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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ 

Τα φυτά είναι ζωντανοί οργανισμοί. Τα συναντάμε σε όλα τα σχήματα 

και μεγέθη, από τους μικροσκοπικούς φυτικούς οργανισμούς που ζουν 

στη θάλασσα μέχρι τα πανύψηλα  δέντρα των δασών.  

Τα φυτά, τα καλλιεργούν οι άνθρωποι ή φυτρώνουν και μεγαλώνουν 

μόνα τους. Έτσι τα φυτά ανάλογα με την καλλιέργειά τους και τη χρήση 

τους χωρίζονται στις εξής κατηγορίες: 

1. Φυτά που χρησιμοποιούνται για τροφή: 

Κηπευτικά- Λαχανικά Δεντροκομικά Φυτά Μεγάλης 

Καλλιέργειας 

Ντομάτα, Αγγούρι, 

Πατάτα, Μελιτζάνα, 

Μαρούλι, Σπανάκι, 

Πιπεριά, Κρεμμύδι, 

Μαϊντανός, Λάχανο, 

Καρότο 

Μηλιά, 

Πορτοκαλιά 

Αχλαδιά, 

Ροδακινιά 

Βερικοκιά, 

Δαμασκηνιά, 

Φιστικιά, Καρυδιά 

Ελιά, 

Αμυγδαλιά 

Σιτάρι, Κριθάρι 

Καλαμπόκι, 

Βαμβάκι 

 

2. Φυτά που χρησιμοποιούνται για ρούχα ανήκουν στην κατηγορία 

των Κλωστικών Φυτών που είναι το βαμβάκι, το λινάρι κ.α. 

 

3. Φυτά που χρησιμοποιούνται για την ομορφιά, ανήκουν στην 

κατηγορία των Ανθοκομικών Φυτών όπως: Τριανταφυλλιά, 

Γαριφαλιά, Φίκος, Χλωρόφυτο, Πανσές, Κατηφές, Βιολέτα, 

Χρυσάνθεμο, Γαρδένια κ.α. 

 

4. Φυτά που χρησιμοποιούνται για ξυλεία ανήκουν στα Δασικά όπως: 

Πεύκο, Έλατο, Καρυδιά, Καστανιά, Βελανιδιά, Λεύκη κ.α.  

 

5. Φυτά που χρησιμοποιούνται για φάρμακα ανήκουν στην 

κατηγορία των Αρωματικών- Φαρμακευτικών Φυτών, όπως: 

Χαμομήλι, Ρίγανη, Λεβάντα, Βασιλικός, Δυόσμος, Δεντρολίβανο, 

μέντα, μελισσόχορτο κ.α. 
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6. Τα φυτά που είναι τροφή για τα ζώα ονομάζονται Βοσκές και είναι 

στα Λιβάδια και στα Βοσκοτόπια. 

 

Τι μας προσφέρουν τα φυτά:  

 Τροφή (για τον άνθρωπο και για τα ζώα)  

 Οξυγόνο  

 Ξυλεία για θέρμανση  

 Χαρτί 

 Ξυλεία για κατασκευή επίπλων  

Αλλά και από πολλά φυτά γίνονται: 

 Ρούχα 

 Φάρμακα 

 Αρώματα κ.α. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 1. 

Πατήστε εδώ: https://learningapps.org/view15166314 και επιλέξτε αν η 

πρόταση που διαβάζετε είναι σωστή ή λάθος. Πατώντας πάνω και 

αριστερά στο κουμπί της λάμπας, δίνονται περισσότερες οδηγίες για την 

επίλυση της άσκησης. 

 

ΑΣΚΗΣΗ 2. 

Πατήστε εδώ: https://learningapps.org/view15920546 και επιλέξτε σε 

ποιες κατηγορίες ανήκουν τα φυτά που εμφανίζονται. Πατώντας πάνω 

και αριστερά στο κουμπί της λάμπας, δίνονται περισσότερες οδηγίες για 

την επίλυση της άσκησης. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το φωτογραφικό υλικό που χρησιμοποιείται, δεν υπόκειται στα πνευματικά μου δικαιώματα και η 

χρήση γίνεται μόνο για εκπαιδευτικό σκοπό.  
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