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18ν Μάζεκα
ΣΗΡΘΞΗ ΚΑΘ ΚΘΝΗΗ ΣΩΝ ΖΩΝΣΑΝΩΝ ΟΡΓΑΝΘΜΩΝ
Ξύλωμα, θλοίωμα, θωηοηροπιζμός – Οζηά, θηερά, ζκελεηός, μύες

Υπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο δσηθνύο θαη ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο. Έηζη,
ηε ζηήξημε ζηα θπηά ηελ πξνζθέξνπλ νη ξίδεο θαη ην μύισκα, ελώ ζηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο
ν ζθειεηόο. Η πιένλ ραξαθηεξηζηηθή δηαθνξά όκσο κεηαμύ θπηώλ θαη δώσλ αλαθέξεηαη ζηελ
θίλεζε: ε θίλεζε δελ είλαη εύθνιν λα παξαηεξεζεί ζηα θπηά, είλαη όκσο ραξαθηεξηζηηθή
ηδηόηεηα ησλ δώσλ, ηα νπνία κπνξνύλ λα θηλνύληαη αιιά θαη λα κεηαθηλνύληαη. Φαξαθηεξηζηηθή
ζηνηρεηώδεο θίλεζε ζηα θπηά παξαηεξείηαη ζην θαηλόκελν ηνπ θσηνηξνπηζκνύ. Εμάιινπ, ζην
δσηθό βαζίιεην παξαηεξνύκε πνηθηιία θηλήζεσλ, από ηα ςάξηα, ζηα έληνκα, ζηα πηελά, ζηα
ζειαζηηθά θαη ζηνλ άλζξσπν.

ηήξημε θαη θίλεζε ζηνπο κνλνθύηηαξνπο
νξγαληζκνύο
Σηνπο κνλνθύηηαξνπο oξγαληζκνύο (κύθεηεο, πξσηόδσα θαη
βαθηήξηα), ην θπηηαξηθό ηνίρσκα πνπ δηαζέηνπλ βνεζάεη ζηε
ζηήξημή ηνπο. Οη κνλνθύηηαξνη νξγαληζκνί κεηαθηλνύληαη κε
δηάθνξα όξγαλα όπσο ηα ςεπδνπόδηα, ηα καζηίγηα θαη νη
βιεθαξίδεο.

Ψεσδοπόδια (αμοιβάδα)

ΦΥΛΛΑ
ΑΝΘΟΣ

ΚΛΑΔΙ

ΒΛΑΣΤΟΣ

ΡΙΖΑ

ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ ΡΙΖΑΣ

ηήξημε θαη θίλεζε ζηα θπηά
Υπάξρνπλ πεξηζζόηεξα από 500.000 είδε θπηώλ ζηνλ
θόζκν, άιια απηνθπή, άιια θαιιηεξγνύκελα, ζηα βνπλά θαη
ζηνπο θάκπνπο, ζηα δάζε, κέρξη ηα ηξνπηθά δάζε κε ηελ
ππθλή βιάζηεζε. Θπκάζαη ζε πνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο
δηαθξίλνπκε ηα θπηά αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο;
………………………………………………………………………
Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηε κνξθή ηνπ βιαζηνύ ηνπο, ηα
θπηά ρσξίδνληαη ζε:
 Πόεο: είλαη θπηά κηθξνύ κεγέζνπο κε καιαθό βιαζηό,
δνπλ γηα έλα ρξόλν, π.ρ. καξγαξίηα, κατληαλόο.
 Θάκλνπο: είλαη κεγαιύηεξνη από ηηο πόεο κε βιαζηό
παρύηεξν θαη ζθιεξόηεξν θαη δνπλ πεξηζζόηεξν,
π.ρ. ξίγαλε, πνπξλάξη, ακπέιη, ηξηαληαθπιιηά.
 Δέληξα: είλαη πην ςειά από ηνπο ζάκλνπο, ν βιαζηόο
ηνπο ιέγεηαη θνξκόο θαη είλαη ζθιεξόο θαη μπιώδεο,
θαη δνπλ πνιιά ρξόληα, π.ρ. θππαξίζζη, ειηά, ιεκνληά,
πεύθν, θαζηαληά, βειαληδηά.
Πώο/Με ηη ζηεξίδνληαη ηα θπηά;………………………………
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Πείξακα
Πάξηε κηα γιάζηξα κε κνιόρα ή γεξάλη ή βαζηιηθό (ε κνιόρα θαη ην
γεξάλη πξνζθέξνληαη θαιύηεξα γηα ην πείξακα απηό ιόγσ ηνπ όηη
έρνπλ κεγαιύηεξα θύιια). Πάξηε κηα ραξηόθνπηα αξθεηά κεγάιε
ώζηε λα ρσξάεη κέζα ηεο ε γιάζηξα κε ηνλ βαζηιηθό θαη λα έρεη
ρώξν πάλσ θαη γύξσ. Αλνίμηε κηα ηξύπα 10cm×10cm ζε κηα
πιεπξά. Σθεπάζηε ηε γιάζηξα κε ηε ραξηόθνπηα έηζη ώζηε ην θσο
λα κπαίλεη κόλν από ηελ ηξύπα. Πνηίδεηε θαζεκεξηλά ηε γιάζηξα θαη
πξνζέρεηε ώζηε ε ραξηόθνπηα λα ηνπνζεηείηαη αθξηβώο ζηελ ίδηα ζέζε θάζε θνξά. Αλ
θάλεηε ην πείξακα ζην ζπίηη ζαο, πξνζέμηε κε ιεξώζεηε κε λεξά θαη θξνληίζηε ώζηε ε
ηξύπα ηεο ραξηόθνπηαο λα θνηηάεη πξνο θάπνην θσηεηλό παξάζπξν. Τν πείξακα ζα
δηαξθέζεη κεξηθέο εκέξεο, π.ρ. κία εβδνκάδα.
Μπνξείηε λα θσηνγξαθίδεηε ηηο κεηαβνιέο πνπ ζα παξαηεξείηε
(ζεκεηώζηε εκεξνκελίεο γηα ηελ έλαξμε ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηηο
κεηαβνιέο). Καηαγξάςηε εδώ ηηο παξαηεξήζεηο ζαο. Τη ζπκπέξαζκα
εμάγεηε σο πξνο θίλεζε ησλ θπηώλ;
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Φωηνηξνπηζκόο

Θεηικός
θωηοηροπιζμός

Αρνηηικός
θωηοηροπιζμός

Φωηνηξνπηζκόο νλνκάδεηαη ην θαηλόκελν πνπ παξνπζηάδνπλ
ηα θπηά λα ζηξέθνληαη/ηξέπνληαη πξνο ην θσο (ζεηηθόο
θσηνηξνπηζκόο)
ή καθξηά από απηό (αξλεηηθόο
θσηνηξνπηζκόο).
Φαξαθηεξηζηηθό
παξάδεηγκα
ζεηηθνύ
θσηνηξνπηζκνύ είλαη ην ειηνηξόπην, ηα θύιια θαη ηα άλζε ηνπ
νπνίνπ παξαθνινπζνύλ ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα
ηεο εκέξαο. Ο θσηνηξνπηζκόο αλαγθάδεη ηα δέληξα ηνπ δάζνπο
λα ςειώλνπλ θαη ηα ζηειέρε ηεο θιεκαηαξηάο λα ηπιίγνληαη
γύξσ από ηα ζηεξίγκαηα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ν θαιιηεξγεηήο.
Πνιιά πνώδε θπηά όηαλ εθηίζεληαη ζε έληνλν ειηαθό θσο
παξνπζηάδνπλ αξλεηηθό θσηνηξνπηζκό, ελώ ζηε ζθηά ζπκβαίλεη
ην αληίζεην. Μεξηθέο ξίδεο όηαλ εθηίζεληαη ζην θσο εκθαλίδνπλ
αξλεηηθό θσηνηξνπηζκό θαη απμάλνληαη αληίζεηα από ηε
δηεύζπλζε θσηηζκνύ.

Κίλεζε ηωλ δωληαλώλ νξγαληζκώλ ζην λεξό
Ο ζαπκαζηόηεξνο ηξόπνο θίλεζεο δώσλ πνπ παξαηεξείηαη ζηε
θύζε, αιιά θαη ν πιένλ αζόξπβνο, είλαη ε θίλεζε ησλ ςαξηώλ
πνπ επηηπγράλεηαη κε ζπλερή ιηθλίζκαηα ηνπ ζώκαηόο ηνπο
δεμηά–αξηζηεξά, δηαγξάθνληαο έλα S. Χάξηα όπσο ν
θαξραξίαο, ν μηθίαο, ν ζνινκόο θ.ά. παξνπζηάδνπλ κηα έληνλε
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ραξαθηεξηζηηθή κνξθή πξνθεηκέλνπ λα θηλνύληαη γξήγνξα,
ζπλαληώληαο ηε κηθξόηεξε δπλαηή αληίζηαζε από ην λεξό
ζηελ θίλεζή ηνπο.
Αλ έρεηο αγγίμεη ςάξηα, ζα δηαπηζηώζεηο όηη ην ζώκα ηνπο είλαη
……………..…….., γη’ απηό απηά ……………… από ηα ρέξηα.
Μηα γινηώδεο νπζία (βιέλλα) πνπ θαιύπηεη ην ζώκα ησλ
ςαξηώλ, ηα θάλεη λα γιηζηξνύλ κέζα ζην λεξό. Σηελ θίλεζε ησλ
ςαξηώλ βνεζνύλ αθόκε ηα ιέπηα, ελώ ζεκαληηθή είλαη ε
ζπκβνιή ησλ
……………………, πνπ είλαη ηα όξγαλα
ηζνξξνπίαο θαη θαηεύζπλζεο.
Φαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θίλεζε ηνπ ηππόθακπνπ πνπ θηλείηαη
όξζηνο κε ηε ραξηησκέλε θπκαηνεηδή θίλεζε ηνπ ξαρηαίνπ
πηεξπγίνπ ηνπ, όπσο επίζεο θαη νη πνιύ ζεακαηηθέο θηλήζεηο
ησλ δειθηληώλ ζηα δηάθνξα ζαιάζζηα πάξθα. Απηά κπνξνύλ λα
ζηαζνύλ όξζηα ζηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνύ θαη λα θηλνύληαη θαη
πξνο ηα πίζσ.

Πηελά
Τν θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ησλ πηελώλ είλαη αζθαιώο νη
πηέξπγέο ηνπο, θαη ηα θηεξά πνπ θαιύπηνπλ ην ζώκα ηνπο. Τν
ιεπηό δέξκα ηνπο θαιύπηεηαη από καθξηά …………. θαη
κηθξόηεξα ……………... Άιιν θύξην ραξαθηεξηζηηθό είλαη ην
ξάκθνο ηνπο. Τα πηελά ζηεξνύληαη δνληηώλ θαη ρεηιηώλ.
Σε πνηα ζεκεία ηνπ θεθαιηνύ ηνπο βξίζθνληαη ζπλήζσο ηα κάηηα
ηνπο;
………………………………………………………...…………….
Εζσηεξηθά, ν ζθειεηόο ησλ πηελώλ είλαη ιεπηόο αιιά ηζρπξόο.
Τα νζηά είλαη ειαθξηά. Ξέξεηο ηη εμππεξεηεί ε ειαθξόηεηα απηή
ησλ νζηώλ; ……………………………….
Τα πόδηα ησλ πηελώλ είλαη ζθεπαζκέλα κε ιέπηα (θνιίδεο) θη
έρνπλ πάληα ηέζζεξα δάρηπια κε λύρηα. Έλα από ηα δάθηπιά
ηνπο θαηεπζύλεηαη πξνο ηα πίζσ, θη έηζη κπνξνύλ λα
αλαξξηρώληαη θαη λα πεξπαηνύλ.

Να έτεις σπόυη ζοσ
Τα νζηά ηωλ πηελώλ πεξηέρνπλ εζωηεξηθά πνιιέο θνηιόηεηεο γεκάηεο κε αέξα (πνευματικά
οστά), ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα απνηεινύλ έλα ζπκπαγέο θαη ζηεξεό
ζύλνιν, ηθαλό λα αληηζηέθεηαη ζηελ πίεζε ηνπ αέξα θαηά ηελ ηαρεία πηήζε.
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ηήξημε θαη θίλεζε ζηνλ άλζξωπν θαη ζε
πνιιά ζειαζηηθά
Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ

Βρατύ οζηό

Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ απνηειείηαη από ζθιεξά, ιεπθσπά
όξγαλα, πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν άθακπηα, ηα νζηά.
Πξννξηζκόο ηνπ ζθειεηνύ είλαη λα δίλεη κνξθή ζην ζώκα, λα
ην ζηεξίδεη θαη λα πξνζηαηεύεη ηα δηάθνξα όξγαλα. Τα νζηά
δηαθξίλνληαη ζε:
 επηκήθε, όπσο π.ρ. ην βξαρηόλην.
 βξαρέα, όπσο π.ρ. νη ζπόλδπινη.
 πιαηηά, όπσο π.ρ. ηα νζηά ηνπ θξαλίνπ.
Ο ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ απνηειείηαη ζπλνιηθά από 208 νζηά.
Δηαθξίλνπκε:
1. Τνλ ζθειεηό ηνπ θξαλίνπ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νζηά ηνπ
θξαλίνπ).
2. Τνλ ζθειεηό ηνπ θνξκνύ, πνπ πεξηιακβάλεη ηα νζηά ηεο
ιεθάλεο θαη ηεο ζπνλδπιηθή ζηήιεο. Η ζπνλδπιηθή ζηήιε δελ
είλαη επζεία. Εμαηηίαο ηεο όξζηαο ζηάζεο ηνπ ζώκαηνο, έρεη δύν
θπξηώκαηα κπξνζηά θαη δύν πίζσ. Σπνπδαηόηεξα είλαη ην
ζσξαθηθό θύξησκα θαη ην νζθπτθό θύξησκα.
3. Τνλ ζθειεηό ηνπ ζώξαθα. Απνηειείηαη από ην ζηέξλν, ηελ
σκνπιάηε, ηηο πιεπξέο θαη ηνπο ζσξαθηθνύο ζπνλδύινπο.
4. Τνλ ζθειεηό ησλ άλσ θαη θάησ άθξσλ πνπ πεξηιακβάλεη ηα
νζηά ησλ ρεξηώλ θαη ησλ πνδηώλ.

Οη αξζξώζεηο

Η διάρθρωζη ηοσ
αγκώνα
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Τα νζηά ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε ηηο αρθρώζεις. Οη
αξζξώζεηο δηαθξίλνληαη ζε διαρθρώζεις θαη ζσναρθρώζεις.
Μηα δηάξζξσζε επηηξέπεη ηηο θηλήζεηο ησλ νζηώλ πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζε απηή (π.ρ. ώκνο). Μία ζπλάξζξσζε δελ
επηηξέπεη θακηά θίλεζε (π.ρ. ιεθάλε) ή επηηξέπεη πνιύ
πεξηνξηζκέλεο θηλήζεηο (π.ρ. ζπνλδπιηθή ζηήιε). Σηε
δηάξζξσζε, ηα νζηά ζπγθξαηνύληαη κε ηε βνήζεηα ζπλδέζκσλ
θαη πεξηβάιινληαη από έλαλ ζάθν, ηνλ αρθρικό θύλακα.
Κηλνύληαη ρσξίο λα ηξίβνληαη κεηαμύ ηνπο ράξε ζην αρθρικό
σγρό, πνπ ππάξρεη ζηελ αρθρική κοιλόηηηα θαη δξα σο
ιηπαληηθό, δηεπθνιύλνληαο ηηο θηλήζεηο.
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Οη κύεο
Τν κπτθό ζύζηεκα απνηειείηαη από ηνπο κπο. Σύκθσλα κε ηε
γλώκε ζνπ πνην θηλείηαη ν ζθειεηόο/ηα νζηά ή νη
κύεο;…………….
Οη κύεο είλαη όξγαλα γηα ηε ζσκαηηθή θηλεηηθόηεηα, ηελ
θηλεηηθόηεηα ησλ εζσηεξηθώλ καο νξγάλσλ θαη ηελ θπθινθνξία
ηνπ αίκαηνο.

Σκελεηικοί μύες

Λείοι μύες

Καρδιακός μσς

Οη κύεο ρσξίδνληαη ζε ηξία είδε, κε βάζε ηα κνξθνινγηθά θαη
ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο:
Οη γξακκωηνί κύεο ή ζθειεηηθνί κύεο θξαηνύλ ην ζώκα ζε
ηζνξξνπία θαη ην θηλνύλ ζπλδεόκελνη κέζσ ησλ ηελόληωλ κε ηα
νζηά. Όηαλ ζπζπώληαη νη κύεο, δειαδή όηαλ καδεύνληαη, ηόηε
κέιε ηνπ ζθειεηνύ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξζξώζεηο
πιεζηάδνπλ ή απνκαθξύλνληαη ην έλα από ην άιιν, θαη έηζη
δεκηνπξγείηαη ε θηλεηηθόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο. Οη κύεο
απηνί νπζηαζηηθά θαιύπηνπλ θαη θηλνύλ ηνλ ζθειεηό.
Οη ιείνη κύεο βξίζθνληαη ζε εζσηεξηθά όξγαλα (π.ρ. ζην
ζηνκάρη), όπνπ εθηεινύλ ζρεηηθά αξγέο θαη νκνηόκνξθεο
θηλήζεηο. Η θίλεζή ηνπο δελ θαηεπζύλεηαη από ηε ζέιεζε ηνπ
αλζξώπνπ. Οη ιείνη κύεο ππάξρνπλ ζηα ηνηρώκαηα ησλ
νξγάλσλ ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ησλ αηκνθόξσλ
αγγείσλ.
Ο θαξδηαθόο κπο θαηαιακβάλεη κηα ελδηάκεζε ζέζε αλάκεζα
ζηνπο ιείνπο θαη ηνπο ζθειεηηθνύο κπο. Όπσο νη ιείνη κύεο, δελ
ππαθνύεη άκεζα ζηε ζέιεζε θαη δηαθξίλεηαη γηα ηελ ηθαλόηεηα
λα κελ θνπξάδεηαη. Επίζεο, κνηάδεη κε ηνπο ζθειεηηθνύο κπο
επεηδή κπνξεί λα ζπζπάηαη γξήγνξα θαη λα δνπιεύεη εληαηηθά.
Ο θαξδηαθόο κπο ζηέιλεη ην αίκα ζε όιν ην ζώκα.

Σν λεπξηθό ζύζηεκα
Θέιεηο λα θηλήζεηο ην ρέξη ζνπ. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα ηελ
θίλεζε απηή;…………………………………………….
Η ηξνθή ζνπ δηαζπάηαη ζε κηθξόηεξα θνκκάηηα από θηλήζεηο
πνπ γίλνληαη ζην ζηνκάρη ζνπ. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα ηηο
θηλήζεηο απηέο;………………………………
Τν λεπξηθό ζύζηεκα ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία όισλ ησλ άιισλ
ζπζηεκάησλ ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο (π.ρ. ηνπ πεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο, ηνπ θπθινθνξηθνύ ζπζηήκαηνο θ.ά.). Φσξίδεηαη ζε
δύν επί κέξνπο ζπζηήκαηα:
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1. Τν ωµαηηθό Νεπξηθό ύζηεµα πνπ ειέγρεη ηηο
ζπλεηδεηέο (εθνύζηεο) ιεηηνπξγίεο θαη πεξηιακβάλεη ην
Πεξηθεξηθό Νεπξηθό ύζηεµα
θαη ην Κεληξηθό
Νεπξηθό ύζηεµα (εγθέθαινο θαη λσηηαίνο µπειόο).
2. Τν Απηόλνµν Νεπξηθό ύζηεµα πνπ είλαη ππεύζπλν
γηα ηε δηαηήξεζε ζηαζεξνύ εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο
(π.ρ. ηε δηαηήξεζε ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα).
Τν ζύζηεµα απηό ιεηηνπξγεί απηόλνµα (αθνύζηα), ρσξίο
ηελ άµεζε ζπκκεηνρή ηνπ αηόκνπ.
Τα κελύκαηα/εξεζίζκαηα από ην πεξηβάιινλ κεηαθέξνληαη
από νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζώκαηόο καο ζηνλ εγθέθαιν
κέζσ εηδηθώλ θπηηάξσλ, ησλ λεπξηθώλ θπηηάξσλ.
Πνύ βξίζθνληαη ηα λεύξα, ζηνπο κπο ή ζηα νζηά; ………………
………………………………………………………………………….
Μπνξνύλ ηα νζηά λα θηλεζνύλ κόλα ηνπο (ρσξίο ηνπο κπο);
………………………………………………………………………….

Εξγαζία
Να ρσξηζηείηε ζε νκάδεο θαη λα θαηαγξάςεηε πεξηβάιινληα θαη ιύζεηο πνπ έρνπλ αλαπηύμεη νη
δσηθνί νξγαληζκνί γηα λα αληηκεησπίδνπλ ηελ αλάγθε ζηήξημήο ηνπο. Εμεγήζηε γηαηί θαζεκηά
από ηηο ιύζεηο απηέο θάλνπλ θάζε νξγαληζκό ηαηξηαζκέλν κε ην πεξηβάιινλ δσήο θαη ηνλ ηξόπν
δσήο πνπ δεη.
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ωζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
Ψο ζηάζη νξίδνπκε ηε ζέζε ησλ ηκεκάησλ ηνπ ζώκαηνο καο
(θνξκόο θαη άθξα) ζε εξεκία ή ζηε δηάξθεηα ηεο θίλεζεο. Η θαιή
ζηάζε ηνπ ζώκαηνο εμαξηάηαη ηόζν από ην ζρήκα ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο όζν θαη από ηελ θαηάζηαζε ησλ κπώλ. Η
θαθή
ζηάζε
ηνπ
ζώκαηνο
είλαη
απνηέιεζκα
ηεο
ιαλζαζκέλεο ζπλήζεηαο
πνιιώλ
αλζξώπσλ
πνπ,
γηα
παξάδεηγκα, βπζίδνληαη ζηελ θαξέθια ηνπο όηαλ εξγάδνληαη ή
ζηέθνληαη κε θπξησκέλνπο ώκνπο θαη ξάρε.
Αλ δηαηεξνύκε γηα πνιιή ώξα ζηαζεξή ζέζε ηνπ θεθαιηνύ καο
κπξνζηά από κηα νζόλε Η.Υ, είλαη πηζαλό λα αηζζαλζνύκε πόλν
γύξσ από ηελ πεξηνρή πνπ θνπξάδεηαη.
Οη παξαθάησ ζπκβνπιέο είλαη ρξήζηκεο γηα ηε ζσζηή ζηάζε ηνπ
ζώκαηνο.

Καζηζηή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
1. Καζίζηε κε ηελ πιάηε ζαο επζπγξακκηζκέλε θαη ηα
πέικαηα ζε πιήξε επαθή κε ην πάησκα.
2. Φξεζηκνπνηείηε θαξέθια πνπ ζηεξίδεη ηε κέζε ζαο,
3. Η νζόλε ηνπ ππνινγηζηή λα είλαη ζην ίδην επίπεδν κε ηα
κάηηα ζαο.

Όξζηα ζηάζε ηνπ ζώκαηνο
1. Να θαηαλέκεηε ην βάξνο ζαο νκνηόκνξθα θαη ζηα δύν
πόδηα.
2. Να θξαηάηε ηνπο ώκνπο πξνο ηα πίζσ γηα λα κπνξεί ε
ζπνλδπιηθή ζαο ζηήιε λα δηαηεξεί ηα θπζηνινγηθά
θπξηώκαηά ηεο.
3. Ο θνξκόο ζαο πξέπεη λα είλαη επζύο.

Πνηνο είλαη ν πην ζσζηόο ηξόπνο γηα λα θξαηήζεηο ηε ζρνιηθή
ηζάληα ζύκθσλα κε ηε εηθόλα;…………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….
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Να έτεις σπόυη ζοσ
Παθήζεις ηης ζπονδσλικής ζηήλης
Κύθφζη είλαη ε ππεξβνιηθή αύμεζε ηεο (θπζηνινγηθήο) θύξηωζεο ηεο ζπνλδπιηθήο καο
ζηήιεο. Είλαη από ηηο πην ζπρλέο παζήζεηο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα
ηεο δωήο από ηελ παηδηθή ειηθία θαη ηελ εθεβεία ωο ηηο πξνρωξεκέλεο ειηθίεο.
Λόρδφζη είλαη ε παξακόξθωζε ηνπ θνξκνύ ηνπ αλζξώπνπ, όηαλ ε θακπύιε ηεο
ζπνλδπιηθήο ζηήιεο έρεη κεγαιύηεξε θιίζε από ηελ θαλνληθή πξνο ηα κέζα θαη κπξνζηά.
Τόηε ν θνξκόο, γηα λα ηζνξξνπήζεη, γέξλεη πξνο ηα πίζω.
Σκολίφζη είλαη κηα παξακόξθωζε ηνπ
ζρήκαηνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο αιιά θαη
ηνπ ζώξαθα, πνπ κπνξεί λα ζπκβεί ζε όιεο
ηηο ειηθίεο.
Οη παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο πξέπεη
λα αληηκεηωπίδνληαη έγθαηξα θαη ζωζηά,
αιιηώο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξά
πξνβιήκαηα ζε κεγαιύηεξε ειηθία.

ΚΥΦΩΣΗ - ΛΟΡΔΩΣΗ - ΣΚΟΛΙΩΣΗ

ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ Ε ΕΡΩΣΗΕΘ
Σε πνηεο κεγάιεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνπκε ηα θπηά αλάινγα κε ην κέγεζόο ηνπο;
Πώο θαη κε ηη ζηεξίδνληαη ηα θπηά;
Τη νλνκάδεηαη θσηνηξνπηζκόο θαη ζε ηη ρσξίδεηαη ;
Πώο επηηπγράλεηαη ε θίλεζε ησλ ςαξηώλ;
Τη ραξαθηεξηζηηθό έρεη ε θίλεζε ηνπ ηππόθακπνπ;
Πνηα είλαη ηα θπξηόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πηελώλ;
Σε ηη εμππεξεηεί ε ειαθξόηεηα ησλ νζηώλ ησλ πηελώλ;
Γηαηί ηα πόδηα ησλ πηελώλ είλαη ζθεπαζκέλα κε ιέπηα θη έρνπλ πάληα ηέζζεξα
δάρηπια κε λύρηα;
9. Από ηη απνηειείηαη ν ζθειεηόο ηνπ αλζξώπνπ;
10. Σε πνηεο θαηεγνξίεο δηαθξίλνληαη ηα νζηά ;
11. Σε πνηα κέξε δηαθξίλνπκε ηνλ ζθειεηό ηνπ αλζξώπνπ;
12. Τη είλαη νη αξζξώζεηο θαη ζε πνηεο δηαθξίλνληαη;
13. Τη είλαη ν αξζξηθόο ζύιαθαο, ην αξζξηθό πγξό, θαη ε αξζξηθή θνηιόηεηα;
14. Πνηα είδε κπώλ γλσξίδεηε;
15. Πνηνο δίλεη ηελ εληνιή γηα λα θηλήζεηο ην ρέξη ζνπ;
16. Τη πεηπραίλεη ην λεπξηθό ζύζηεκα;
17. Σε πνηα επηκέξνπο ζπζηήκαηα ρσξίδεηαη ην λεπξηθό ζύζηεκα;
18. Πνύ βξίζθνληαη ηα λεύξα ζηνπο κπο ή ζηα νζηά;
19. Μπνξνύλ λα θηλεζνύλ κόλα ηνπο ηα νζηά (ρσξίο ηνπο κπο);
20. Τη νλνκάδνπκε θαιή θαη ηη θαθή ζηάζε ηνπ ζώκαηνο;
21. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα έδηλεο ζε έλα θίιν ζνπ ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ γηα λα
βειηηώζεη ηελ θαζηζηηθή ζηάζε ηνπ ζώκαηόο ηνπ;
22. Πνηεο ζπκβνπιέο ζα έδηλεο ζε έλα θίιν ζνπ ή κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ζνπ γηα λα
βειηηώζεη ηελ όξζηα ζηάζε ηνπ ζώκαηνο ηνπ;
23. Πνηεο παζήζεηο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο γλσξίδεηο;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Γηα λα γλωξίζεηο πεξηζζόηεξα,
λα ζθεθζείο θαη λα θαηαιάβεηο γηαηί
1. Να βγεηο ζην ύπαηζξν θαη λα μεξηδώζεηο κεξηθά κηθξά άγξηα θπηά. Να παξαηεξήζεηο ηηο ξίδεο ηνπο
θαη λα ηηο ηαμηλνκήζεηο ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, θάλνληαο θαη θαηάιιειν ζρέδην θαζεκηάο ξίδαο.

α/α
ΡΘΖΑ

Θπζζαλώδεο

Παζζαιώδεο

Ραπαλνεηδήο

1

2

3

4

2. Πώο ν ζνινκόο, αθνύ δηαζρίζεη ηνλ σθεαλό, κπνξεί λα επηζηξέςεη ζην πνηάκη όπνπ γελλήζεθε;
Απηή ε κνλαδηθή ηθαλόηεηα πξνζαλαηνιηζκνύ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ όζθξεζε. Οη
πιεξνθνξίεο κεηαθέξνληαη από ςάξη ζε ςάξη ή από ην έλζηηθην ή κε θάπνην άιιν ηξόπν πνπ δελ
είλαη γλσζηό.
3. Να αλαθέξεηο ζε ηη ρξεζηκεύεη ην ξάκθνο ζηα πνπιηά. Με ηη έρεη ζρέζε ε κνξθή θαη ην κέγεζνο
ηνπ ξάκθνπο; Να αλαθέξεηο αλ μέξεηο θαη παξαδείγκαηα πνπιηώλ κε δηαθνξεηηθά ξάκθε.
4. Κάπνηα πηελά, όπσο ε ζηξνπζνθάκεινο θαη ην παγώλη, δελ έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πεηνύλ.
Μπνξείο λα δώζεηο εμήγεζε γη’ απηό;
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5. Σίγνπξα ζα έρεηο παξαθνινπζήζεη θάπνην θνπθινζέηξν. Σηηο παξαζηάζεηο απηέο πξσηαγσληζηηθό
ξόιν παίδνπλ νη θνύθιεο ηνπ ζεάηξνπ. Απηέο ππνδύνληαη δηάθνξνπο ξόινπο, ε θύξηα δνκή ηνπο
όκσο είλαη έλαο μύιηλνο ζθειεηόο θαη ζθνηλί πνπ έρνπκε δέζεη ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία. Πώο ζα κπνξνύζεο λα ζπζρεηίζεηο ηελ θίλεζε
ησλ πξσηαγσληζηώλ ηνπ θνπθινζεάηξνπ κε ηελ θίλεζε θαη ηε ζηήξημε
ζηνλ άλζξσπν. Πνην βαζηθό όξγαλν ειέγρεη όιεο ηηο θηλήζεηο ζηνλ
άλζξσπν θαη πνην ζε κηα θνύθια ζεάηξνπ;

6. Υπάξρνπλ δηάθνξνη κεραληζκνί ζηήξημεο γηα ηα δώα πνπ δνύλ ζηνλ
αέξα, ην λεξό θαη ηελ μεξά. Παξαηήξεζε ηηο εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ
θαη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζε θάζε κηα από απηέο. Πξνζπάζεζε λα δηαηππώζεηο ηα δηαθνξεηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έρεη ε κέιηζζα, ην ζαιηγθάξη, ην θίδη θαη ν βάηξαρνο γηα ηελ ζηήξημε θαη θίλεζή
ηνπο.

▀

112

