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Πασχαλίτσες καθαριστές

Οι πασχαλίτσες την άνοιξη φέρνουν μεγάλη χαρά στους αγρότες. Αυτό συμβαίνει 

διότι όταν ξυπνούν, πεινούν πολύ και το φαγητό τους το οποίο λέγεται μελίγκρα  

( μικρά έντομα που κολλούν στο κάτω μέρος των φύλλων των φυτών και τα 

καταστρέφουν), μπορεί να είναι θρεπτικό για εκείνες όμως για τα φυτά στην φύση 

είναι καταστροφικό. Έτσι οι πασχαλίτσες μόλις  ξυπνούν, ξεκινούν και καθαρίζουν 

την φύση. Όπως τα φυτά έχουν πάνω την μελίγκρα που τα καταστρέφει, έτσι στις 

πόλεις που ζούμε, υπάρχουν τα σκουπίδια, τα οποία καταστρέφουν τις γειτονιές μας 

και τις μολύνουν. Σαν άλλες πασχαλίτσες που καθαρίζουν τα φυτά, έτσι κι εσείς θα 

βγείτε να καθαρίσετε την γειτονιά σας.

Σε μια βόλτα σας στην παιδική χαρά, στην πλατεία ή στο πάρκο και αφού έχετε 

πάρει μαζί σας γάντια μιας χρήσης (εξηγείστε στο παιδί πως ποτέ δεν πιάνουμε 

σκουπίδια με γυμνά χέρια γιατί είναι βρώμικα), ξεκινάτε και μαζεύετε σκουπίδια, 

βάζοντας τα μέσα σε μία σακούλα την οποία μετά θα πετάξετε σε ένα κάδο 

απορριμμάτων. Τραβήξτε μια φωτογραφία το σημείο που καθαρίσατε πριν το μάζεμα 

και μία μετά. Συγκρίνετε τις δύο φωτογραφίες. Ποια φωτογραφία είναι πιο ωραία; 

Είναι σωστό να πετάμε τα σκουπίδια μας κάτω;                                                                            

Πού πρέπει να τα πετάμε;



Φροντίζω τα φυτά μου σαν να είμαι πασχαλίτσα 

Αφού έχετε συζητήσει την σημασία της πασχαλίτσας στην φύση 

και την φροντίδα που παρέχει στα φυτά, αναλαμβάνετε να 

φροντίσετε τα φυτά του κήπου ή του μπαλκονιού σας σαν μικροί 

κηπουροί. Μαζί με το παιδί, βγαίνετε έξω 

και παρατηρείτε τα φυτά σας. Υπάρχουν πάνω στα φύλλα ή κάτω 

από αυτά μικρά έντομα που τρώνε το φυτό; Είναι καθαρό από 

έντομα το φυτό σας; Χρειάζεται πότισμα ή λίπασμα; Η γενική 

εικόνα των φυτών σας είναι καλή; Κάνετε καταγραφή της 

κατάστασης των φυτών σας και τα φροντίζετε κάθε φορά που 

χρειάζεται.

Εξηγείται επίσης πόσο σημαντικό είναι να τα ποτίζουμε,

πόσες φορές την εβδομάδα και δίνεται την

πρωτοβουλία στο παιδί να αναλάβει το πότισμα,

πάντα με τη δική σας βοήθεια.



Aν επιθυμεί το παιδί, μπορεί να παρακολουθήσει το παραμύθι

«Λίτσα η πασχαλίτσα»

https://video.link/w/ahQkc

https://video.link/w/ahQkc

