
Λίστα των απαραίτητων υλικών:
• Μεγάλο πλαστικό μπουκάλι (των 2 λίτρων) 
• Ψαλίδια 
• Ισχυρή κολλητική ταινία 
• Χώμα ή φυτόχωμα 
• Σπόροι 
• Νερό

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 
ΑΞΙΕΣ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΗΘΟΣ -ΤΑ 
ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

7-11 ετών

Ομάδες των 
4-5 παιδιών

45 minutes

ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΦΥΤΩΡΙΟ ΔΕΝΤΡΩΝ

Περιβαλλοντικές Αξίες – Εργασιακό ήθος: 
• Ενδυνάμωση της επίγνωσης για την προστασία του περιβάλλοντος 
• Αναγνώριση της σπουδαιότητας των δέντρων και σεβασμός της φύσης.



Εισαγωγή: 
Τα δέντρα είναι ζωτικής σημασίας. Ως τα μεγαλύτερα φυτά του πλανήτη, μας δίνουν 
οξυγόνο, αποθηκεύουν διοξείδιο του άνθρακα, σταθεροποιούν το χώμα και δίνουν ζωή 
στην άγρια ζωή του κόσμου. Επίσης, μας προσφέρουν υλικά για εργαλεία και καταφύγιο. 
Χρειαζόμαστε τα δέντρα για να αναπνέουμε... Τα δέντρα απομακρύνουν το διοξείδιο 
του άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ελευθερώνουν οξυγόνο μέσω μιας διαδικασίας που 
ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στην πράξη, όλα τα ζωντανά πλάσματα της Γης, χρειάζονται 
οξυγόνο για να αναπνέουν και τα δάση έχουν ένα ρόλο κλειδί στον πολύπλοκο κύκλο του 
οξυγόνου του πλανήτη.
Τα δέντρα μπορούν να κάνουν έναν κήπο κατά 5°C πιο δροσερό, απ’ ότι θα ήταν χωρίς 
αυτά. Θα πρέπει όλοι μας να φυτεύουμε τουλάχιστον δύο δέντρα το χρόνο, γιατί τόσα 
χρησιμοποιούμε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Τα καρποφόρα δέντρα είναι ιδιαίτερα 
σημαντικά. Έτσι, είναι αρκετά σημαντικό να ασχολούμαστε με την καλλιέργεια, τη 
φύτευση και την προστασία των δέντρων. Η δημιουργία ενός φυτώριου δέντρων μπορεί 
να είναι μια πολύ σημαντική προσφορά για την τοπική κοινότητα. 

Τα βήματα για τη δημιουργία του δικού μας φυτώριου δέντρων:
1. Εμπλέξτε νεαρά άτομα στην φροντίδα των δέντρων που ευημερούν στην περιοχή σας. 
2. Ζητήστε την άδεια από τους ιδιοκτήτες για τη συλλογή σπόρων. 
3. Συλλέξτε παλιά πλαστικά μπουκάλια των δύο λίτρων. 
4. Προετοιμάστε μικρά τεράριουμ:
• Κόψτε ένα μπουκάλι 
• Γεμίστε τον πάτο με χώμα 
• Φυτέψτε τους σπόρους. Ποτίστε χωρίς να μουλιάσετε το χώμα 
• Ενώστε προσεκτικά το πάνω μέρος του μπουκαλιού με ταινία. 

5. Το τεράριούμ σας είναι έτοιμο, βάλτε το σε ένα ωραίο ηλιόλουστο σημείο. 
6. Ποτίζεται λιγάκι, μια φορά την εβδομάδα. 
7. Οι σπόροι θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες για να μεγαλώσουν.
8. Μετά από τρεις εβδομάδες ανάπτυξης, μεταφέρετέ τα σε μια πλαστική σακούλα γεμάτη 
με καλό χώμα. 
9. Όταν το δέντρο θα έχει ύψος 30 εκ., δώστε τον σε κάποιον που υπόσχεται ότι θα το 
φροντίζει και φυτέψτε το στο έδαφος με αρκετό λίπασμα. Τα νεαρά δέντρα πρέπει να 
ποτίζονται για τα δύο πρώτα χρόνια της ανάπτυξής τους. 

Πηγή: προσαρμοσμένο στο: The Global Scout (Ο Παγκόσμιος Πρόσκοπος), Frank Opie. 
Maskew Miller Longman (1993)

Introduction:
Trees are vital. As the biggest plants on the planet, they give us oxygen, store carbon, stabilize the soil and give 
life to the world's wildlife. They also provide us with the materials for tools and shelter. 
We need trees to breathe. ... Trees remove carbon dioxide from the atmosphere. They release oxygen through a 
process called photosynthesis. Practically all animal life on Earth needs oxygen to breathe and forests play a 
key role in the complex global oxygen cycle.
Trees can make a garden 5°C cooler than would have been the case without them. We should all plant at least 
two trees a year, because that is what we use in one way or another. Fruit trees are especially worthwhile. So, it 
is quite important to get involved in growing, planting and protecting trees. Developing a tree nursery can be a 
very important service for a local community.

Steps to implement our own tree nursery:
1. Involve young people in looking at the trees that grow well in your area.
2. Ask permission from the owners to collect seeds. 
3. Collect old two-liters plastic bottles 
4. Prepare mini-terrariums:
• Cut a bottle 
• Fill the bottom with soil 
• Plant the seed d. Water without soaking the soil 
• Carefully tape the top of the bottle back.

5. Your terrarium is ready, put it in a nice sunny place. 
6. Water lightly once a week. 
7. The seed should take four weeks to grow 
8. After three weeks of growth, report into a plastic bag filled with good soil. 
9. When the tree is 30 cm tall, give it to someone who promises to care for it, and plant it in the ground with lots 
of compost. New trees need to be watered for the first two years of growth

Source: adapted from: The Global Scout, Frank Opie. Maskew Miller Longman (1993)


