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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

Σκοπός 

- Να διαπιστώσετε ότι ένας πολυκύτταρος οργανισµός αποτελείται από διαφορετικούς ιστούς. 

- Να παρατηρήσετε διαφορές ανάµεσα στα κύτταρα διαφορετικών ιστών. 

- Να παρατηρήσετε κύτταρα διαφορετικών ζωικών ιστών. 

- Να συσχετίσετε τη µορφολογία των κυττάρων µε τη λειτουργία τους. 

 

Οι πολυκύτταροι οργανισµοί, όπως τα φυτά και τα ζώα, δεν είναι µια απλή συνάθροιση 

κυττάρων. Τα κύτταρα διαφοροποιούνται και δηµιουργούνται οι ιστοί, οι οποίοι µε τη σειρά τους 

σχηµατίζουν τα όργανα, Παρατηρώντας λοιπόν στο µικροσκόπιο τµήµα οργάνου από έναν 

πολυκύτταρο οργανισµό, θα διαπιστώσουµε ότι αποτελείται από κύτταρα των οποίων η 

µορφολογία διαφέρει. 

 

Όργανα και υλικά απαραίτητα για το πείραµα 
 

1. Μικροσκόπιο 

2. Αντκειµενοφόρες πλάκες 

3. Καλυπτρίδες 

4. Νυστέρι ή ξυραφάκι  

5. Σταγονόµετρο 

6. Λεπτή λαβίδα   

7. Χαρτί κουζίνας ή διηθητικό χαρτί 

8. Φύλλα από διάφορα φυτά 

9. Μόνιµα παρασκευάσµατα ζωικών ιστών 

 

 

Πορεία του πειράµατος 

 

Α. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

1. Από ένα παχύ φύλλο αφαιρέστε ένα µέρος από την επιδερµίδα της κάτω πλευράς του. 

2. Με την ανατοµική βελόνα τοποθετήστε το δείγµα στην αντικειµενοφόρο πλάκα. 

3. Ρίξτε µε το σταγονόµετρο µία σταγόνα νερό επάνω στο παρασκεύασµα. 

4. Καλύψτε το παρασκεύασµα προσεκτικά µε την καλυπτρίδα. 

5. Τοποθετήστε την αντικειµενοφόρο πλάκα στο µικροσκόπιο και εστιάστε ξεκινώντας από τη 

      µικρότερη µεγέθυνση. 

6. Εντοπίστε στο παρασκεύασµα τις διάφορες δοµές του φύλλου. 
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Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 

Παρατηρήστε σε µόνιµα παρασκευάσµατα µυϊκό, επιθηλιακό, νευρικό και ερειστικό ιστό. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Παρατήρηση ζωικών και φυτικών ιστών 
 

 

Ονοµατεπώνυµο .................................................... 

 

Τάξη                  .................................................... 

 

Τµήµα         .................................................... 

 

Ηµεροµηνία .................................................... 

 

 
2. Να παρατηρήσετε τα φυτικά κύτταρα και να εντοπίσετε στο εσωτερικό τους χλωροπλάστες. 

Πού εντοπίζετε περισσότερους χλωροπλάστες; Να αιτιολογήσετε την απάντηση σaς. 

 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
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