
ΦΥΛΛΟ



Σα θύιια ζηα πεξηζζόηεξα θπηά είλαη πράσινα θαη

ζρεκαηίδνληαη από ηα κάηηα (νθζαικνύο). Είλαη ηα

θύξηα όξγαλα ζηα νπνία γίλεηαη ε υωτοσύνθεση ηνπ

θπηνύ (ηα θύιια θνηηάδνπλ πξνο ηνλ ήιην θαη

δεκηνπξγνύλ ηελ ηξνθή ηνπο).

Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ θπηνύ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη

θπξίωο ζηα θύιια είλαη:

1. Η θωηνζύλζεζε

2. Η αλαπλνή θαη 

3. Η δηαπλνή 



Ένα υύλλο αποτελείται από:

1. Τη Βάση: ην ηκήκα πνπ ζπλδέεηαη κε ην βιαζηό,

2. Το Μίσχο (ή κοτσάνι): ην ιεπηό κέξνο πνπ ελώλεη ηε βάζε κε 
ην έιαζκα,

3. Το Έλασμα: ην θύξην κέξνο ηνπ θύιινπ κε ηελ ιεπηή, κεγάιε 
θαη επίπεδε επηθάλεηα πνπ παίξλεη ηελ ελέξγεηα ηνπ ήιηνπ.

• Σν θνηζάλη ζε θάπνηα θύιια
απνπζηάδεη.

• Οη δηαθιαδώζεηο πνπ ππάξρνπλ
πάλω ζην έιαζκα νλνκάδνληαη
λεύξα.

• Σν έιαζκα έρεη δύν επηθάλεηεο. Η
πάλω επηθάλεηα ηνπ θύιινπ έρεη
πην έληνλν ρξώκα.



Σα θύιια ηα ζπλαληάκε ζε δηάθνξα κεγέζε, ζρήκαηα 

θαη ρξώκαηα. 

Μπνξνύλ λα ρωξηζηνύλ ζε: 

Σύνθετα 

• Όηαλ από ηε βάζε μεθηλνύλ 

πάλω από δύν θύιια.

Απλά

• Όηαλ από ηε βάζε μεθηλά 

έλα κόλν θύιιν.



Σα θύιια αλάινγα κε ην ζρήκα ηνπο κπνξνύλ λα ραξαθηεξηζηνύλ:

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε ηελ παιάκε καο (παιακνζρηδέο ζρήκα)

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε βειόλεο (βεινλνεηδέο ζρήκα)

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε καραηξάθη (ινγρνεηδέο ζρήκα)

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε θύθιν (θπθιηθό ζρήκα)

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε θαξδηά (θαξδηνεηδέο ζρήκα)

Φύιια πνπ κνηάδνπλ κε ην ζρήκα ηνπ λεθξνύ (λεθξνεηδέο ζρήκα)



Σα θύιια αλάινγα κε ηελ πεξίκεηξό ηνπο (ην γύξω-

γύξω) κπνξεί λα ραξαθηεξηζηνύλ ζε:

• Λεία, όπωο ηα θύιια ηεο Ειηάο : 

• Οδνληωηά, όπωο ηεο Μέληαο: 

• Λνβωηά, όπωο ν Μαϊληαλόο:



Κάπνηα δέληξα θαη ζάκλνη έρνπλ θύιια όιν ην ρξόλν 

θαη θάπνηα όρη. Έηζη απηά ρωξίδνληαη ζε:

Αειθαλή

• Κξαηνύλ ηα θύιια ηνπο όιν 

ην ρξόλν.

ΕΛΙΑ  

ΕΛΑΣΟ

Φυλλοβόλα

• Ρίρλνπλ ηα θύιια ηνπο ην 

θζηλόπωξν.

ΠΛΑΣΑΝΟ



Σα δέληξα θαη νη ζάκλνη ζύκθωλα κε ηα θύιια ηνπο 

ρωξίδνληαη ζε:

Πλατύυυλλα 

• Δέληξα ή ζάκλνη πνπ έρνπλ 

πιαηηά θύιια, όπωο:

ΑΜΠΕΛΙ

ΛΕΜΟΝΙΑ

Κωνουόρα

• Δέληξα ή ζάκλνη πνπ ηα θύιια 

ηνπο κνηάδνπλ κε βειόλεο, όπωο:

ΠΕΤΚΟ

ΚΤΠΑΡΙΙ



Τπάξρνπλ θπηά πνπ ηα θύιια ηνπο ηα ηξώκε, όπωο:

• Μαρούλι

• Ραδίκια

• Ρόκα

• Σπανάκι

• Λάτανο



Τπάξρνπλ θπηά πνπ ηα θύιια ηνπο κπξίδνπλ θαη ηα 

ρξεζηκνπνηνύκε ζαλ αξωκαηηθά ζην θαγεηό. Όπωο:

• Βαζιλικός

• Άνηθος

• Μαϊνηανός

• Δενηρολίβανο



Δξαζηεξηόηεηεο:

• 1η Άσκηση: Παηήζηε εδώ https://learningapps.org/view16617471 θαη 

επηιέμηε πνηα είλαη ηα κέξε ηνπ θύιινπ. Πάλω θαη αξηζηεξά εκθαλίδεηαη 

κηα ιάκπα θίηξηλε πνπ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε γηα πεξηζζόηεξεο νδεγίεο.

• 2η Άσκηση: Παηήζηε εδώ https://learningapps.org/view16718693 θαη 

επηιέμηε ζε πνηα θαηεγνξία αλήθνπλ νη εηθόλεο πνπ εκθαλίδνληαη. Πάλω 

θαη αξηζηεξά εκθαλίδεηαη κηα ιάκπα θίηξηλε πνπ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε 

γηα πεξηζζόηεξεο νδεγίεο. 

• 3η Άσκηση: Παηήζηε εδώ https://learningapps.org/view16725338 θαη 

επηιέμηε ηε ζωζηή επηινγή από απηέο πνπ ζαο δίλνληαη. Πάλω θαη 

αξηζηεξά εκθαλίδεηαη κηα ιάκπα θίηξηλε πνπ κπνξείηε λα αλαηξέμεηε γηα 

πεξηζζόηεξεο νδεγίεο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι εικόνες ποσ τρηζιμοποιούνηαι, δεν σπόκεινηαι ζηα πνεσμαηικά μοσ δικαιώμαηα και η τρήζη 

γίνεηαι μόνο για εκπαιδεσηικό ζκοπό ζηην ειδική αγωγή. 

https://learningapps.org/view16617471
https://learningapps.org/view16718693
https://learningapps.org/view16725338


ΠΗΓΕ:

https://el.wikipedia.org

http://votaniki.gr

https://agravia.gr

https://el.sodiummedia.com

Εικόνες :
https://pixabay.com

https://slideplayer.gr

http://www.5epal-irakl.gr

https://orchids-succulents.blogspot.com

http://1gym-pyrgou.ilei.sch.gr
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