
Χρωματίζω 
& μαθαίνω 
με  την  άνοιξη 

Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Με αφορμή της άνοιξη 
& τη φυσιογνωστική συλλογή 
του Μουσείου "ΛΥΧΝΟΣΤΑΤΗΣ"

 



Παπαρούνα - κουτσουνάδα

Στην Κρήτη την παπαρούνα τη λέμε και κουτσουνάδα 
Διάβασε πώς την περιγράφει ο Στράτης Μυριβήλης στο έργο του ¨Η ζωή
εν τάφω": 
"Είναι μια παπαρούνα. Μια τόση δα μεγάλη, καλοθρεμμένη παπαρούνα,
ανοιγμένη σαν μικρή βελουδένια  φούχτα. Αν μπορούσε να τη χαρεί κανένας
μέσα στο φως του ήλιου, θα 'βλεπε πως ήταν άλικη, μ' έναν μαύρο σταυρό
στην καρδιά, με μια τούφα μαβιές βλεφαρίδες στη μέση. Έχει κι ένα κόμπο
που δεν άνοιξε ακόμα. Κάθεται κλεισμένος σφιχτά μέσα στην πράσινη
φασκιά του και περιμένει την ώρα του. Μα δεν θ' αργήσει ν' ανοίξει κι
αυτός. Και θα 'ναι δυο λουλούδια τότες."



Παπαρούνα - κουτσούνα

Σε άλλες εποχές, όχι πολύ μακρινές, τα παιδιά έπαιζαν με τη φύση. Με τις 
 παπαρούνες έφτιαχναν μικροσκοπικές κουκλίτσες, τις κουτσούνες, όπως
τις έλεγαν τότε. Έπαιρναν 2 μπουμπούκια από την παπαρούνα. Το ένα το
άνοιγαν προσεκτικά -ήταν το σώμα της κούκλας, ντυμένο με κόκκινο φόρεμα
και πράσινη κάπα. Το άλλο μπουμπούκι θα γινόταν το κεφάλι με τους
στήμονες για μαύρα μακριά μαλλιά. Τα ένωναν με 1 λεπτό ξυλαράκι και η
αυτοσχέδια κούκλα τους ήταν έτοιμη!



Μαντιλίδα

Θα δεις τις μαργαρίτες αυτές να κατακλύζουν τους αγρούς μας την άνοιξη.
Την Πρωτομαγιά φτιάχνουμε για το σπίτι μας λουλουδένια στεφάνια από
μαντιλίδες, για να τα κάψουμε στη φωτιά την παραμονή του Αι Γιάννη, στις 23
Ιουνίου. 
Όταν βράσουμε σε νερό τα άνθη της, μας δίνει ένα απαλό κίτρινο χρώμα, στο
οποίο μπορούμε οικολογικά να χρωματίσουμε τα πασχαλινά αβγά μας. 
Τους βλαστούς και τα φύλλα της, πριν ανθίσουν, τα χρησιμοποιούμε στη
μαγειρική,



Αμπερόζα

Το φυτό αυτό δε συγκαταλέγεται τυχαία στα αρωματικά φυτά: έχει ένα
υπέροχο άρωμα, που μας το χαρίζουν όχι τα άνθη αλλά τα φύλλα του! 
Τα φύλλα του χρησιμοποιούνται σε γλυκά του κουταλιού και για λικέρ. 



Σκούλος - Πηγουνίτης

Ο σκούλος έχει ένα όμορφο μωβ άνθος. Μετά την άνθισή του οι καρποί
του σχηματίζουν μία λευκή σφαίρα, που χρυσίζει στον ήλιο και διαλύεται
με την πρώτη πνοή του ανέμου. Τότε μπορείς να δεις τους σπόρους του
να πετάνε σαν δεκάδες μικρά αλεξίπτωτα. Το ίδιο συμβαίνει και με τους
σπόρους άλλων αγριόχορτων (τσόχοι, ραδίκια). Είναι αυτά που έδωσαν
την έμπνευση για το χρυσαλιφούρφουρο της αγαπημένης Λιλιπούπολης.



Χρυσαλιφούρφουρο

Βοήθησε το συννεφάκι να φυσήξει δυνατά το χρυσαλιφούρφουρο,
όσο θα ακούς την ομώνυμη ιστορία και το τραγούδι από τη
Λιλιιπούπολη. Αν καταφέρεις να φτάσεις στο χρυσαλιφούρφουρο
πριν τελειώσει η ιστορία, τότε "κάποιος σ' αγαπάει και δεν 
το ξέρεις."

 Ακολούθησε τον σύνδεσμο ή σκάναρε τον QR code, για
ν΄ακούσεις την ιστορία
https://www.youtube.com/watch?v=duuz1wlg0Vw



Αλαδανιά - Αγκίσαρος

Η αλαδανιά είναι ένα φυτό, γνωστό από τη μινωική κιόλας εποχή. Τις θερμές
ώρες των καλοκαιρινών μηνών ιδρώνει και  από τις μασχάλες των φύλλων
του εκκρίνεται μία κολλώδης ουσία, το περίφημο λάδανο, με θεραπευτικές
και καλλυντικές ιδιότητες. Την ουσία αυτή παρατήρησαν οι βοσκοί στο
τρίχωμα των προβάτων τους. 
Μια περιοχή γνωστή παγκοσμίως για τη συλλογή λαδάνου είναι οι Σίσες
Μυλοποτάμου. 



Μαχαιρίδα - Γλαδιόλα

Ονομάζεται έτσι, επειδή τα φύλλα της μοιάζουν με λεπτές, μακριές λεπίδες
μαχαιριών. Αλλά και η ονομασία γλαδιόλα προέρχεται από το λατινικό
gladiolus, που επίσης σημαίνει το μικρό ξίφος.

 



Είναι φυτό ενδημικό της Κρήτης και από τέλη Απριλίου μέχρι και τον Μάιο θα
το δείτε να χρωματίζει τις πλαγιές των βουνών. Το λουλούδι του μπορεί να
μη μυρίζει, είναι όμως τόσο απαλό που δεν μπορείς να σταματήσεις να το
χαϊδεύεις! Αυτό παρατήρησαν από πολύ παλιά οι άνθρωποι και
χρησιμοποιούσαν τα αποξηραμένα λουλούδια του για να γεμίσουν
μαξιλαροθήκες και στρώματα. 
Έχει και άλλες ονομασίες, όπως πλουμί, κοκκαλιά, αλιματσά, ακοζαλιά,
αρχοντόξυλο, γουλαστράκι, πουλιά, κατσούλα, κουνελόφυτο. 

Κρητικός Έβενος



Άρτηκας

Θα το δεις στις άκρες των δρόμων. Οι βλαστοί του είναι ευλύγιστοι και
περιέχουν μία μαλακή ουσία, την εντεριώνη, η οποία έχει την ιδιότητα να
καίγεται αργά. Για τον λόγο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους
ξεραμένους βλαστούς του σαν πυρσούς. Έναν τέτοιο χρησιμοποίησε και ο
Προμηθέας, για να κρύψει τη φωτιά που έκλεψε από το εργαστήριο του
Ηφαίστου και να τη δωρίσει στους ανθρώπους. 
Ονομάζεται και νάρθηκας -όχι τυχαία: οι αρχαίοι Έλληνες το
χρησιμοποιούσαν σαν νάρθηκα, σαν μέσο δηλαδή για να ακινητοποιούν
μέλη του σώματος που είχαν υποστεί κάταγμα. Στη νεότερη εποχή το
χρησιμοποιούσαν για να φτιάξουν μπαστούνια, αλλά και μικρά χαμηλά
καθίσματα για τα παιδιά. 



Ακολούθησε τον σύνδεσμο ή σκάναρε τον QR code για
ν΄ακούσεις το τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου "Μη
μιλάς άλλο γι΄αγάπη", καθώς θα λύνεις το κρυπτόλεξο, 
https://www.youtube.com/watch?v=s6Jd1iKPCJc  

Το ανθισμένο κρυπτόλεξο
Τα 8 φυτά που χρωμάτισες στις προηγούμενες
σελίδες κρύφτηκαν ανάμεσα στα γράμματα. 
Μπορείς να τα ανακαλύψεις;



Τα γραμματόσημα της άνοιξης

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία έχουν εκδώσει κατά διαστήματα
γραμματόσημα με θέματα από την ελληνική φύση. 
Μπορείς να βρεις ποια φυτά εικονίζονται στα παρακάτω
γραμματόσημα; 

 
Μπορείς να δημιουργήσεις τα δικά σου ανθισμένα γραμματόσημα
ζωγραφίζοντας τα αγαπημένα σου λουλούδια στα κενά πλαίσια που σου
δίνονται παρακάτω. 

 
 


