
«Ανθισμένα Κεφαλάκια» 

 
 

 

 Περιεχόμενο Διδασκαλίας  

Η δραστηριότητα μας περιέχει δημιουργία «γρασιδοκέφαλου» 

από διάφορα υλικά!  

 

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιείται στην δραστηριότητα 

είναι η βιωματική μάθηση. 

 

 

 



 

Μέσα – Υλικά Διδασκαλίας 

Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι: 

• Λεπτή κάλτσα ( καλσόν) ή τσόφλι αυγού ή γυάλινο βαζάκι 

ή πλαστικό μπουκάλι ή πλαστικό ποτήρι 

• Πιστόλι σιλικόνης  

• Διάφορα υλικά χειροτεχνίας ή χαρτόνια και χρώματα  

• Χώμα 

• Σπόρους γρασιδιού 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή / Διαδικασία εκτέλεσης δραστηριότητας 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να φτιάξουμε τον δικό μας 

γρασιδοκέφαλο με απλά υλικά. Η διαδικασία είναι απλή και το 

αποτέλεσμα τόσο διασκεδαστικό! Πάμε να δούμε τι 

γρασιδοκέφαλους μπορούμε να φτιάξουμε;; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1ος τρόπος: Από λεπτή κάλτσα 
 

   

 

Παίρνουμε μια λεπτή κάλτσα και τοποθετούμε πρώτα τα 

σποράκια που έχουμε προμηθευτεί από το φυτώριο και στη 

συνέχεια γεμίζουμε με χώμα την κάλτσα μας και κάνουμε ένα 

κόμπο στην κάλτσα για να μην πέφτει το χώμα και 

αναποδογυρίζοντας το τοποθετούμε μέσα σε ένα κυπελάκι ή 

ποτηράκι. Κολλάμε τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε είτε από 

απλά υλικά χειροτεχνίας είτε από χαρτόνια. Ποτίζουμε κάθε 

μέρα την κορυφή όπου είναι και τα σποράκια μας για να 

αποκτήσει ο γρασιδοκέφαλος μας μαλλιά. Όσο μεγαλώνουν τα 

μαλλιά μπορούμε να τον κουρεύουμε με ένα ψαλίδι.  

 

 

 



 

2ος τρόπος: Από πλαστικό ποτήρι 
 

   
 

 
 

 

Τοποθετούμε το χώμα μας στο ποτηράκι γεμίζοντας το σχεδόν 

μέχρι πάνω και τοποθετούμε τα σποράκια μας καλύπτοντας τα 

με ελάχιστο χώμα. Διακοσμούμε το ποτηράκι μας κολλώντας 

πάνω του τα χαρακτηριστικά που επιθυμούμε για τον 

γρασιδοκέφαλο μας.   

 



3ος τρόπος: Από πλαστικό μπουκάλι  

 

   
 

Κόβουμε το κάτω μέρος από ένα πλαστικό μπουκάλι 

αναψυκτικού ή νερού. Με ένα καρφί κάνουμε 2-3 τρύπες στο 

κάτω μέρος του μπουκαλιού για να μπορεί να στραγγίζει το 

νερό.  Στη συνέχεια παίρνουμε καπάκια από τα μπουκάλια σε 

διάφορα χρώματα και τα κολλάμε πάνω στο μπουκάλι μας με 

ζεστή σιλικόνη ώστε να σχηματιστούν τα μάτια και η μύτη.  

Για τα μάτια μπορούμε να χρησιμοποιήσετε έτοιμα ματάκια 

χειροτεχνίας. Επίσης μπορείτε να αντί για καπάκια να 

κολλήσετε χρωματιστά στρογγυλά χαρτονάκια ή ακόμα και 

μεγάλα πον-πον. Έπειτα γεμίζουμε το κεφαλάκι με χώμα έως 

επάνω (περίπου 1 εκατ. κάτω από το στόμιο) και  βάζουμε μία 

στρώση σπόρους από ότι πρασινάδα θέλετε (γρασίδι ή διάφορα 

μυρωδικά που θα σας χρησιμεύσουν και στο μαγείρεμα, ή απλά 

φακές!). Τέλος καλύπτουμε  τους σπόρους με μία λεπτή στρώση 

χώμα από πάνω και διατηρούμε το χώμα μα υγρό ποτίζοντας το 

κάθε μέρα.  

  



4ος τρόπος: Από  γυάλινο βαζάκι ή μεταλλικό 

κουτάκι κονσέρβας  

 

   
 

 

 

 
 

 

Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία όπως και παραπάνω. 

Στολίζουμε το βαζάκι μας όπως επιθυμούμε και το γεμίζουμε με 

χώμα. Στη συνέχεια ρίχνουμε τα σποράκια και τα καλύπτουμε 

με λίγο χώμα. Τα ποτίζουμε καθημερινά με λίγο νερό 

φροντίζοντας να μην μείνει ποτέ ξερό το χώμα μας.  

 

 

 

 



 

5ος τρόπος: Από  τσόφλι αυγού 

 

      
 
 

 
Παίρνουμε το αυγό, σπάμε προσεκτικά την κορυφή του και 

αδειάζουμε το περιεχόμενο. Ξεπλένουμε προσεκτικά το τσόφλι 

μας και το ζωγραφίζουμε με μαρκαδόρους. Στη συνέχεια το 

γεμίζουμε με χώμα και πάνω βάζουμε και τα σποράκια 

καλύπτοντας τα με ελάχιστο χώμα. Για να στηρίξουμε το αυγό 

μας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα πλαστικό καπάκι ή μια 

αυγοθήκη. Ποτίζουμε κάθε μέρα με λίγο νερό και παρατηρούμε 

τα μαλλιά να φυτρώνουν! 


