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ÖÅ1: ÔÑÏÖÉÊÅÓ ÁËÕÓÉÄÅÓ ÊÁÉ ÔÑÏÖÉÊÁ ÐËÅÃÌÁÔÁ

¼ëïé ïé ïñãáíéóìïß ãéá íá åðéâéþóïõí

÷ñåéÜæïíôáé åíÝñãåéá. Ôçí åíÝñãåéá áõôÞ

ôçí åîáóöáëßæïõí ìå ôçí ôñïöÞ ôïõò. 

ÐáñáôÞñçóå ôá öõôÜ êáé ôá æþá óôçí

åéêüíá. Ðþò åîáóöáëßæåé ôçí ôñïöÞ ôïõ

êáèÝíáò áðü ôïõò æùíôáíïýò

ïñãáíéóìïýò; 

Ïé æùíôáíïß ïñãáíéóìïß ðïõ öùôïóõíèÝôïõí, ðïõ óõíèÝôïõí äçëáäÞ ìüíïé ôïõò ôçí ôñïöÞ ôïõò,

ïíïìÜæïíôáé áõôüôñïöïé. ¼ëïé ïé Üëëïé æùíôáíïß ïñãáíéóìïß ïíïìÜæïíôáé åôåñüôñïöïé.
ÐáñáôÞñçóå ôéò åéêüíåò. Ìðïñåßò íá ôáîéíïìÞóåéò ôïõò æùíôáíïýò ïñãáíéóìïýò óå áõôüôñïöïõò êáé

åôåñüôñïöïõò;

atheo.gr

Theo
Γραφομηχανή
2 ώρες

theo
Ορθογώνιο

theo
Ορθογώνιο
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ÁÕÔÏÔÑÏÖÏÉ ÅÔÅÑÏÔÑÏÖÏÉ

¼ñãáíá - õëéêÜ: 
øáëßäé

êüëëá

Êüøå ôá óêßôóá ôùí æùíôáíþí ïñãáíéóìþí ðïõ èá óïõ äþóåé ç äáóêÜëá Þ ï äÜóêáëüò óïõ êáé êüëëçóÝ

ôá óôç óùóôÞ èÝóç ìå âÜóç ôçí ôñïöéêÞ ôïõò ó÷Ýóç. Öñüíôéóå ç óåéñÜ íá åßíáé ôÝôïéá, þóôå êÜèå

ïñãáíéóìüò íá ôñÝöåôáé ìå áõôüí ðïõ âñßóêåôáé áñéóôåñÜ ôïõ.

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 1
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Theo
Γραφομηχανή
έλατο                                                  μέλισσααμπέλι                                                 σκύλοςχρυσάνθεμο                                        σκουλήκιπαπαρούνα                                          κόταφακή                                                  σαλιγκάριελιά                                                    αγελάδακάκτος

Theo
Γραφομηχανή
φυτό                     σκαθάρι                 βάτραχος                   φίδι                        αετός

Theo
Επισήμανση

Theo
Γραφομηχανή
Ο αετός τρέφεται με φίδια, το φίδι τρώει βατράχους, ο βάτραχος τρώει σκαθάριακαι τα σκαθάρια τρέφονται με φυτά.
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Óêßôóá ãéá ôï ðåßñáìá ôçò óåëßäáò 99

Óêßôóá ãéá ôï ðåßñáìá ôçò óåëßäáò 100
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¼ñãáíá - ÕëéêÜ
êüëëá

øáëßäé

Küëëçóå ôá óêßôóá ôùí æùíôáíþí

ïñãáíéóìþí óôç óùóôÞ èÝóç óôçí

ôñïöéêÞ ðõñáìßäá. Óôçí êïñõöÞ

ôçò ðõñáìßäáò êüëëçóå ôï óêßôóï

ôïõ æþïõ ðïõ óõíáíôÜôáé ðéï

óðÜíéá. Óôá ðñïçãïýìåíá

åðßðåäá ôïðïèÝôçóå ôá óêßôóá

ìå ôÝôïéá óåéñÜ, þóôå ïé

ïñãáíéóìïß ðïõ åßíáé

ðåñéóóüôåñïé íá

âñßóêïíôáé óôç âÜóç ôçò

ðõñáìßäáò.

Ç ôñïöéêÞ áëõóßäá êáé ç ôñïöéêÞ ðõñáìßäá åßíáé ðïëý áðëÝò ìïñöÝò áðåéêüíéóçò ôùí ôñïöéêþí

ó÷Ýóåùí. Óôçí ðñáãìáôéêüôçôá, óå Ýíá ïéêïóýóôçìá ðáñáôçñïýìå ðåñéóóüôåñåò áðü ìßá ôñïöéêÝò

áëõóßäåò. Ìéá ðéï ðëÞñç áðåéêüíéóç ìðïñïýìå íá Ý÷ïõìå ìå ôï ôñïöéêü ðëÝãìá.

.ÐáñáôÞñçóç

Ðåßñáìá
0 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14  
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Theo
Γραφομηχανή
αετόςφίδια  ( 2 )βάτραχος   ( 4 )

Theo
Γραφομηχανή
σκαθάρια     ( 6 )

Theo
Γραφομηχανή
  φυτά  ( 8 )

Theo
Γραφομηχανή
Υπάρχουν περισσότερα  φυτά απ' ότι φυτοφάγα    ζώα και πολύ περισσότερα      φυτοφάγα ζώα απ' ότι        σαρκοφάγα ζώα.



ÓõìðÝñáóìá
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ÅÑÃÁÓÉÅÓ ÃÉÁ ÔÏ ÓÐÉÔÉ

1. Óçìåéþíïíôáò áñéèìïýò óôïõò êýêëïõò ôïðïèÝôçóå ôéò åéêüíåò óôç óùóôÞ óåéñÜ ó÷çìáôßæïíôáò ìßá

ôñïöéêÞ áëõóßäá.

2. Óçìåßùóå óôá êïõôÜêéá ôéò ïíïìáóßåò ôåóóÜñùí æùíôáíþí ïñãáíéóìþí, ïé ïðïßïé áðïôåëïýí ìéá

ôñïöéêÞ áëõóßäá.

.

ÐáñáôÞñçóå ôçí ðáñáêÜôù åéêüíá êáé ó÷çìÜôéóå ôï ôñïöéêü ðëÝãìá óçìåéþíïíôáò ìå âÝëç ôéò

ôñïöéêÝò ó÷Ýóåéò ðïõ áðåéêïíßæïíôáé óå áõôü. 
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Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Μολύβι

Theo
Γραφομηχανή
Σε μια τροφική αλυσίδα κάθε οργανισμός τρέφεται με τον προηγούμενό του. Στηφύση οι τροφικές σχέσεις είναι πιο πολύπλοκες. Οι πολύπλοκες αυτές σχέσειςφαίνονται στο τροφικό πλέγμα.

Theo
Γραφομηχανή
3                             2                           4                             1

Theo
Γραφομηχανή
μαρούλι                    κάμπια                   δρυοκολάπτης              γεράκι




