσκοντος Περιγράφει την διακριτική ικανότητα του οφθαλμού (0,1 mm) και επεξηγεί την αδυναμία 

μας να  παρατηρήσουμε τα κύτταρα με γυμνό οφθαλμό ( διάμετρος κυττάρων ≅ 1μm). 
Τους εξηγεί ότι ο μόνος τρόπος να παρατηρήσουμε τα κύτταρα,  είναι να τα 
παρατηρήσουμε με το μικροσκόπιο .

Ρωτά τους μαθητές από τι αποτελείται το αίμα και ανεξάρτητα από την ορθότητα ή όχι 
των προβληματισμών   ή των απαντήσεων τους, παροτρύνει (τους μαθητές) να βρουν 
μόνοι την απάντηση με τη βοήθεια του μικροσκοπίου, 

Ο ψυχοκινητικός στόχος: Η εξοικείωση των μαθητών με το μικροσκόπιο 
Ενέργειες του διδάσκοντος Μοιράζει στους μαθητές την εικόνα  για να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την 

κατασκευή και τον τρόπο λειτουργίας του οπτικού μικροσκοπίου και τη συζητά 
μαζί τους
Καλεί τους μαθητές να ανοίξουν τον φωτισμό του μικροσκοπίου 

Ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν το μικροσκόπιο  και τα εξαρτήματα του. 
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Προσοφθάλμιος 
φακός
Μεγέθυνση :Χ10

Αντικειμενικοί 
φακοί

Κόκκινος φακός
Μεγέθυνση: Χ4 

Κίτρινος φακός
Μεγέθυνση: Χ10 

Μπλε φακός
Μεγέθυνση: Χ40 

Άσπρος  φακός (καταδυτικός)
Μεγέθυνση: Χ100

Κοχλίας  λεπτομερούς εστίασης

Κοχλίας χονδρικής εστίασης με κίνηση της 
τράπεζας πάνω - κάτω

Κοχλίες κίνησης της τράπεζας
(δεξιά – αριστερά, μπρος – πίσω)Λάμπα 

φωτισμού 

ΕΚΦΕ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ



Εξηγεί συνοπτικά  τη λειτουργία του προσοφθάλμιου, του συστήματος των 
αντικειμενικών φακών  και των κοχλιών εστίασης και κίνησης.  
Καλεί τους μαθητές να συμπληρώσουν στην εργασία 1 του φύλλου εργασιών τις κενές 
ενδείξεις και τις μεγεθύνσεις των αντικειμενικών φακών
Οι προσδοκίες από τον συγκεκριμένο ψυχοκινητικό στόχο θα ολοκληρωθούν  στην  
συνέχεια κατά την μικροσκοπική παρατήρηση του παρασκευάσματος

Ενέργειες των μαθητών Οι μαθητές στο τέλος αυτής της διαδικασίας θα συμπληρώσουν τα κενά της εργασίας 1  
του φύλλου εργασιών:
(1) προσοφθάλμιος (φακός), (2) αντικειμενικοί (φακοί), (3) χονδρικής (εστίασης), (4) 
λεπτομερούς (εστίασης) και τις μεγεθύνσεις: για τον κόκκινο Χ4, για τον κίτρινο Χ10, για 
τον μπλε Χ40, και για τον άσπρο Χ100

Ο γνωστικός στόχος: Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι ο (υγρός) ιστός του ανθρώπινου αίματος  
αποτελείται από κύτταρα, κυρίως από ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια( τα  
τελευταία λιγότερα)

Ενέργειες του διδάσκοντος Ο καθηγητής έχει τοποθετήσει στην τράπεζα του μικροσκοπίου το παρασκεύασμα 
και έχει εστιάσει  - στον κίτρινο φακό -πριν την έναρξη του πειράματος (προκειμένου οι 
μαθητές να επικεντρωθούν αρχικά  στον γνωστικό στόχο και να μη αντιμετωπίσουν από 
τη πρώτη στιγμή της δυσκολίες της εστίασης και απογοητευθούν )
Καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν το παρασκεύασμα , διορθώνοντας την εστίαση 
μόνο με τον κοχλία λεπτομερούς εστίασης
Στη συνέχεια  ζητά να παρατηρήσουν το παρασκεύασμα με τον μπλε φακό 
Εξηγεί και συζητά με τους μαθητές τι ακριβώς βλέπουν στο οπτικό πεδίο  και τους 
καθοδηγεί να διατυπώσουν την πρόταση ότι «το αίμα αποτελείται από κύτταρα (που 
είναι διασπαρμένα μέσα στο πλάσμα, δηλ στο νερό» .και τους ζητά να 
συμπληρώσουν την εργασία 2 του φύλλου εργασιών
Όταν οι μαθητές τελειώσουν τις παρατηρήσεις τους, ο καθηγητής του δίνει οδηγίες 
α) να κατεβάσουν την τράπεζα του μικροσκοπίου – με την βοήθεια του κοχλία 
χονδρικής εστίασης 
β) να γυρίσουν το σύστημα ων αντικειμενικών φακών στο κόκκινο
γ) να βγάλουν το παρασκεύασμα από τις δέστρες και να το τοποθετήσουν  στην 
κασετίνα του 
δ) να κλείσουν το φωτισμό του μικροσκοπίου

Ενέργειες των μαθητών Οι μαθητές  ενεργούν συμφώνα με τις υποδείξεις του καθηγητή παρατηρούν το  
παρασκεύασμα και συμπληρώνουν τις ενδείξεις της εργασίας  2 του φύλλου εργασιών:  
Ερυθρό αιμοσφαίριο, λευκό αιμοσφαίριο,  πυρήνας (λευκού αιμοσφαιρίου),πλάσμα 
και το κενό της πρότασης που ακολουθεί : κύτταρα

Βήμα 2: Παρατήρηση εικόνων με ιστούς – Η διατύπωση επιστημονικής υπόθεσης
Ενέργειες του διδάσκοντος   Ο καθηγητής καλεί τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες της εργασίας 

3 του φύλλου εργασιών και τους  καθοδηγεί να διατυπώσουν με σαφή τρόπο 
μία πρόταση σαν την επόμενη: «οι άνθρωποι όπως όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί 
αποτελούνται από κύτταρα» 
Με άλλα λόγια τους παροτρύνει να προχωρήσουν σε γενίκευση του 
συμπεράσματος από την προηγούμενη παρατήρηση η να διατυπώσουν μία 
«επιστημονική υπόθεση» 
Ζητά από τους μαθητές να συμπληρώσουν την εργασία 3 του φύλλου εργασιών 
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Βήμα 3: Μικροσκοπική παρατήρηση κυττάρων - Ο έλεγχος του 
συμπεράσματος – υπόθεσης 
Ενέργειες του διδάσκοντος: Ο καθηγητής αποφλοιώνει ένα κρεμμύδι και επιδεικνύει στους μαθητές την 

μεμβράνη ενός φλοιού (χιτώνα)
Συζητά με τους μαθητές  για την μεμβράνη  και τους καθοδηγεί να διατυπώσουν 
την πρόταση – συμπέρασμα ότι «εφόσον τα κρεμμύδια είναι ζωντανοί 
οργανισμοί η μεμβράνη  του φλοιού τους θα πρέπει να αποτελείται από 
κύτταρα» 
Εξηγεί στους μαθητές ότι η πρόταση που μόλις διατύπωσαν είναι στην ουσία 
μια επιστημονική υπόθεση και ότι αν θέλουμε να υιοθετήσουμε τον 
επιστημονικό τρόπο σκέψης θα πρέπει να ελέγξουμε αυτήν την υπόθεση , δηλ. 
να την επαληθεύσουμε ή να την απορρίψουμε. Ο έλεγχος της υπόθεσης θα γίνει 
με την εξέταση της επιδερμίδας στο μικροσκόπιο, προκειμένου να 
διαπιστώσουμε από τι είναι φτιαγμένη

Στόχοι
Η συζήτηση αφενός καθορίζει τον γνωστικό στόχο του τρίτου βήματος και αφετέρου  τονώνει τον 
συναισθηματικό στόχο της πρόκλησης του ενδιαφέροντος για γνώση. Στη συνέχεια ο καθηγητής θα 
συγκεντρώσει την προσοχή του στους ψυχοκινητικούς στόχους  που αφορούν στην καλλιέργεια και 
ανάπτυξη

 των δεξιοτήτων για να μπορούν οι μαθητές  
• Να χρησιμοποιούν το μικροσκόπιο
• Να προετοιμάζουν και να βάφουν το παρασκεύασμα 
• Να εστιάζουν  και να αλλάζουν  τις μεγεθύνσεις 

 και ικανοτήτων για  
• Να μάθουν να βλέπουν μέσα στο οπτικό πεδίο αυτό που επιδιώκουν να δουν (να 

εντοπίζουν το οπτικό κέντρο μέσα στο οπτικό πεδίο)
• Να αναλύουν τις λεπτομέρειες του οπτικού τους κέντρου και να τις αντιστοιχούν 

με τις δομές που έχουν διδαχθεί π,χ, κυτταρικό τοίχωμα, πυρήνας , 
κυτταρόπλασμα)

• Να σχεδιάζουν την οπτική εικόνα και να τοποθετούν τις ενδείξεις  
Εξίσου σημαντικό είναι ο καθηγητής να παροτρύνει και να ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών 
στα πλαίσια της κάθε ομάδας. 

Ενέργειες των μαθητών Οι μαθητές  προχωρούν στη μικροσκοπική παρατήρηση και στη συνέχεια στην 
απεικόνιση των κύτταρων σύμφωνα με το φύλλο εργαστηριακών οδηγιών και 
συμπληρώνουν την εργασία 4 του φύλλου εργασιών.

Βήμα 4: Ο έλεγχος του συμπεράσματος – υπόθεσης με τη παρατήρηση τρίχας
Το βήμα 4 θα διεξαχθεί όπως το βήμα 3. Οι μαθητές θα παρατηρήσουν την τρίχα στο μικροσκόπιο ( αφού 

προηγουμένως  την τοποθετήσουν στην αντικειμενοφόρο πλάκα μαζί με μία σταγόνα νερό και την καλύψουν με 
την καλυπτρίδα)

Φυσικά δεν θα παρατηρήσουν κύτταρα

Βήμα 5: Η διατύπωση της εναλλακτικής υπόθεσης
Ενέργειες του διδάσκοντος Ο καθηγητής θα συζητήσει με τα παιδιά το τι είδαν και θα τους εξηγήσει ότι 

πράγματι η τρίχα δεν αποτελείται από κύτταρα,  αλλά από μια ουσία – πρωτεΐνη 
που ονομάζεται κερατίνη , η οποία  όμως παράγεται από κύτταρα και ειδικότερα 
από τα λεγόμενα κύτταρα της ρίζας. (Μπορεί επιπλέον να τους εξηγήσει ότι στις 
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εμφυτεύσεις – μεταμοσχεύεις μαλλιών δεν εμφυτεύονται τρίχες αλλά μεταμοσχεύονται 
κύτταρα ρίζας (τα οποία θα αρχίσουν να παράγουν τρίχες) 

Ενέργειες των μαθητών Οι μαθητές μετά από την τελευταία συζήτηση θα πρέπει να διατυπώσουν την 
υπόθεση – συμπέρασμα  «Όλοι οι οργανισμοί αποτελούνται από κύτταρα και 
καθετί στο σώμα τους είτε αποτελείται από κύτταρα είτε από ουσίες που 
“κατασκεύασαν” τα κύτταρα  π.χ. οι τρίχες και τα νύχια» 

Η άσκηση παρατήρησης φυτικών και ζωικών ιστών (Γ τάξη)

Προσδοκώμενα αποτελέσματα από το εργαστήριο της μικροσκοπικής παρατήρησης (σε 
συνδυασμό με η διδασκαλία του μαθήματος στη τάξη)

Ο μαθητής  θα πρέπει:
• Να εξηγεί την έννοια της διαφοροποίησης των κυττάρων.
• Να επισημαίνει το γεγονός ότι τα κύτταρα των οργανισμών υφίστανται μεταβολές κατά τη 

διαφοροποίηση.
• Να προσδιορίζει τα επίπεδα οργάνωσης ενός πολυκύτταρου οργανισμού (τι είναι ιστός, 

όργανο, οργανικό σύστημα, οργανισμός  …).
• Να περιγράφει τους  οργανισμούς ως οργανωμένα συστήματα, τα συστατικά των οποίων 

οργανώνονται σε ιεραρχημένα επίπεδα και αλληλεπιδρούν.
• Να ονομάζει και να ορίζει τα διαφορετικά επίπεδα οργάνωσης της ζωής.
• Να διακρίνει τις  σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων στα οποία οργανώνεται η ζωή.
• Να συσχετίζει την ενιαία και αρμονική λειτουργία των βιολογικών συστημάτων με την 

οργάνωση, τις αλληλεπιδράσεις και τη συνεργασία των μονάδων που τα αποτελούν.

Εναλλακτικές ιδέες (προαντιλήψεις, παρανοήσεις, αντιστάσεις κ κτλ.)
Κατά τη διενέργεια των ασκήσεων μικροσκοπικής παρατήρησης ιστών θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
ορισμένοι μαθητές:

• Πιστεύουν ότι οι μονοκύτταροι οργανισμοί είναι μόνο ευκαρυωτικοί.
• θεωρούν ότι οι πολυκύτταροι οργανισμοί μπορεί να αποτελούνται είτε από ευκαρυωτικά είτε από 

προκαρυωτικά κύτταρα.
• Αντιλαμβάνονται τους  πολυκύτταρους οργανισμούς ως σύνολα όμοιων, αυτοτελών κυττάρων.
• Αντιστέκονται στο γεγονός ότι οργανισμοί όπως ο άνθρωπος και όργανα όπως το συκώτι ή το στομάχι 

αποτελούνται από κύτταρα.
• Συγχέουν μεταξύ τους τις έννοιες «ανάπτυξη», «κυτταρική διαίρεση», «κυτταρική αύξηση» και «κυτταρική 

διαφοροποίηση».

Ενδεικτικές διδακτικές ενέργειες

Βήμα 6Α: Παρατήρηση φυτικού ιστού από επιδερμίδα φύλλου του παχύφυτου Εcheveria, 
Σκοπός 
Οι μαθητές

• Να παρατηρήσουν  τον ιστό των επιδερμικών κυττάρων του φύλλου και τα καταφρακτικά κύτταρα των 
στομάτων  .

• Να διαπιστώσουν την διαφοροποίηση (μορφολογική και λειτουργική) των κυττάρων
• Να κατανοήσουν το ρόλο των επιδερμικών κυττάρων και των στομάτων στην ανταλλαγή των αερίων

Να αντιληφθούν την έννοια του οργάνου

Ενέργειες του διδάσκοντος Ο καθηγητής θα βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλέσουν από τη θεωρία τον 
ορισμό του ιστού. Θα ρωτήσει αν ο υμένας του κρεμμυδιού (που παρατήρησαν 
στο μικροσκόπιο και σχεδίασαν στο φύλλο εργασιών) είναι ιστός.
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Αφού  λάβει τεκμηριωμένη  και θετική απάντηση θα δείξει στους μαθητές τον 
επιδερμίδα του φύλλου της της Echeveria και θα τους ρωτήσει αν και αυτή 
αποτελείται από ένα ιστό.
Θα παροτρύνει τα παιδιά να απαντήσουν στο ερώτημα αφού παρατηρήσουν 
μικροσκοπικά την επιδερμίδα.
Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν την μικροσκοπική παρατήρηση και προτού τους 
ζητήσει να συμπληρώσουν την εργασία  θα συζητήσει τις παρατηρήσεις τους και 
θα  εξηγήσει το ρόλο των δυο διαφορετικών τύπων κυττάρων που είδαν .και θα 
τους ρωτήσει αν η επιδερμίδα μπορεί να θεωρηθεί όργανο και γιατί.; 

Ενέργειες των μαθητών. Οι μαθητές θα πραγματοποιήσουν την μικροσκοπική παρατήρηση σύμφωνα με  με το 
φύλλο εργαστηριακών οδηγιών , θα συζητήσουν τις παρατηρήσεις τους με τον καθηγητή 
και θα συμπληρώσουν την εργασία 5 του φύλλου εργασιώνπου θα δοθεί στους μαθητές. 

Ο τρόπος με την οποία θα προσεγγίσουμε την επιστημονική μέθοδο, μέσω της άσκησης για την μικροσκοπική 
παρατήρηση π.χ. ττης επιδερμίδας φύλλου του παχύφυτου Εcheveria  

 

Βήμα 6Β: Παρατήρηση του φυτικού ιστού της ρίζας κρεμμυδιού από μόνιμο 
παρασκεύασμα,  

Σκοπός 
Οι μαθητές
Να παρατηρήσουν  τον φυτικό  ιστό της ρίζας του κρεμμυδιού 
Να κατανοήσουν ότι τα κύτταρα ενός ιστού μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις του κυτταρικού 
κύκλου
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Η Διατύπωση διαφορετικών υποθέσεων   
Άλλοι μαθητές θα απαντήσουν καταφατικά και άλλοι αρνητικά ( για διάφορους λόγους) στο 
ερώτημα

Το πείραμα για την εξακρίβωση της ορθής υπόθεσης: Οι μαθητές θα παρατηρήσουν στο 
μικροσκόπιο την επιδερμίδα και θα διαπιστώσουν ότι αποτελείται από  δύο διαφορετικούς τύπους 
κυττάρων  (από τα επιδερμικά κύτταρα (που αποτρέπουν μαζί με την εφυμενίδα την εξάτμιση του νερού) 
και από τα καταφρακτικά κύτταρα των στομάτων (που ελέγχουν την διαπνοή και την ανταλλαγή των 
αερίων Ο2 και CO2 

Η αρχική παρατήρηση και το συμπέρασμα : Οι μαθητές έχουν παρατηρήσει ότι η μεμβράνη – 
υμένας των φλοιών του κρεμμυδιού αποτελείται από κύτταρα ίδιας μορφολογίας, δηλαδή ότι είναι ένας 
τυπικός φυτικός ιστός 

Το νέο ερώτημα - πρόβλημα  
Echeveria και τους ρωτά «Η μεμβράνη του φύλλου είναι ένας ιστός;

Το συμπέρασμα από το πείραμα: Η επιδερμίδα του φύλλου δεν είναι ένας απλός ιστός. Αποτελείται 
από  δύο διαφορετικούς τύπους κυττάρων δηλαδή από δύο διαπλεγμένους ιστούς με διαφορετικούς 
αλλά συμπληρωματικούς ρόλους . Με άλλα λόγια η επιδερμίδα του φύλλου ανταποκρίνεται στον 
ορισμό του οργάνου



Να επισημάνουν κύτταρα που βρίσκονται στη μεσόφαση και κύτταρα που βρίσκονται σε κάποια φάση της 
μίτωσης (και αν είναι δυνατόν να προσδιορίσουν σε ποια)

Ενέργειες των μαθητών. Η μικροσκοπική παρατήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με  με το φύλλο 
εργαστηριακών οδηγιών . 
Στο τέλος της παρατήρησης θα συμπληρώσουν την εργασία 6 του φύλλου 
εργασιών αντίστοιχο φύλλο εργασιών .

Βήμα 7Α  Παρατήρηση ζωικού ιστού από το στοματικό βλεννογόνο

Σκοπός
• Η παρατήρηση κυττάρων επιθηλιακού ιστού (από το στοματικό βλεννογόνο). 

Προσοχή:. Εξαιτίας του τρόπου που θα λάβουν οι μαθητές το υλικό, δεν θα μπορέσουν να δουν 
οργανωμένο ιστό (στοματικό βλεννογόνο). Εκείνο που θα δουν θα είναι συσσωματώματα κυττάρων ή 
μεμονωμένα κύτταρα (αν είναι τυχεροί) και σε αυτά τα τελευταία τον ευδιάκριτο πυρήνα, την κυτταρική 
μεμβράνη και το κυτταρόπλασμα

Ενέργειες των μαθητών. Η μικροσκοπική παρατήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το φύλλο 
εργαστηριακών οδηγιών . 
Στο τέλος της παρατήρησης θα συμπληρώσουν την εργασία 7 του φύλλου 
εργασιών

Βήμα 7Β  Παρατήρηση ζωικού ιστού και ειδικότερα του συμπαγή οστίτη ιστού από 
μόνιμο παρασκεύασμα 

Σκοπός
• Η παρατήρηση ενός πολύ καλά οργανωμένου ζωικού ιστού. Ειδικότερα οι μαθητές ότι θα 

διαπιστώσουν ότι στο συμπαγή οστίτη ιστό τα οστικά κύτταρα είναι διαταγμένα σε ομόκεντρους 
κύκλους γύρω από σωλήνες (τους σωλήνες Αβερς) από τους οποίους διέρχονται τα αγγεία και τα 
νεύρα.

• Η κατανόηση της έννοιας του ιστού. 
• Η συνειδητοποίηση ότι κάθε όργανο αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς που διαπλέκονται 

οργανωμένα μεταξύ τους, αλλά από τους οποίους ένας είναι ο κύριος
• Να συνειδητοποιήσουν ότι οι ιστοί είναι ένα επίπεδο οργάνωσης της ζωής – πάνω από το επίπεδο του 

κυττάρου και ενδιάμεσο μεταξύ κυττάρων και οργανισμού

Ενέργειες των μαθητών. Η μικροσκοπική παρατήρηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με σύμφωνα με το φύλλο 
εργαστηριακών οδηγιών. 
Στο τέλος της παρατήρησης οι μαθητές θα συμπληρώσουν τις εργασίες 8 και 9 του 
φύλλου εργασιών με τις οποίες δίνεται έμφαση στην στους ορισμούς των διαφορετικών 
επιπέδων της ζωής στην ιεράρχηση  και στις μεταξύ τους σχέσεις
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