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ε π ε ι σ ό δ ι ο   π ρ ώ τ ο 
 

 
Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας τα γλαστράκια που θα χρειαζόμασταν. Προμηθευτήκαμε και 
πλαστικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, αλλά θέλαμε και τα δικά μας.  
Για να φτιάξουμε τα γλαστράκια χρειαστήκαμε μόνο φύλλα από εφημερίδες, ένα 
τενεκεδάκι από κονσέρβα και ένα μεγάλο ψαλίδι.   
 
Πως γίνεται.  
 

o Παίρνουμε ένα φύλλο εφημερίδας (όχι σελίδα) το διπλώνουμε στα δύο και 
μετά στα τέσσερα κατά μήκος, ώστε να σχηματιστεί μια μακρόστενη λωρίδα. 

o Κόβουμε από τη μια άκρη κατά μήκος, μια λωρίδα περίπου 1εκ με 1,5εκ.  
o Παίρνουμε το τενεκεδάκι, το τοποθετούμε πάνω στη λωρίδα από εφημερίδα 

που έχουμε σχηματίσει, δύο εκατοστά κάτω από το πάνω χείλος (από το 
μέρος που είναι το άνοιγμα).    

o Τυλίγουμε την εφημερίδα γύρω από αυτό όσο πιο σφιχτά γίνεται. 
o Ακουμπάμε το τενεκεδάκι με το πάνω χείλος στο τραπέζι και διπλώνουμε την 

εφημερίδα ώστε να σχηματίσουμε τον πάτο για το γλαστράκι μας. 
Διπλώνουμε πρώτα από το μέρος που τελειώνει η εφημερίδα. Με τον τρόπο 
αυτό ο πάτος μας θα είναι πιο σταθερός.  

o Πατάμε καλά την εφημερίδα γύρω γύρω στον πάτο από το τενεκεδάκι. Να 
διπλώσει καλά.  

o Το γυρίζουμε ανάποδα και τραβάμε προσεκτικά τα τενεκεδάκι έξω.  

o Γεμίζουμε αμέσως με λίγο χώμα το γλαστράκι για να σταθεροποιηθεί ο πάτος, 

να έχει βάρος και να κάθεται καλύτερα.  

o Επαναλαμβάνουμε την ίδια διαδικασία για όσα γλαστράκια θέλουμε να 
φτιάξουμε.  

 
Όλα έτοιμα για τη σπορά.  
 

o Γεμίζουμε τα γλαστράκια με χώμα μέχρι το 2/3 (χρησιμοποιήσαμε φυτόχωμα 
που προμηθευτήκαμε από φυτώριο).  

o Για να διευκολυνθούν τα παιδιά στο γέμισμα, μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε ένα μεγάλο κουτάλι ή όπως βλέπεται εμείς 
χρησιμοποιήσαμε τα κουτάλια μεζούρες (ιδανικό είναι αυτό του ¼) που 
έχουμε στην κουζίνα. Έτσι το χώμα δεν έπεφτε από εδώ και από εκεί και τα 
πιο μικρά παιδιά, όπως ο Μιχαήλ, μπορούν να τα κρατούν πιο σταθερά.  

o Σπέρνουμε σε κάθε γλαστράκι, στα λαχανικά από ένα μέχρι δύο σποράκια 
(στην περίπτωση που δεν πιάσει το ένα). Στα αρωματικά μπορούμε να 
βάλουμε τέσσερις με πέντε σποράκια σε κάθε γλαστράκι.  

o Γεμίζουμε με λίγο χώμα ακόμα το γλαστράκι μας και το πατάμε ελαφριά.  
o Ποτίζουμε τα σπορόφυτά μας με λίγο δροσερό νεράκι. Ίσα να δροσιστεί το 

χώμα. Αυτοσχέδιο ποτιστήρι: παίρνουμε ένα πλαστικό μπουκάλι νερού 
ανοίγουμε τρυπούλες στο καπάκι του, το γεμίζουμε νερό που πέφτει σαν 
απαλή βροχή σιγά σιγά.  

o Τοποθετούμε τα σπορόφυτα σε σκιερό μέρος.  
o Σημαντικό! Τα ποτίζουμε μια φορά κάθε μέρα, προτιμότερο πολύ πρωϊ ή 

απόγευμα.  
 


