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Ευέλικτη Ζώνη  

« Οι φίλοι μας, τα 
έντομα και η 

μέλισσα» 



1η δραστηριότητα 

 Με τη βοήθεια εικόνων και φωτογραφιών 
από περιοδικά και εγκυκλοπαίδειες 
παρουσιάζεται  ένας μεγάλος αριθμός 
εντόμων. (Κάποιοι μαθητές έφεραν και μια 
συλλογή από βαλσαμωμένα έντομα που είχε 
κυκλοφορήσει στο εμπόριο.) Παρατηρούμε 
την ανατομία των εντόμων και ονομάζουμε 
τα μέρη του σώματός τους. 



2η δραστηριότητα 

 Παρακολουθούμε το γνωστό παραμύθι  

«Ο τζίτζικας και ο 
μέρμηγκας» και  επιβεβαιώνουμε και σε 

αυτό τα τρία βασικά μέρη του σώματος των 
εντόμων 





3η δραστηριότητα 
 Δίνουμε το παρακάτω φύλλο εργασίας, όπου 

απεικονίζεται ένα μυρμήγκι και τα παιδιά 
ονοματίζουν και γράφουν τα βασικά μέρη 
του σώματός τους (κεφάλι, θώρακας, 
κοιλιά, τρία ζεύγη ποδιών  και κεραίες. 

 Αυτά αποτελούν κοινά χαρακτηριστικά σε 
πολλά έντομα, ενώ αναφέρουμε κάποια 
άλλα πολύ γνωστά (σαρανταποδαρούσα, 
σαλιγκάρι, σκουλήκι ) όπου παρουσιάζουν  
διαφορές 





4η δραστηριότητα 
 Μιλάμε για την κίνηση των εντόμων και 

δημιουργούμε μικρές ομάδες: 

 Έντομα που πετούν (πεταλούδα, μέλισσα, 
μπούμπουρας, χρυσόμυγα) 

 Έντομα που πηδούν (ακρίδα, αλογάκι της 
Παναγίτσας, ψύλλος, τριζόνι) 

 Έντομα που περπατούν (μυρμήγκια) 

 Έντομα που έρπουν (κάμπιες 
σαρανταποδαρούσα, σκουλήκι) 



5η δραστηριότητα 

 Μιλάμε για την όραση των εντόμων και 
παρατηρούμε τα μάτια τους στις 
φωτογραφίες ή στα βαλσαμωμένα έντομα 
με τον μεγεθυντικό φακό. 

 Αναφερόμαστε και στις άλλες αισθήσεις των 
εντόμων (γεύση, όσφρηση, αφή και ακοή). 
Επιμένουμε στον ρόλο που παίζουν οι 
κεραίες , ως πρωταρχικό αισθητήριο 
όργανο. 



6η δραστηριότητα 

 Κάνουμε έναν κατάλογο μέσα στην  τάξη με 
έντομα, χωρίζοντάς τα σε ωφέλιμα, 
επικίνδυνα (βλαβερά) ή ακίνδυνα. Κάποια 
μπορεί να τοποθετηθούν σε δύο στήλες. 



7η δραστηριότητα 

Παρακολουθούμε το βίντεο  
«Πασχαλίτσα εναντίον Μελίγκρας», 
όπου φαίνεται πόσο χρήσιμο έντομο 
είναι η πασχαλίτσα και τα στάδια 
ανάπτυξής της, που ισχύουν και για τα 
υπόλοιπα έντομα. 





8 η  δραστηριότητα 

 Παρακολουθούμε ένα βίντεο με τις 
πεταλούδες στην κοιλάδα της Ρόδου, κάτι 
που αποτελεί έναν πολύ σημαντικό 
τουριστικό προορισμό 





9η δραστηριότητα 

Ένα άλλο πολύ σημαντικό για τον 
άνθρωπο έντομο είναι ο 
μεταξοσκώληκας, 

   γιατί παίρνει από αυτόν το μετάξι.    
Παρακάτω ακολουθεί ένα βίντεο για 
τον τρόπο παραγωγής μεταξιού. 





10η δραστηριότητα 

 Με αφορμή  και πάλι από την  6η 
δραστηριότητα αναφερόμαστε στη μέλισσα, 
στο πιο ωφέλιμο έντομο, και στα προϊόντα, 
που παίρνουμε από αυτή ( μέλι, κερί, 
δηλητήριο, γύρη, βασιλικός πολτός) 



11η δραστηριότητα 

 Παρακολουθούμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο 
για το πώς είναι οργανωμένη η κοινωνία των 
μελισσών 





12η Δραστηριότητα 

 Συνδυάζοντας το παραπάνω βίντεο και το 
παρακάτω τρισέλιδο με γραπτές 
πληροφορίες για τη ζωή της μέλισσας, τα 
παιδιά καλούνται να απαντήσουν ομαδικά 
στο ερωτηματολόγιο που δίνεται, επίσης, 
παρακάτω. Θα πρέπει να  οργανώσουν το 
διάβασμα των πληροφοριών  
υπογραμμίζοντας τα σημεία που τους 
ενδιαφέρουν 



















16η δραστηριότητα 

 Επισκεφτήκαμε το Μελισσοκομικό Ινστιτούτο 
του Αγίου Μάμαντος, όπου ενημερωθήκαμε από 
την υπεύθυνη, κυρία Φανή Χατζήνα,  για τη ζωή 
της μέλισσας και τον τρόπο που είναι 
οργανωμένο ένα μελίσσι, για το επάγγελμα του 
μελισσοκόμου, για τα προϊόντα που παίρνουμε 
και είδαμε από κοντά  μια κυψέλη με το μελίσσι. 



















17η δραστηριότητα 

 Αφορμή από τη γιορτή των Απόκρεων 
φτιάξαμε τις μάσκες «Μελισσούλες» 






