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Τα   Θ ε ρ μ ο κ ή π ι α 

του 

σ χ ο λ ε ί ο υ  μ α ς 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Γενικά 

 

Το θερμοκήπιο είναι μία γεωργική κατασκευή, που 

το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι καλύπτεται από 

διαφανές υλικό για να μπαίνει το φως του ήλιου, ώστε να 

μπορούν να αναπτυχθούν τα φυτά.  

Σε ένα θερμοκήπιο μπορούμε να καλλιεργήσουμε 

φρούτα, λαχανικά καθώς και καλλωπιστικά φυτά. Στα 

θερμοκήπια προστατεύουμε τα φυτά μας από τις καιρικές 

συνθήκες και μπορούμε να καλλιεργήσουμε φυτά εκτός 

εποχής, όπως για παράδειγμα ντομάτες και αγγουράκια το 

χειμώνα. 

Υπάρχουν διάφορα είδη θερμοκηπίων ανάλογα με τα 

υλικά κατασκευής του σκελετού (ξύλο ή μέταλλο), υλικό 

κάλυψης (μαλακό πλαστικό, γυαλί ή σκληρό πλαστικό) 

και σχήμα (τοξωτή ή τριγωνική οροφή). 

Τα σύγχρονα θερμοκήπια είναι εφοδιασμένα με 

εξοπλισμό όπως για παράδειγμα θέρμανσης, ώστε να 

εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες για την 

ανάπτυξη των φυτών.  

  



Τα θερμοκήπια μας 

 

Το σχολείο μας διαθέτει δύο θερμοκήπια (πλήρως 

εξοπλισμένα): 

 

✓ Θερμοκήπιο λαχανικών 

                              

 

✓ Θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών 

 

  



Τύπος θερμοκηπίων 

 

Τα δύο θερμοκήπια είναι τοξωτά, έχουν μεταλλικό 

σκελετό και καλύπτονται από σκληρό διαφανές 

πλαστικό κάλυμμα.  

  

 

 

                                          



Η Θέρμανση τους γίνεται με: 

 

✓ Φυσικό τρόπο από τον ήλιο (ηλιακή 

ακτινοβολία). 

 

✓ Τεχνητό τρόπο με αερόθερμο και στη 

συνέχεια με τους αεραγωγούς μεταφέρεται ο 

ζεστός αέρας στα θερμοκήπια.  

 

 

 

                   

 

 

  



Ο εξαερισμός τους γίνεται:  

 

-Με φυσικό τρόπο από τα ανοίγματα εξαερισμού, 

τις πόρτες και τα πλευρικά παράθυρα.  

 

          

            

 

-Με τεχνητό τρόπο με 

τη βοήθεια ενός 

μεγάλου ανεμιστήρα. 

 



Το πότισμα των φυτών γίνεται: 

 

-Με αυτόματο σύστημα άρδευσης. 

 

        

 

 

  



-Χειρωνακτικά με λάστιχο ή ποτιστήρι. 

 

  

 

                                     

 



Τα θερμοκήπια διαθέτουν επίσης: 

Πάγκο εργασίας στον οποίο γίνονται διάφορες 

εργασίες όπως η σπορά, η μεταφύτευση, η 

περιποίηση των φυτών κ.α. 

 

 

 

Τραπέζι διδασκαλίας (επιδείξεων και πειραμάτων) 

 

                



Πάγκο ριζοβολίας ο οποίος διαθέτει αυξημένη 

θερμοκρασία και υγρασία. Εκεί τοποθετούμε τα 

σπορεία μας για να βλαστήσουν καθώς και τα 

μοσχεύματα για να βγάλουν ρίζες (ριζοβολίσουν). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Θερμοκήπιο λαχανικών  

Σ αυτό το θερμοκήπιο καλλιεργούμε: 

• Καλοκαιρινά λαχανικά όπως ντομάτες, 

αγγουράκια, πιπεριές, μελιτζάνες κ.α. 

• Χειμερινά όπως μπρόκολα, λάχανα, σπανάκι 

κ.α.

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Θερμοκήπιο καλλωπιστικών φυτών 

Σ αυτό το θερμοκήπιο καλλιεργούμε φυτά 

εσωτερικού χώρου όπως σεφλέρα, φίκο και άλλα. 

Αρωματικά φυτά όπως βασιλικό, λεβάντα και άλλα 

καθώς επίσης Παχύφυτα και Κάκτους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                         



1η Δραστηριότητα 

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο, 

https://learningapps.org/watch?v=pjccr42y520 

και βρες τα ζευγάρια (παιχνίδι μνήμης). Η δραστηριότητα 

ολοκληρώνεται όταν έχουν εξαφανιστεί από την οθόνη όλα τα 

ζευγάρια. 

 

2η Δραστηριότητα 

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο, 

https://learningapps.org/watch?v=p1s883ssa20 

και βάλε τις εικόνες που εμφανίζονται στο σωστό θερμοκήπιο. 

Περισσότερες οδηγίες θα βρεις πατώντας τη «Λάμπα» πάνω 

αριστερά. 

 

3η Δραστηριότητα 

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο, 

https://learningapps.org/watch?v=pp6emhykk20 

και προσπάθησε να βρεις τη σωστή περιγραφή για την κάθε 

εικόνα. Περισσότερες οδηγίες θα βρεις πατώντας τη «Λάμπα» 

πάνω αριστερά. 

 

4η Δραστηριότητα 

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο, και φτιάξε τα παζλ. 

https://www.jigsawplanet.com/argitr/thermokepio?authkey=dad

331e69176eb8f6af97b920a4249fe 
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Πηγές  

• Οι φωτογραφίες προέρχονται από το 

1οΕ.Ε.Ε.ΕΚ Θεσσαλονίκης 


