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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΘΩΜΑΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Δ1
ΑΝΝΑ ΒΑΒΑΤΣΙΟΥΛΑ Δ2
ΕΛΕΝΗ ΓΚΕΜΑΛΜΑ Δ3
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΟΜΑΔΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΔΔ11

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΑΝΑΣΤΑΣΙΑΧΕΙΛΙΩΤΗΧΕΙΛΙΩΤΗ

ΛΑΖΑΡΟΣΛΑΖΑΡΟΣΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΡΑΚΛΗΣΗΡΑΚΛΗΣΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣΜΥΡΛΗΣΜΥΡΛΗ

ΠΕΤΡΟΣΠΕΤΡΟΣΡΟΓΚΟΤΗΣΡΟΓΚΟΤΗΣ

ΗΛΙΑΝΑΗΛΙΑΝΑΠΙΤΣΙΛΗΠΙΤΣΙΛΗ

ΚΩΝΚΩΝ//ΝΟΣΝΟΣΠΑΤΕΡΑΣΠΑΤΕΡΑΣ

ΑΙΜΙΛΙΟΣΑΙΜΙΛΙΟΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

ΦΡΕΣΚΙΤΑΦΡΕΣΚΙΤΑΜΠΑΦΤΙΑΜΠΑΦΤΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑΜΑΣΤΡΟΚΩΣΤΑ

ΕΥΔΟΚΙΑΕΥΔΟΚΙΑΛΕΝΟΥΛΕΝΟΥ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣΛΑΙΟΣΛΑΙΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣΘΕΟΔΩΡΟΣΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ

ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΓΚΙΜΠΗΓΚΙΜΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΜΗΤΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΒΟΓΙΑΤΖΗΒΟΓΙΑΤΖΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣΒΛΑΧΟΣΒΛΑΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΗΛΙΑΝΑΗΛΙΑΝΑΑΛΕΞΙΟΥΑΛΕΞΙΟΥ

ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΔ22

ΧΡΙΣΤΙΝΑΧΡΙΣΤΙΝΑ--ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΤΣΙΝΙΚΟΥΤΣΙΝΙΚΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣΤΣΙΑΛΟΣΤΣΙΑΛΟΣ

ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣΤΟΛΙΑΣΤΟΛΙΑΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗΤΑΣΙΚΑΤΑΣΙΚΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΤΑΚΟΣΤΑΚΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣΠΑΝΟΥΣΠΑΝΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣΕΥΑΓΓΕΛΟΣΠΡΙΩΝΑΣΠΡΙΩΝΑΣ

ΖΩΗΖΩΗΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥΠΟΛΥΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΟΛΓΑΟΛΓΑΠΑΥΛΟΥΠΑΥΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝΣΠΥΡΙΔΩΝΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣΚΟΥΡΝΟΥΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΟΥΜΠΟΥΖΗΣΚΟΥΜΠΟΥΖΗΣ

ΠΑΥΛΟΣΠΑΥΛΟΣΚΙΤΙΞΗΣΚΙΤΙΞΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥΚΑΡΑΦΟΥΛΙΔΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΑΛΑΙΤΖΗΣΚΑΛΑΙΤΖΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣΜΑΤΘΑΙΟΣΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΒΕΝΙΑΜΙΝΒΕΝΙΑΜΙΝΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ

ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑ--ΡΙΤΣΑΡΙΤΣΑΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΜΗΤΡΑΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ

ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΔ33

ΔΗΜΗΤΡΑΔΗΜΗΤΡΑΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΤΣΑΒΙΤΑΡΟΓΛΟΥΤΣΑΒΙΤΑΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑΓΕΩΡΓΙΑΤΖΗΚΑΤΖΗΚΑ

ΘΕΟΔΟΣΙΑΘΕΟΔΟΣΙΑΠΕΤΡΟΓΛΟΥΠΕΤΡΟΓΛΟΥ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΕΜΜΑΝΟΥΗΛΠΕΡΡΟΣΠΕΡΡΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣΑΘΑΝΑΣΙΟΣΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΚΩΝΚΩΝ//ΝΟΣΝΟΣΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣΠΑΝΤΖΙΑΛΑΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΓΕΡΑΣΙΜΟΣΝΟΥΛΑΣΝΟΥΛΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΕΥΑΓΓΕΛΙΑΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣΓΕΩΡΓΙΟΣΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣΜΟΥΣΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΛΕΝΟΥΛΕΝΟΥ

ΟΛΓΑΟΛΓΑΛΑΖΑΡΙΔΟΥΛΑΖΑΡΙΔΟΥ

ΜΑΡΙΑΜΑΡΙΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

ΙΩΑΝΝΑΙΩΑΝΝΑΚΙΑΛΑΚΙΑΛΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΙΚΟΛΑΟΣΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣΙΓΝΑΤΙΟΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣΓΚΟΥΤΖΙΟΥΛΗΣ

ΕΛΕΝΑΕΛΕΝΑΓΚΟΛΤΣΙΟΥΓΚΟΛΤΣΙΟΥ

ΦΛΑΒΙΟΦΛΑΒΙΟΓΚΙΚΑΓΚΙΚΑ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΡΑΦΑΗΛΡΑΦΑΗΛΑΝΔΡΕΟΥΑΝΔΡΕΟΥ

ΑΛΙΚΗΑΛΙΚΗΑΛΜΑΛΙΩΤΗΑΛΜΑΛΙΩΤΗ

ΟΝΟΜΑΟΝΟΜΑΕΠΩΝΥΜΟΕΠΩΝΥΜΟ
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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Οι μαθητές δουλεύουν ομαδικά ώστε να μάθουν να κατανέμουν εργασίες

μεταξύ τους , να συζητούν , να βγάζουν συμπεράσματα , να επιλύουν
διαφορές.

2. Να κατανοήσουν τη σημασία του αλατιού για τον ανθρώπινο οργανισμό.
3. Να αποκτήσουν γνώσεις σχετικές με το αλάτι μέσα από δημιουργικές

δραστηριότητες όπως κατασκευές , δραματοποίηση , ανάγνωση λογοτεχνικών
κειμένων.

4. Να μάθουν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες μέσω του
διαδικτύου και άλλων πηγών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
1. Συνεργατική εργασία, χωρισμός σε ομάδες.
2. Καταγραφή και διαχωρισμός των θεμάτων.
3. Χρήση εποπτικών μέσων (χάρτη, περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, 

ιστοσελίδες).
4. Επεξεργασία πληροφοριών.
5. Βιωματική προσέγγιση (άμεση επαφή των παιδιών με το αντικείμενο μέσα από

πειράματα και κατασκευές).
6. Επισήμανση των σημαντικότερων στοιχείων.

ΧΡΟΝΟΣΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2011
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Εικαστικά
Γλυπτά με αλάτι, ζωγραφική με αλάτι,

χρωματιστά βάζα με αλάτι, εικονογράφηση
παραμυθιού, δημιουργία αφίσας

Γλώσσα
Σκέφτομαι & γράφω: «Φάγαμε ψωμί &

αλάτι», παροιμίες ,ανάγνωση & 
επεξεργασία του παραμυθιού

«Ο βασιλιάς & οι τρεις κόρες» ,
παραγωγή & σύνθεση λέξεων με αλάτι

Μελέτη Περιβάλλοντος
Σύνθεση- σημασία -κατάχρηση

του αλατιού,
«Σαλατομαγειρέματα»

Ιστορία
«Το αλάτι στην Ιστορία & 

στην Λαογραφία»

Θεατρική Αγωγή
Δραματοποίηση μύθων
σχετικών με το αλάτι

Φυσική
Πειράματα με αλάτι

Θρησκευτικά
«Το αλάτι στην θρησκεία»

Αγγλικά
Μετάφραση των παροιμιών για το αλάτι,
οικογένειες λέξεων σχετικές με το αλάτι

ΑλάτιΑλάτι
ΆσπροςΆσπρος χρυσόςχρυσός , , πηγήπηγή ζωήςζωής
««ΈναςΈνας κρυμμένοςκρυμμένος θησαυρόςθησαυρός»»

Γυμναστική
Χορογραφία του τραγουδιού
«Το αλάτι & η παρέα του»
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΗΗ επιλογήεπιλογή τουτου θέματοςθέματος ΑλάτιΑλάτι ,,άσπροςάσπρος χρυσόςχρυσός, , πηγήπηγή ζωήςζωής ««ΈναςΈνας κρυμμένοςκρυμμένος
θησαυρόςθησαυρός»» καθορίστηκεκαθορίστηκε απόαπό τηντην ιδιαιτερότηταιδιαιτερότητα τουτου νομούνομού μαςμας , , νανα φιλοξενείφιλοξενεί
στοστο ΚίτροςΚίτρος ΠιερίαςΠιερίας τιςτις ΑλυκέςΑλυκές πουπου λόγωλόγω έκτασηςέκτασης καικαι παραγωγήςπαραγωγής
καταλαμβάνουνκαταλαμβάνουν δεύτερηδεύτερη θέσηθέση στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα μετάμετά τιςτις ΑλυκέςΑλυκές ΜεσολογγίουΜεσολογγίου..

ΑΦΟΡΜΗΣΗΑΦΟΡΜΗΣΗ

ΗΗ αφόρμησηαφόρμηση δόθηκεδόθηκε αμέσωςαμέσως μετάμετά τοτο μεσημεριανόμεσημεριανό γεύμαγεύμα τωντων μαθητώνμαθητών στοστο
σχολείοσχολείο. . ΑκολούθησανΑκολούθησαν ερωτήσειςερωτήσεις καικαι συζητήσειςσυζητήσεις σχετικάσχετικά μεμε τοτο φαγητόφαγητό τουςτους καικαι
γενικάγενικά μεμε τατα τρόφιματρόφιμα. . ΌπωςΌπως::
ΓιατίΓιατί σουσου άρεσεάρεσε τοτο φαγητόφαγητό σουσου;;
ΤιΤι είναιείναι αυτόαυτό πουπου κάνεικάνει τοτο φαγητόφαγητό νόστιμονόστιμο;;
ΤιΤι λείπειλείπει απόαπό τοτο φαγητόφαγητό ότανόταν είναιείναι άνοστοάνοστο;;
ΠοιαΠοια τρόφιματρόφιμα λέγονταιλέγονται παστάπαστά;;
ΠούΠού βάζουμεβάζουμε τατα τρόφιματρόφιμα γιαγια νανα διατηρηθούνδιατηρηθούν;;
κκ..αα
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ΦΑΣΕΙΣΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑνάγνωσηΑνάγνωση τουτου ποιήματοςποιήματος ««ΤοΤο αλάτιαλάτι & & ηη παρέαπαρέα τουτου»» τηςτης μουσικοπαιδαγωγούμουσικοπαιδαγωγού
ΜαίηςΜαίης ΚοκκίδουΚοκκίδου..
ΑνάλυσηΑνάλυση κάθεκάθε στροφήςστροφής καικαι ερμηνείαερμηνεία φράσεωνφράσεων όπωςόπως ««ΤρώνεΤρώνε ψωμίψωμί καικαι αλάτιαλάτι»»..
ΤοΤο ποιήμαποιήμα αυτόαυτό είναιείναι μελοποιημένομελοποιημένο καικαι αποτέλεσεαποτέλεσε τοτο μουσικόμουσικό σήμασήμα τουτου
προγράμματοςπρογράμματος..

ΑΑ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ

ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ ΚΑΙΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΠΙΠΕΡΙ
ΦΙΛΟΙΦΙΛΟΙ , , ΕΧΘΡΟΙΕΧΘΡΟΙ ΉΉ ΤΑΙΡΙΤΑΙΡΙ;;
ΜΑΖΙΜΑΖΙ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΚΑΤΣΑΡΟΛΑ
ΤΟΥΣΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙΒΛΕΠΕΙ ΚΙΚΙ ΗΗ ΦΡΑΝΤΖΟΛΑΦΡΑΝΤΖΟΛΑ..

ΖΑΧΑΡΗΖΑΧΑΡΗ ΚΙΚΙ ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ
ΠΑΝΤΑΠΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗΠΛΑΤΗ ΜΕΜΕ ΠΛΑΤΗΠΛΑΤΗ..
ΑΣΠΡΟΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑΧΡΩΜΑ ΚΑΙΚΑΙ ΤΑΤΑ ΔΥΟΔΥΟ,,
ΤΟΤΟ ΝΑΝΑ ΑΛΜΥΡΟΑΛΜΥΡΟ, , ΤΆΛΛΟΤΆΛΛΟ ΓΛΥΚΟΓΛΥΚΟ..

ΡΙΓΑΝΗΡΙΓΑΝΗ ΚΙΚΙ ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ
ΚΑΝΟΥΝΚΑΝΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΑΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΤΙΠΑΡΤΙ
ΣΤΟΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟΦΟΥΡΝΟ ΜΕΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣΠΑΤΑΤΕΣ
ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΕΣΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΕΣ..

ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ ΚΑΙΚΑΙ ΣΑΡΔΕΛΑΣΑΡΔΕΛΑ
ΣΤΟΝΣΤΟΝ ΤΕΝΕΚΕΤΕΝΕΚΕ ΜΕΜΕ ΤΡΕΛΑΤΡΕΛΑ!!
ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΕΛΙΑΕΛΙΑ
ΚΙΚΙ ΑΜΕΣΩΣΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑΚΟΙΛΙΑ!!

ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ ΚΑΙΚΑΙ ΛΑΔΑΚΙΛΑΔΑΚΙ
ΚΟΥΒΕΝΤΑΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΤΟΣΤΟ ΠΙΑΤΑΚΙΠΙΑΤΑΚΙ..
ΚΑΛΟΥΝΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙΚΑΙ ΤΟΤΟ ΛΕΜΟΝΙΛΕΜΟΝΙ
ΠΟΥΠΟΥ ΜΟΝΟΜΟΝΟ ΜΑΡΑΖΩΝΕΙΜΑΡΑΖΩΝΕΙ..

ΨΩΜΙΨΩΜΙ ΚΑΙΚΑΙ ΑΛΑΤΙΑΛΑΤΙ ΤΡΩΝΕΤΡΩΝΕ
ΟΙΟΙ ΦΙΛΟΙΦΙΛΟΙ ΠΟΥΠΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥΝΤΑΙΑΓΑΠΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΛΥΠΕΣΛΥΠΕΣ, , ΣΤΙΣΣΤΙΣ ΧΑΡΕΣΧΑΡΕΣ
ΤΙΣΤΙΣ ΠΙΟΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ..
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ΤαΤα παιδιάπαιδιά βρήκανβρήκαν καικαι έφερανέφεραν αινίγματααινίγματα καικαι γνωμικάγνωμικά σχετικάσχετικά μεμε τοτο αλάτιαλάτι. . ΤαΤα
διαβάσαμεδιαβάσαμε καικαι τατα συζητήσαμεσυζητήσαμε τοτο καθένακαθένα ξεχωριστάξεχωριστά..
ΦράσειςΦράσεις, , παροιμίεςπαροιμίες, , αινίγματααινίγματα σχετικάσχετικά μεμε τοτο αλάτιαλάτι..

««ΑλατισμένεςΑλατισμένες ……φράσειςφράσεις»»
ΜηΜη ρίχνειςρίχνεις αλάτιαλάτι στιςστις πληγέςπληγές!!

((ΜηνΜην κάνειςκάνεις περισσότεροπερισσότερο επώδυνηεπώδυνη μιαμια κατάστασηκατάσταση.).)
ΘαΘα σεσε αλατίσωαλατίσω!!

((ΘαΘα σεσε τιμωρήσωτιμωρήσω.).)
ΤοΤο αλατοπίπεροαλατοπίπερο τηςτης ζωήςζωής..

((ΗΗ νοστιμιάνοστιμιά τηςτης ζωήςζωής.).)
ΚάνωΚάνω ((κάποιονκάποιον) ) ττ’’ αλατιούαλατιού..

((ΤονΤον δέρνωδέρνω ανελέηταανελέητα.).)
ΣεΣε ξένοξένο φαΐφαΐ αλάτιαλάτι μημη ρίχνειςρίχνεις..

((ΜηνΜην ανακατεύεσαιανακατεύεσαι σεσε ξένεςξένες υποθέσειςυποθέσεις.).)
ΜένωΜένω στήληστήλη άλατοςάλατος..

((ΜένωΜένω έκπληκτοςέκπληκτος.).)
ΦάγαμεΦάγαμε ψωμίψωμί καικαι αλάτιαλάτι..

((ΕίμαστεΕίμαστε πολύπολύ στενοίστενοί φίλοιφίλοι.).)
ΣεΣε ότιότι είπαμεείπαμε νερόνερό καικαι αλάτιαλάτι..

((ΑςΑς ξεχάσουμεξεχάσουμε ότιότι είπαμεείπαμε.).)
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««ΑινίγματαΑινίγματα καικαι ΠαροιμίεςΠαροιμίες»»
ΆσπαρτοΆσπαρτο καικαι αφύτευτοαφύτευτο καικαι στοστο σακίσακί δεμένοδεμένο. . ΤιΤι είναιείναι ; ; 

ΟΟ ήλιοςήλιος τοτο κάνεικάνει, , οο ήλιοςήλιος τοτο τρέφειτρέφει καικαι ότανόταν σμίξεισμίξει μεμε τηντην μάναμάνα τουτου πεθαίνειπεθαίνει. . ΤιΤι
είναιείναι ;;

ΑφρίζειΑφρίζει ηη θάλασσαθάλασσα καικαι χύνομαιχύνομαι
οο ήλιοςήλιος μεμε κάνεικάνει καικαι ψήνομαιψήνομαι καικαι οιοι άνθρωποιάνθρωποι μεμε τρώνετρώνε. . ΤιΤι είναιείναι ; ; 

ΤοΤο αλάτιαλάτι καικαι ηη ζάχαρηζάχαρη μοιάζουνμοιάζουν μαμα δενδεν ταιριάζουνταιριάζουν

ΚιΚι έναένα παιχνίδιπαιχνίδι!!
ΤαΤα παιδιάπαιδιά θυμήθηκανθυμήθηκαν καικαι τοτο γνωστόγνωστό παιχνίδιπαιχνίδι ««ΑλάτιΑλάτι καικαι πιπέριπιπέρι»»..

ΤραγούδησανΤραγούδησαν τοτο τραγούδιτραγούδι τουτου παιχνιδιούπαιχνιδιού::
ΑλάτιΑλάτι ψιλόψιλό, , πιπέριπιπέρι χοντρόχοντρό

ΈχασαΈχασα τηντην μάναμάνα μουμου καικαι πάωπάω νανα τητη βρωβρω..
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ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια τατα παιδιάπαιδιά δημιούργησανδημιούργησαν αφίσααφίσα μεμε τιςτις σχετικέςσχετικές φράσειςφράσεις..
ΚάποιεςΚάποιες άλλεςάλλες ομάδεςομάδες μαθητώνμαθητών δημιούργησανδημιούργησαν οικογένειεςοικογένειες λέξεωνλέξεων σχετικέςσχετικές μεμε
τοτο αλάτιαλάτι ( ( παραγωγήπαραγωγή –– σύνθεσησύνθεση). ). ΟιΟι ομάδεςομάδες έγραψανέγραψαν έναένα ««ΣκέφτομαιΣκέφτομαι καικαι
ΓράφωΓράφω»» μεμε θέμαθέμα ««ΦάγαμεΦάγαμε ψωμίψωμί καικαι αλάτιαλάτι»». . ΑφούΑφού ανακοινώθηκανανακοινώθηκαν όλαόλα αυτάαυτά
στηνστην τάξητάξη ακολούθησεακολούθησε συζήτησησυζήτηση καικαι ανταλλαγήανταλλαγή απόψεωναπόψεων..
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ΒΒ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΣτηΣτη Β΄Β΄ ΦΑΣΗΦΑΣΗ ασχοληθήκαμεασχοληθήκαμε κυρίωςκυρίως μεμε τηντην σύστασησύσταση καικαι τηντην προέλευσηπροέλευση τουτου
αλατιούαλατιού. . ΧρησιμοποιήσαμεΧρησιμοποιήσαμε τηςτης πληροφορίεςπληροφορίες πουπου είχανείχαν συλλέξεισυλλέξει τατα παιδιάπαιδιά απόαπό
διάφορεςδιάφορες πηγέςπηγές όπωςόπως διαδίκτυοδιαδίκτυο , , εγκυκλοπαίδειεςεγκυκλοπαίδειες καικαι τοτο εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό
περιοδικόπεριοδικό ««ΠαράθυροΠαράθυρο»» . . ΣυνοπτικάΣυνοπτικά αναφέρουμεαναφέρουμε μερικέςμερικές απόαπό τιςτις πληροφορίεςπληροφορίες
πουπου αναφέρθηκαναναφέρθηκαν στηνστην τάξητάξη καικαι απάντησαναπάντησαν στιςστις εξήςεξής ερωτήσειςερωτήσεις::
ΤιΤι είναιείναι τοτο αλάτιαλάτι;;

ΑλάτιΑλάτι ονομάζεταιονομάζεται τοτο μαγειρικόμαγειρικό άλαςάλας. . ΑποτελείταιΑποτελείται κυρίωςκυρίως απόαπό χλωριούχοχλωριούχο νάτριονάτριο
καικαι είναιείναι βασικόβασικό συστατικόσυστατικό τηςτης ανθρώπινηςανθρώπινης διατροφήςδιατροφής..
ΠούΠού βρίσκεταιβρίσκεται τοτο αλάτιαλάτι;;

ΤοΤο αλάτιαλάτι βρίσκεταιβρίσκεται άφθονοάφθονο στηστη φύσηφύση ήή διαλυμένοδιαλυμένο στοστο νερόνερό τηςτης θάλασσαςθάλασσας. . 
ΜπορείΜπορεί όμωςόμως νανα προέρχεταιπροέρχεται καικαι απόαπό μεγάλαμεγάλα ορυκτάορυκτά κοιτάσματακοιτάσματα καικαι αυτόαυτό είναιείναι
τοτο ορυκτόορυκτό αλάτιαλάτι..
ΗΗ θάλασσαθάλασσα περιέχειπεριέχει αλάτιαλάτι σεσε ποσοστόποσοστό 2,7% 2,7% -- 3,8% . 3,8% . ΣεΣε περιοχέςπεριοχές, , όπουόπου τοτο
κλίμακλίμα είναιείναι θερμόθερμό , , τοτο ποσοστόποσοστό αυτόαυτό αυξάνεταιαυξάνεται ενώενώ μειώνεταιμειώνεται σεσε θάλασσεςθάλασσες
όπουόπου εκβάλουνεκβάλουν πολύπολύ ποταμοίποταμοί.   .   ΤοΤο αλάτιαλάτι είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο συστατικόσυστατικό κάθεκάθε
ζωντανούζωντανού οργανισμούοργανισμού ..
ΠόσαΠόσα αποθέματααποθέματα αλατιούαλατιού υπάρχουνυπάρχουν στηνστην γηγη;;

ΗΗ γηγη είναιείναι έναςένας πλανήτηςπλανήτης γεμάτοςγεμάτος αλάτιαλάτι. . ΤαΤα αποθέματααποθέματα αλατιούαλατιού στονστον πλανήτηπλανήτη
μαςμας είναιείναι απεριόριστααπεριόριστα καικαι οο εντοπισμόςεντοπισμός τουςτους εύκολοςεύκολος αφούαφού υπολογίζεταιυπολογίζεται ότιότι ηη
περιεκτικότηταπεριεκτικότητα τωντων ωκεανώνωκεανών είναιείναι κατάκατά μέσονμέσον όροόρο 35 35 γραμμάριαγραμμάρια αλατιούαλατιού ανάανά
έναένα λίτρολίτρο νερούνερού..
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ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται ότιότι τοτο αλάτιαλάτι πουπου θαθα μπορούσεμπορούσε νανα παραχθείπαραχθεί απόαπό τοτο νερόνερό τωντων
ωκεανώνωκεανών αναν σκορπιζότανσκορπιζόταν πάνωπάνω στηστη γηγη, , θαθα κάλυπτεκάλυπτε όλεςόλες τιςτις ηπείρουςηπείρους μεμε
στρώμαστρώμα πάχουςπάχους 35 35 μέτρωνμέτρων..
ΌλεςΌλες οιοι θάλασσεςθάλασσες δενδεν έχουνέχουν τηντην ίδιαίδια περιεκτικότηταπεριεκτικότητα σεσε αλάτιαλάτι. . ΟιΟι βόρειεςβόρειες
θάλασσεςθάλασσες έχουνέχουν περιεκτικότηταπεριεκτικότητα περίπουπερίπου 3% , 3% , ενώενώ ηη ΜεσόγειοςΜεσόγειος περίπουπερίπου 4% 4% καικαι
ηη ΝεκράΝεκρά θάλασσαθάλασσα περιέχειπεριέχει αλάτιαλάτι σεσε ποσοστόποσοστό 24% 24% καικαι παραπάνωπαραπάνω. . ΓιαΓια αυτόαυτό καικαι
στηνστην ΝεκράΝεκρά θάλασσαθάλασσα δενδεν μπορείμπορεί νανα επιβιώσειεπιβιώσει κανέναςκανένας μικροσκοπικόςμικροσκοπικός
οργανισμόςοργανισμός. . ΔυστυχώςΔυστυχώς όμωςόμως ηη θάλασσαθάλασσα αυτήαυτή κινδυνεύεικινδυνεύει νανα εξαφανιστείεξαφανιστεί
εξαιτίαςεξαιτίας τωντων ανθρώπινωνανθρώπινων επεμβάσεωνεπεμβάσεων στηνστην περιοχήπεριοχή..
ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια αναφερθήκαμεαναφερθήκαμε στηστη γευστικήγευστική αξίααξία τουτου αλατιούαλατιού. . ΔιαβάσαμεΔιαβάσαμε τοτο
παραμύθιπαραμύθι ««ΟΟ βασιλιάςβασιλιάς μεμε τιςτις τρειςτρεις κόρεςκόρες»» καικαι ακολούθησεακολούθησε συζήτησησυζήτηση..
ΑπόΑπό τουςτους μαθητέςμαθητές ζητήθηκεζητήθηκε νανα εικονογραφήσουνεικονογραφήσουν τοτο παραμύθιπαραμύθι ενώενώ ταυτόχροναταυτόχρονα
τοτο άκουγανάκουγαν απόαπό CDCD. . ΣεΣε αυτόαυτό τοτο σημείοσημείο οιοι μαθητέςμαθητές εξέφρασανεξέφρασαν τηντην επιθυμίαεπιθυμία νανα
δραματοποιήσουνδραματοποιήσουν τοτο παραμύθιπαραμύθι. . ΜοιράστηκανΜοιράστηκαν οιοι ρόλοιρόλοι καικαι τοτο παραμύθιπαραμύθι
ξαναδιαβάστηκεξαναδιαβάστηκε απόαπό τέσσεριςτέσσερις μαθητέςμαθητές..
ΣτηνΣτην επόμενηεπόμενη σελίδασελίδα ακολουθείακολουθεί τοτο παραμύθιπαραμύθι..
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ΓΓ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΣτηνΣτην ΓΓ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ ασχοληθήκαμεασχοληθήκαμε κυρίωςκυρίως μεμε τατα εξήςεξής θέματαθέματα::
ΗΗ σημασίασημασία τουτου αλατιούαλατιού γιαγια τοντον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό: : ΈχειΈχει υποστηριχτείυποστηριχτεί ότιότι εξαιτίαςεξαιτίας
τηςτης θαλάσσιαςθαλάσσιας καταγωγήςκαταγωγής όλωνόλων τωντων ζωικώνζωικών οργανισμώνοργανισμών, , τοτο αλάτιαλάτι, , αποτελείαποτελεί βασικόβασικό
συστατικόσυστατικό τουτου σώματοςσώματος . . ΚαθώςΚαθώς όλαόλα τατα θηλαστικάθηλαστικά αποβάλουναποβάλουν μεγάλεςμεγάλες ποσότητεςποσότητες
αλατιούαλατιού γιαγια τηντην καλήκαλή λειτουργίαλειτουργία τουτου οργανισμούοργανισμού είναιείναι αναγκαίααναγκαία ηη αναπλήρωσηαναπλήρωση τουτου, , 
ώστεώστε νανα διατηρείταιδιατηρείται σταθεράσταθερά στιςστις σωστέςσωστές αναλογίεςαναλογίες. . ΟΟ βασικόςβασικός ρόλοςρόλος τουτου αλατιούαλατιού
αφοράαφορά στηνστην ισορροπημένηισορροπημένη λειτουργίαλειτουργία τηςτης κυτταρικήςκυτταρικής μεμβράνηςμεμβράνης. . ΤοΤο αλάτιαλάτι λοιπόνλοιπόν
είναιείναι απαραίτητοαπαραίτητο στηνστην καθημερινήκαθημερινή διατροφήδιατροφή τουτου ανθρώπουανθρώπου. . ΜερικέςΜερικές απόαπό τιςτις ιδιότητεςιδιότητες
τουτου είναιείναι ότιότι ανοίγειανοίγει τηντην όρεξηόρεξη, , νοστιμεύεινοστιμεύει τιςτις τροφέςτροφές, , είναιείναι διεγερτικόδιεγερτικό καικαι τονωτικότονωτικό, , 
διευκολύνειδιευκολύνει τηντην πέψηπέψη καικαι βοηθάειβοηθάει στηνστην καύσηκαύση τωντων τροφώντροφών πουπου περιέχουνπεριέχουν λεύκωμαλεύκωμα. . 
ΑκόμηΑκόμη είναιείναι ωφέλιμοωφέλιμο σεσε αρκετέςαρκετές παθολογικέςπαθολογικές καταστάσειςκαταστάσεις , , καθώςκαθώς εμποδίζειεμποδίζει τηντην
αιμόπτυσηαιμόπτυση , , δραδρα σανσαν καθαρτικόκαθαρτικό , , συντελείσυντελεί στονστον πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό τωντων ερυθρώνερυθρών
αιμοσφαιρίωναιμοσφαιρίων καικαι τατα βοηθάειβοηθάει ώστεώστε νανα παίρνουνπαίρνουν ευκολότεραευκολότερα τοτο οξυγόνοοξυγόνο. . ΑκόμηΑκόμη
θεωρείταιθεωρείται ότιότι τοτο ιώδιοιώδιο βελτιώνειβελτιώνει τηντην ευφυΐαευφυΐα .        .        
ΗΗ κατάχρησηκατάχρηση τουτου αλατιούαλατιού: : ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσειπροκαλέσει έλκοςέλκος , , δυσπεψίαδυσπεψία , , νανα καταστρέψεικαταστρέψει
τατα νεφράνεφρά καικαι νανα προκαλέσειπροκαλέσει υπέρτασηυπέρταση. . ΕπομένωςΕπομένως χρειάζεταιχρειάζεται ιδιαίτερηιδιαίτερη προσοχήπροσοχή στηνστην
ποσότηταποσότητα πουπου προσλαμβάνουμεπροσλαμβάνουμε καθημερινάκαθημερινά. . 
ΗΗ ποσότηταποσότητα αυτήαυτή ποικίλειποικίλει ανάλογαανάλογα μεμε τοντον οργανισμόοργανισμό, , τηντην ηλικίαηλικία , , τηντην γενικότερηγενικότερη
διατροφήδιατροφή , , αλλάαλλά καικαι τοτο κλίμακλίμα τηςτης περιοχήςπεριοχής πουπου ζειζει κανείςκανείς. . ΓιαΓια τηντην χώραχώρα μαςμας ηη
κατανάλωσηκατανάλωση 2 2 έωςέως 3 3 γραμμαρίωνγραμμαρίων , , καθημερινάκαθημερινά θεωρείταιθεωρείται ιδανικήιδανική. . ΥπολογίζεταιΥπολογίζεται ότιότι οιοι
ΈλληνεςΈλληνες καταναλώνουμεκαταναλώνουμε 55-- 6 6 κιλάκιλά αλατιούαλατιού ετησίωςετησίως. . ΠροσοχήΠροσοχή όμωςόμως , , τοτο 70% 70% τουτου
αλατιούαλατιού πουπου λαμβάνουμελαμβάνουμε περιέχεταιπεριέχεται σταστα τρόφιματρόφιμα καικαι είναιείναι ««κρυφόκρυφό»»..



1515

ΗΗ χρήσηχρήση τουτου αλατιούαλατιού: : ΗΗ χρήσειςχρήσεις τουτου αλατιούαλατιού έχειέχει υπολογιστείυπολογιστεί ότιότι ξεπερνούνξεπερνούν τιςτις 14.000 14.000 
. . ΕνδεικτικάΕνδεικτικά αναφέρουμεαναφέρουμε μερικέςμερικές::
ΤοΤο αλάτιαλάτι αποτελείαποτελεί μέσωμέσω συντήρησηςσυντήρησης τωντων τροφίμωντροφίμων. . ΙδιαίτεραΙδιαίτερα τατα παλαιότεραπαλαιότερα χρόνιαχρόνια, , 

προϊόνταπροϊόντα, , όπωςόπως τατα ψάριαψάρια, , τοτο κρέαςκρέας, , παστώνοντανπαστώνονταν μεμε αλάτιαλάτι ώστεώστε νανα διατηρούνταιδιατηρούνται
μεγάλομεγάλο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα σεσε καλήκαλή κατάστασηκατάσταση καικαι προφυλάσσοντανπροφυλάσσονταν απόαπό τητη σήψησήψη. . ΗΗ
διαδικασίαδιαδικασία αυτήαυτή ονομάζεταιονομάζεται αλιπάστωσηαλιπάστωση καικαι τατα προϊόνταπροϊόντα αλίπαστααλίπαστα. . 
ΤοΤο ακατέργαστοακατέργαστο αλάτιαλάτι χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται στηνστην κονσερβοποιείακονσερβοποιεία γιαγια τηντην παρασκευήπαρασκευή

τουρσιώντουρσιών καικαι ελιάςελιάς, , στονστον εκχιονισμόεκχιονισμό δρόμωνδρόμων, , στηνστην αποσκλήρυνσηαποσκλήρυνση νερούνερού , , σεσε
λιπάσματαλιπάσματα γιαγια τηντην βελτίωσηβελτίωση τωντων καλλιεργειώνκαλλιεργειών, , βιολογικούςβιολογικούς καθαρισμούςκαθαρισμούς κκ..αα..
ΣτηνΣτην ιατρικήιατρική χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται διάλυμαδιάλυμα αλατιούαλατιού 0,9% 0,9% σανσαν ορόςορός..
ΣτηνΣτην βυρσοδεψίαβυρσοδεψία χρησιμοποιούντανχρησιμοποιούνταν κατάκατά τηςτης σήψηςσήψης τωντων δερμάτωνδερμάτων..
ΣτηνΣτην βιομηχανίαβιομηχανία χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται γιαγια τηντην παρασκευήπαρασκευή τουτου ανθρακικούανθρακικού νατρίουνατρίου, , τουτου

μεταλλικούμεταλλικού νατρίουνατρίου, , τουτου υδροχλωρίουυδροχλωρίου κκ..λλ..ππ
ΣτηνΣτην καθημερινήκαθημερινή μαςμας ζωήζωή τοτο αλάτιαλάτι έχειέχει πολλέςπολλές πρακτικέςπρακτικές καικαι οικονομικέςοικονομικές χρήσειςχρήσεις. . 

ΜερικέςΜερικές απόαπό αυτέςαυτές είναιείναι : : βράσιμοβράσιμο νερούνερού, , ξεφλούδισμαξεφλούδισμα αυγώναυγών ,,διατήρησηδιατήρηση φρούτωνφρούτων , , 
πλύσιμοπλύσιμο λαχανικώνλαχανικών, , καθαρισμόςκαθαρισμός πουλερικώνπουλερικών, , καθαρισμόςκαθαρισμός κατσαρολικώνκατσαρολικών καικαι
φούρνουφούρνου, , γυάλισμαγυάλισμα ασημικώνασημικών, , αποφυγήαποφυγή μουχλιάσματοςμουχλιάσματος, , λεκέδεςλεκέδες απόαπό κρασίκρασί, , ιδρώταιδρώτα, , 
αίμααίμα, , μούχλαμούχλα καικαι σκουριάσκουριά, , δόντιαδόντια καικαι ούλαούλα, , ποδόλουτραποδόλουτρα τσιμπήματατσιμπήματα εντόμωνεντόμων, , 
συνθέσειςσυνθέσεις τεχνιτώντεχνιτών φυτώνφυτών, , άοσμαάοσμα παπούτσιαπαπούτσια, , παράθυραπαράθυρα χωρίςχωρίς πάγοπάγο, , κεριάκεριά πουπου δενδεν
στάζουνστάζουν, , μυρωδιάμυρωδιά κρεμμυδιούκρεμμυδιού, , ξεθωριασμέναξεθωριασμένα χρώματαχρώματα, , μάσκεςμάσκες προσώπουπροσώπου..
ΣτοΣτο τέλοςτέλος κάποιεςκάποιες ομάδεςομάδες μαθητώνμαθητών δημιούργησανδημιούργησαν αφίσααφίσα μεμε προϊόνταπροϊόντα όπουόπου
χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται τοτο αλάτιαλάτι..
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ΤοΤο αλάτιαλάτι στηνστην ιστορίαιστορία καικαι στηστη λαογραφίαλαογραφία
ΤοΤο αλάτιαλάτι έχειέχει παίξειπαίξει σπουδαίοσπουδαίο ρόλορόλο στηνστην εξέλιξηεξέλιξη τουτου πολιτισμούπολιτισμού καθώςκαθώς ηη ιστορίαιστορία τουτου
είναιείναι συνυφασμένησυνυφασμένη μεμε τηντην ιστορίαιστορία τουτου ανθρώπουανθρώπου ιδιαίτεραιδιαίτερα απόαπό τηντην 1010ηη χιλιετίαχιλιετία ππ..ΧΧ καικαι
μετάμετά είναιείναι ολοφάνερηολοφάνερη ηη σχέσησχέση τηςτης εξέλιξηςεξέλιξης τουτου πολιτισμούπολιτισμού μεμε τοτο αλάτιαλάτι. . ΓύρωΓύρω στοστο
10.000 10.000 ππ..ΧΧ οο άνθρωποςάνθρωπος πέρασεπέρασε στηνστην λεγόμενηλεγόμενη ΝεολιθικήΝεολιθική οικονομίαοικονομία, , ότανόταν εξημέρωσεεξημέρωσε
φυτάφυτά καικαι ζώαζώα καικαι εγκαταστάθηκεεγκαταστάθηκε μόνιμαμόνιμα σεσε έναένα τόποτόπο ασκώνταςασκώντας τηντην γεωργίαγεωργία καικαι τηντην
κτηνοτροφίακτηνοτροφία . . ΗΗ μόνιμημόνιμη εγκατάστασηεγκατάσταση επέφερεεπέφερε ριζικήριζική αλλαγήαλλαγή καικαι στοστο διαιτολόγιοδιαιτολόγιο τωντων
ανθρώπωνανθρώπων. . ΆρχισανΆρχισαν νανα καταναλώνουνκαταναλώνουν βραστόβραστό κρέαςκρέας καικαι λαχανικάλαχανικά μεμε αποτέλεσμααποτέλεσμα τητη
μείωσημείωση τωντων ποσοτήτωνποσοτήτων αλατιούαλατιού στωνστων οργανισμόοργανισμό τουςτους πουπου ωςως τότετότε τοτο έπαιρνανέπαιρναν απόαπό
τηντην διατροφήδιατροφή τουςτους καταναλώνονταςκαταναλώνοντας είτεείτε τοτο κρέαςκρέας άλλωνάλλων ζώωνζώων είτεείτε φυτάφυτά πουπου
αναπτύσσονταιαναπτύσσονται σεσε αλατούχααλατούχα εδάφηεδάφη. . ΗΗ σταδιακήσταδιακή αλλαγήαλλαγή τρόπουτρόπου ζωήςζωής οδήγησεοδήγησε τωντων
άνθρωποάνθρωπο στηνστην αναζήτησηαναζήτηση πηγώνπηγών αλατιούαλατιού καικαι στηνστην επινόησηεπινόηση μεθόδωνμεθόδων-- τεχνικώντεχνικών γιαγια
τηντην απόκτησηαπόκτηση τουτου. . ΑπόΑπό τηντην άλληάλλη ηη χρήσηχρήση τουτου αλατιούαλατιού ωςως συντηρητικούσυντηρητικού, , βοήθησεβοήθησε στηστη
διατήρησηδιατήρηση τωντων τροφίμωντροφίμων γιαγια μεγάλομεγάλο χρονικόχρονικό διάστημαδιάστημα καικαι συνέβαλεσυνέβαλε αργότερααργότερα στιςστις
μεγάλεςμεγάλες μετακινήσειςμετακινήσεις. . ΣτηνΣτην ΑσίαΑσία υπήρχανυπήρχαν χώρεςχώρες πουπου αντάλλασαναντάλλασαν τοτο βάροςβάρος τουτου
αλατιούαλατιού σεσε χρυσάφιχρυσάφι. . ΑρκετοίΑρκετοί πόλεμοιπόλεμοι ξέσπασανξέσπασαν γιαγια τηντην αποκλειστικήαποκλειστική εκμετάλλευσηεκμετάλλευση
καικαι διάθεσηδιάθεση αλατιούαλατιού στηνστην ανθρώπινηανθρώπινη ιστορίαιστορία. . ΔενΔεν είναιείναι παράπαρά μόλιςμόλις πενήνταπενήντα χρόνιαχρόνια
πουπου έχασεέχασε τητη στρατηγικήστρατηγική τουτου σημασίασημασία..
ΗΗ πληρωμήπληρωμή τωντων στρατιωτώνστρατιωτών στηστη ΡωμαϊκήΡωμαϊκή αυτοκρατορίααυτοκρατορία γινότανγινόταν αρχικάαρχικά μεμε μερίδεςμερίδες
αλατιούαλατιού καικαι απόαπό εκείεκεί έχειέχει τητη ρίζαρίζα τηςτης ηη λατινικήλατινική λέξηλέξη ““salariumsalarium””,,προερχόμενηπροερχόμενη απόαπό τοτο
““saltsalt””, , αλάτιαλάτι, , σήμαινεσήμαινε μισθόςμισθός ((σταστα αγγλικάαγγλικά ““salarysalary””). ). ΑλλάΑλλά καικαι λέξειςλέξεις όπωςόπως salinassalinas, , 
Salzburg Salzburg καικαι SalinsSalins--lesles--BainsBains, , έχουνέχουν ανάλογηανάλογη ρίζαρίζα..
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ΣτηνΣτην αρχαίααρχαία ΕλλάδαΕλλάδα ,,τοτο αλάτιαλάτι αποτέλεσεαποτέλεσε σπουδαίοσπουδαίο οικονομικόοικονομικό παράγονταπαράγοντα καικαι οιοι
κάτοικοικάτοικοι έκανανέκαναν τιςτις πωλήσειςπωλήσεις μεμε κομμάτιακομμάτια αλατιούαλατιού πουπου είχανείχαν τητη θέσηθέση νομισμάτωννομισμάτων. . 
ΑναφέρεταιΑναφέρεται ότιότι οιοι κάτοικοικάτοικοι τηςτης ΘράκηςΘράκης πουλούσανπουλούσαν δούλουςδούλους μεμε αντάλλαγμααντάλλαγμα αλάτιαλάτι..
ΣτηνΣτην αρχαίααρχαία ΑίγυπτοΑίγυπτο, , προτιμούσανπροτιμούσαν γιαγια τιςτις θυσίεςθυσίες τουςτους τοτο αλάτιαλάτι απόαπό τηντην όασηόαση τουτου
ΆμμωνοςΆμμωνος γιατίγιατί θεωρούσανθεωρούσαν ότιότι είναιείναι πιοπιο καθαρόκαθαρό απόαπό τοτο θαλασσινόθαλασσινό, , ενώενώ αποτελούσεαποτελούσε
απαραίτητοαπαραίτητο συστατικόσυστατικό γιαγια τηντην ταρίχευσηταρίχευση τωντων νεκρώννεκρών τουςτους ,,τιςτις γνωστέςγνωστές μούμιεςμούμιες..
ΠολλοίΠολλοί λαοίλαοί χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν τοτο αλάτιαλάτι ωςως δώροδώρο στιςστις θυσίεςθυσίες καικαι στιςστις προσφορέςπροσφορές τουςτους
προςπρος τουςτους θεούςθεούς, , σκορπίζονταςσκορπίζοντας τοτο στουςστους αγρούςαγρούς..
ΟιΟι εξερευνητέςεξερευνητές τουτου νεότερουνεότερου κόσμουκόσμου κουβαλούσανκουβαλούσαν σεσε κάθεκάθε αποστολήαποστολή αλάτιαλάτι. . ΈναςΈνας
απόαπό τουςτους βασικούςβασικούς λόγουςλόγους πουπου ηη ΒενετίαΒενετία εξελίχθηκεεξελίχθηκε σεσε οικονομικήοικονομική δύναμηδύναμη ήτανήταν τοτο
μονοπώλιομονοπώλιο στοστο εμπόριοεμπόριο τουτου αλατιούαλατιού..
ΟιΟι στρατιώτεςστρατιώτες τουτου ΝαπολέονταΝαπολέοντα πέθανανπέθαναν κατάκατά τηντην υποχώρησηυποχώρηση τουςτους απόαπό τηντην ΜόσχαΜόσχα
επειδήεπειδή οιοι πληγέςπληγές τουςτους δενδεν έκλεινανέκλειναν λόγωλόγω τηςτης έλλειψηςέλλειψης αλατιούαλατιού..
ΣτηΣτη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ΚατοχήςΚατοχής[1941[1941--1944],1944],τοτο αλάτιαλάτι αποτέλεσεαποτέλεσε είδοςείδος μέτρησηςμέτρησης καικαι μονάδαμονάδα
στοστο ανταλλακτικόανταλλακτικό εμπόριοεμπόριο..
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ΤοΤο αλάτιαλάτι στηστη θρησκείαθρησκεία
ΤοΤο αλάτιαλάτι έπαιξεέπαιξε σημαντικόσημαντικό ρόλορόλο καικαι αναφέρεταιαναφέρεται σεσε διαφορετικέςδιαφορετικές θρησκείεςθρησκείες , , 
συμβολίζονταςσυμβολίζοντας κυρίωςκυρίως τηντην αγνότητααγνότητα. . ΣτηνΣτην ιουδαϊκήιουδαϊκή θρησκείαθρησκεία τοτο αλάτιαλάτι είναιείναι τοτο
απαραίτητοαπαραίτητο συμπλήρωμασυμπλήρωμα κάθεκάθε θυσίαςθυσίας, , όπωςόπως καικαι τοτο βούτηγμαβούτηγμα τουτου ψωμιούψωμιού σεσε αλάτιαλάτι, , 
στοστο δείπνοδείπνο τηςτης ΠαρασκευήςΠαρασκευής θεωρείταιθεωρείται τοτο δώροδώρο τουτου ΘεούΘεού καικαι συμβολίζεισυμβολίζει τηντην τήρησητήρηση
τηςτης συμφωνίαςσυμφωνίας μεμε τοτο λαόλαό τουτου..
ΣτηΣτη ΒίβλοΒίβλο υπάρχουνυπάρχουν πολλέςπολλές αναφορέςαναφορές γιαγια τοτο αλάτιαλάτι μεμε χαρακτηριστικήχαρακτηριστική τηντην φράσηφράση τουτου
ΙησούΙησού στηνστην επίεπί τουτου ΌρουςΌρους ομιλίαομιλία: : ««ΥμείςΥμείς εστέεστέ τοτο άλαςάλας τηςτης γηςγης εάνεάν δεδε τοτο άλαςάλας
μωρανθήμωρανθή,,ενεν τίνιτίνι αλισθήσεταιαλισθήσεται;;ειςεις ουδένουδέν ισχύειισχύει έτιέτι ειει μημη βλήθενβλήθεν έξωέξω καταπατείσθαικαταπατείσθαι υπόυπό
τωντων ανθρώπωνανθρώπων»»
ΗΗ ΚαθολικήΚαθολική ΕκκλησίαΕκκλησία διαθέτειδιαθέτει καικαι ιερόιερό ««αλάτιαλάτι τηςτης σοφίαςσοφίας»» , , εκτόςεκτός απόαπό τοτο αγιασμένοαγιασμένο
νερόνερό..
ΠολλέςΠολλές φυλέςφυλές στηνστην ΑφρικήΑφρική καικαι στηνστην ΚαραϊβικήΚαραϊβική ,,χρησιμοποιούσανχρησιμοποιούσαν τοτο αλάτιαλάτι γιαγια τηντην
απομάκρυνσηαπομάκρυνση τωντων κακώνκακών πνευμάτωνπνευμάτων..
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ΔΔ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
Σ΄Σ΄ αυτήαυτή τητη φάσηφάση ασχοληθήκαμεασχοληθήκαμε μεμε τουςτους τρόπουςτρόπους εξαγωγήςεξαγωγής τουτου αλατιούαλατιού απόαπό τοτο
θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό. . ΜιλήσαμεΜιλήσαμε λεπτομερώςλεπτομερώς γιαγια τιςτις ΑλυκέςΑλυκές γενικάγενικά, , αλλάαλλά καικαι ειδικάειδικά γιαγια τιςτις
ΑλυκέςΑλυκές ΚίτρουςΚίτρους ,,πουπου είχαμεείχαμε προγραμματίσειπρογραμματίσει νανα επισκεφτούμεεπισκεφτούμε..
ΑλυκήΑλυκή λέγεταιλέγεται τοτο παραθαλλάσιοπαραθαλλάσιο μέροςμέρος πουπου διαμορφώθηκεδιαμορφώθηκε κατάλληλακατάλληλα γιαγια τηντην εξαγωγήεξαγωγή
τουτου αλατιούαλατιού απόαπό τοτο νερόνερό τηςτης θάλασσαςθάλασσας. . 

ΣτοιχείαΣτοιχεία απόαπό τηντην ιστορίαιστορία τωντων ΑλυκώνΑλυκών
ΑλυκέςΑλυκές στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα θεωρείταιθεωρείται ότιότι υπάρχουνυπάρχουν απόαπό τητη μυκηναϊκήμυκηναϊκή εποχήεποχή..
ΣτηνΣτην αρχαίααρχαία ΑθήναΑθήνα προμηθευότανπρομηθευόταν αλάτιαλάτι απόαπό τιςτις ΑλυκέςΑλυκές τηςτης ΡαφήναςΡαφήνας , , τηςτης ΒούλαςΒούλας

καικαι τουτου ΣουνίουΣουνίου. . ΤοΤο αττικόαττικό αλάτιαλάτι ήτανήταν μάλισταμάλιστα εξαιρετικήςεξαιρετικής ποιότηταςποιότητας..
ΣτηνΣτην βυζαντινήβυζαντινή περίοδοπερίοδο οιοι αλυκέςαλυκές ανήκανανήκαν στονστον αυτοκράτορααυτοκράτορα ήή σταστα μοναστήριαμοναστήρια, , 

όμωςόμως τοτο εμπόριοεμπόριο τουτου αλατιούαλατιού στηστη ΜεσόγειοΜεσόγειο πέρασεπέρασε σταστα χέριαχέρια τωντων ΒενετώνΒενετών..
ΣτηΣτη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ΤουρκοκρατίαςΤουρκοκρατίας υπήρχανυπήρχαν αλυκέςαλυκές σεσε πολλέςπολλές περιοχέςπεριοχές οιοι οποίεςοποίες

ανήκανανήκαν στιςστις κατάκατά τόπουςτόπους κοινότητεςκοινότητες , , στιςστις πόλειςπόλεις ήή καικαι μερικέςμερικές φορέςφορές σεσε ιδιώτεςιδιώτες..
ΤοΤο τρίτοτρίτο έτοςέτος τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής ΕπανάστασηςΕπανάστασης τοτο 1823, 1823, τοτο αλάτιαλάτι έγινεέγινε μονοπωλιακόμονοπωλιακό

είδοςείδος, , τοτο 1849 1849 λειτουργούσανλειτουργούσαν 8 8 αλυκέςαλυκές..
ΤαΤα έσοδαέσοδα απόαπό τιςτις αλυκέςαλυκές χρησιμοποιήθηκανχρησιμοποιήθηκαν γιαγια τηντην αποπληρωμήαποπληρωμή τωντων εθνικώνεθνικών

χρεώνχρεών στιςστις αρχέςαρχές τουτου 2020ουου αιώνααιώνα. . 
ΤοΤο 1902 1902 στηνστην ΕλλάδαΕλλάδα λειτουργούσανλειτουργούσαν 16 16 αλυκέςαλυκές, , ενώενώ στηστη διάρκειαδιάρκεια τουτου ΜεσοπολέμουΜεσοπολέμου

έγινανέγιναν 25 25 γιαγια νανα μείνουνμείνουν 8 8 γύρωγύρω στοστο 1996.1996.
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ΠαλαιότεραΠαλαιότερα υπήρχανυπήρχαν αλυκέςαλυκές στηνστην ΑνάβυσσοΑνάβυσσο τηςτης ΑττικήςΑττικής, , στηστη ΛευκάδαΛευκάδα, , στηστη ΜήλοΜήλο, , 
στηστη ΖάκυνθοΖάκυνθο, , στοστο ΠυθαγόρειοΠυθαγόρειο τηςτης ΣάμουΣάμου, , στηνστην ΚωΚω, , στηνστην ΚέρκυραΚέρκυρα, , στηνστην ΠάροΠάρο κκ..αα..
ΣήμεραΣήμερα υπάρχουνυπάρχουν στοστο ΜεσολόγγιΜεσολόγγι(2), (2), ΚίτροςΚίτρος ΠιερίαςΠιερίας(1), (1), στηστη ΘεσσαλονίκηΘεσσαλονίκη(1), (1), στηστη
ΚομοτηνήΚομοτηνή(1), (1), στηνστην ΞάνθηΞάνθη(1) (1) καικαι στηστη ΛέσβοΛέσβο(1). (1). ΗΗ συνολικήσυνολική ετήσιαετήσια παραγωγήπαραγωγή
υπολογίζεταιυπολογίζεται σεσε 120.000120.000--200.000 200.000 τόνουςτόνους. . ΤοΤο αλάτιαλάτι απόαπό τιςτις αλυκέςαλυκές επεξεργάζεταιεπεξεργάζεται πρινπριν
τηντην κατανάλωσηκατανάλωση . . ΚαθαρίζεταιΚαθαρίζεται αρχικάαρχικά μεμε διαλύματαδιαλύματα αλάτωναλάτων καικαι στηστη συνέχειασυνέχεια μεμε
αλκαλικάαλκαλικά διαλύματαδιαλύματα , , ώστεώστε νανα απαλλαχθείαπαλλαχθεί απόαπό τιςτις ξένεςξένες ουσίεςουσίες. . ΚατόπινΚατόπιν ξεραίνεταιξεραίνεται, , 
γίνεταιγίνεται σκόνησκόνη καικαι ακολουθείακολουθεί τοτο δρόμοδρόμο τουτου εμπορίουεμπορίου..

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στιςστις ΑλυκέςΑλυκές ΚίτρουςΚίτρους
ΕπισκεφθήκαμεΕπισκεφθήκαμε έναένα χώροχώρο πουπου καταλαμβάνεικαταλαμβάνει 3.500 3.500 χιλιάδεςχιλιάδες τετραγωνικάτετραγωνικά στρέμματαστρέμματα
περίπουπερίπου καικαι είναιείναι ηη δεύτερηδεύτερη σεσε έκτασηέκταση καικαι σεσε παραγωγήπαραγωγή μετάμετά τιςτις ΑλυκέςΑλυκές ΜεσολογγίουΜεσολογγίου..
ΕκείΕκεί μάθαμεμάθαμε ότιότι
αα] ] οιοι αλυκέςαλυκές κατασκευάζονταικατασκευάζονται σεσε ίσαίσα καικαι χαμηλάχαμηλά εδάφηεδάφη κοντάκοντά στηστη θάλασσαθάλασσα
ββ] ] τοτο έδαφοςέδαφος όπουόπου κατασκευάζονταικατασκευάζονται οιοι αλυκέςαλυκές πρέπειπρέπει νανα είναιείναι αδιαπέραστοαδιαπέραστο απόαπό νερόνερό, , 
γιγι’’ αυτόαυτό καικαι οιοι κατασκευαστέςκατασκευαστές αλυκώναλυκών προτιμούνπροτιμούν τατα αργιλώδηαργιλώδη εδάφηεδάφη..
γγ] ] ηη αρχήαρχή λειτουργίαςλειτουργίας τουςτους βασίζεταιβασίζεται στηνστην ταυτόχρονηταυτόχρονη χρήσηχρήση τωντων τεσσάρωντεσσάρων
στοιχείωνστοιχείων τουτου θαλασσινούθαλασσινού νερούνερού ,,τουτου αργιλώδουςαργιλώδους εδάφουςεδάφους ,,τηςτης ηλιακήςηλιακής ενέργειαςενέργειας
,,πουπου μαζίμαζί μεμε τηντην αιολικήαιολική ενέργειαενέργεια ,,ευνοούνευνοούν τηντην εξάτμισηεξάτμιση καικαι τηντην κρυστάλλωσηκρυστάλλωση τουτου
άλατοςάλατος..
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ΤαΤα κύριακύρια στοιχείαστοιχεία τωντων ΑλυκώνΑλυκών είναιείναι::
αα] ] ΤοΤο σύστημασύστημα λεκανώνλεκανών εξάτμισηςεξάτμισης σεσε σειράσειρά, , τοτο οποίοοποίο αποτελείταιαποτελείται απόαπό αβαθείςαβαθείς λεκάνεςλεκάνες
διαχωρισμένεςδιαχωρισμένες μεμε αναχώματααναχώματα

ββ] ] ΤαΤα αλατοπήγιααλατοπήγια –– κρυσταλοπήγιακρυσταλοπήγια ((τηγάνιατηγάνια))

γγ] ] ΟιΟι ταμιευτήρεςταμιευτήρες άλμηςάλμης

δδ] ] ΤαΤα αντλιοστάσιααντλιοστάσια

εε] ] ΟιΟι αλμαγωγοίαλμαγωγοί, , οιοι πόρτεςπόρτες καικαι τατα γεφυρίδιαγεφυρίδια

στστ] ] ΟΟ εξοπλισμόςεξοπλισμός συγκομιδήςσυγκομιδής ,,μεταφοράςμεταφοράς, , πλύσεωςπλύσεως καικαι τελικήςτελικής αποθέσεωςαποθέσεως άλατοςάλατος
στιςστις αλατοσωρούςαλατοσωρούς γιαγια τηντην παροδικήπαροδική αποθήκευσηαποθήκευση

ζζ] ] ΟΟ μετεωρολογικόςμετεωρολογικός σταθμόςσταθμός
ΗΗ όληόλη διαδικασίαδιαδικασία ξεκινάειξεκινάει τοντον ΑπρίλιοΑπρίλιο καικαι τελειώνειτελειώνει τέλοςτέλος ΑυγούστουΑυγούστου, , τουςτους μήνεςμήνες
δηλαδήδηλαδή πουπου μπορείμπορεί νανα γίνειγίνει πιοπιο εύκοληεύκολη ηη εξάτμισηεξάτμιση λόγωλόγω τηςτης ηλιοφάνειαςηλιοφάνειας. . ΗΗ συγκομιδήσυγκομιδή
ξεκινάειξεκινάει τοτο πρώτοπρώτο δεκαήμεροδεκαήμερο τουτου ΣεπτεμβρίουΣεπτεμβρίου. . 
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ΕΕ’’ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΔραστηριότητεςΔραστηριότητες -- ΚατασκευέςΚατασκευές –– ΔημιουργίεςΔημιουργίες

1] 1] ΈκθεσηΈκθεση ΓλυπτικήςΓλυπτικής

ΟιΟι μαθητέςμαθητές πήρανπήραν αλεύριαλεύρι καικαι χοντρόχοντρό αλάτιαλάτι ,,σεσε ίσηίση ποσότηταποσότητα ,,πρόσθεσανπρόσθεσαν νερόνερό καικαι
έφτιαξανέφτιαξαν έναένα ζυμάριζυμάρι ,,έναένα είδοςείδος πηλούπηλού. . ΣκέφτηκανΣκέφτηκαν ,,συζήτησανσυζήτησαν καικαι αποφάσισαναποφάσισαν τιτι
είδουςείδους γλυπτόγλυπτό θέλουνθέλουν νανα φτιάξουνφτιάξουν ..
ΟιΟι τρισδιάστατεςτρισδιάστατες δημιουργίεςδημιουργίες παρέμεινανπαρέμειναν τουλάχιστοντουλάχιστον δύοδύο ημέρεςημέρες σεσε ξηρόξηρό περιβάλλονπεριβάλλον
καικαι ότανόταν στέγνωσανστέγνωσαν βάφτηκανβάφτηκαν καικαι διακοσμήθηκανδιακοσμήθηκαν. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια εκτέθηκανεκτέθηκαν σεσε
τραπέζιατραπέζια γιαγια νανα τατα θαυμάσουνθαυμάσουν οιοι μαθητέςμαθητές τωντων άλλωνάλλων τάξεωντάξεων..

2] 2] ΠειράματαΠειράματα μεμε αλάτιαλάτι

αα) ) ΡίξαμεΡίξαμε θαλασσινόθαλασσινό νερόνερό σεσε έναένα πλατύπλατύ δοχείοδοχείο καικαι τοτο αφήσαμεαφήσαμε γιαγια λίγεςλίγες μέρεςμέρες στονστον
ήλιοήλιο. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια καταγράψαμεκαταγράψαμε τιςτις παρατηρήσειςπαρατηρήσεις μαςμας..
ββ) ) ΠήραμεΠήραμε δύοδύο ποτήριαποτήρια μεμε νερόνερό καικαι στοστο έναένα βάλαμεβάλαμε έναένα κουταλάκικουταλάκι αλάτιαλάτι καικαι στοστο άλλοάλλο
τρίατρία κουταλάκιακουταλάκια. . ΠαρατηρούμεΠαρατηρούμε πιοπιο είναιείναι πιοπιο θολόθολό. . 
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γγ) ) ΤαΤα παιδιάπαιδιά γέμισανγέμισαν πολλάπολλά μπολμπολ μεμε ζεστόζεστό νερόνερό καικαι πήρανπήραν διάφοραδιάφορα πλαστικάπλαστικά ήή ξύλιναξύλινα
αντικείμενααντικείμενα καικαι τατα έβαλανέβαλαν μέσαμέσα. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια πρόσθεσανπρόσθεσαν σταστα μπολμπολ αλάτιαλάτι, , μιαμια
κουταλιάκουταλιά στοστο πρώτοπρώτο, , δύοδύο κουταλιέςκουταλιές στοστο δεύτεροδεύτερο κκ..ττ..λλ..
ΠαρατήρησανΠαρατήρησαν ποιαποια αντικείμενααντικείμενα επιπλέουνεπιπλέουν περισσότεροπερισσότερο..

3] 3] ΖωγραφικήΖωγραφική μεμε αλάτιαλάτι

ΣεΣε νωπέςνωπές ζωγραφιέςζωγραφιές πάνωπάνω σεσε ακουαρέλαακουαρέλα ((μεμε τέμπερεςτέμπερες ήή νερομπογιέςνερομπογιές) ) πασπάλισανπασπάλισαν
αλάτιαλάτι. . ΣυζήτησανΣυζήτησαν ποιεςποιες είναιείναι οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις τουτου αλατιούαλατιού σταστα χρώματαχρώματα βαφήςβαφής..

4] 4] ΔημιουργούνΔημιουργούν χρωματιστάχρωματιστά βάζαβάζα μεμε αλάτιαλάτι

ΤαΤα παιδιάπαιδιά αφούαφού έκανανέκαναν σκόνησκόνη τιςτις χρωματιστέςχρωματιστές κιμωλίεςκιμωλίες, , τηντην έριξανέριξαν σεσε μιαμια σακούλασακούλα μεμε
αλάτιαλάτι καικαι τηντην έτριψανέτριψαν μεμε τατα χέριαχέρια ..ΕπανέλαβανΕπανέλαβαν τητη διαδικασίαδιαδικασία μεμε διαφορετικάδιαφορετικά χρώματαχρώματα
καικαι γέμισανγέμισαν τατα βάζαβάζα μεμε διάφοραδιάφορα χρώματαχρώματα αλατιούαλατιού. . ΚάποιαΚάποια απόαπό αυτάαυτά έγινανέγιναν
κηροπήγιακηροπήγια..
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5] 5] ΚουζινομαγειρέματαΚουζινομαγειρέματα –– ΣαλατομαγειρέματαΣαλατομαγειρέματα

ΜεΜε αφορμήαφορμή τοτο τραγούδιτραγούδι ««ΤοΤο αλάτιαλάτι καικαι ηη παρέαπαρέα τουτου»» οιοι μαθητέςμαθητές έφερανέφεραν λαχανικάλαχανικά
((ντομάτεςντομάτες ,,αγγούριααγγούρια, , λάχανολάχανο, , μαρούλιαμαρούλια, , κρεμμυδάκιακρεμμυδάκια), ), αλάτιαλάτι, , ρίγανηρίγανη, , λάδιλάδι, , φέταφέτα, , 
τουρσιάτουρσιά, , παστάπαστά ψάριαψάρια, , ΚρητικάΚρητικά παξιμάδιαπαξιμάδια, , πράσινεςπράσινες πιπεριέςπιπεριές, , ελιέςελιές, , πλαστικάπλαστικά σκεύησκεύη, , 
πιάταπιάτα, , πιρούνιαπιρούνια. . ΟιΟι μαθητέςμαθητές αφούαφού χωρίστηκανχωρίστηκαν σεσε ομάδεςομάδες , , κατέβηκανκατέβηκαν μεμε τιςτις δασκάλεςδασκάλες
τουςτους στουςστους χώρουςχώρους τηςτης τραπεζαρίαςτραπεζαρίας. . ΚάθεΚάθε ομάδαομάδα ανέλαβεανέλαβε μιαμια εργασίαεργασία ::τοτο πλύσιμοπλύσιμο
τωντων λαχανικώνλαχανικών, , τοτο ανακάτεμαανακάτεμα, , τοτο μοίρασμαμοίρασμα σταστα πιάταπιάτα, , τοτο σερβίρισμασερβίρισμα, , τοτο καθάρισμακαθάρισμα
τωντων τραπεζιώντραπεζιών κκ..άά..
ΟιΟι δασκάλεςδασκάλες συμμετείχανσυμμετείχαν μεμε τοτο κόψιμοκόψιμο τωντων λαχανικώνλαχανικών. . ΕτοιμάστηκανΕτοιμάστηκαν δύοδύο μεγάλαμεγάλα
τραπέζιατραπέζια μεμε διάφορεςδιάφορες σαλάτεςσαλάτες ,,τουρσιάτουρσιά, , παστάπαστά σταστα οποίαοποία έφαγανέφαγαν οιοι μαθητέςμαθητές τιςτις
δημιουργίεςδημιουργίες τουςτους..
ΉτανΉταν μιαμια απόαπό τιςτις πιοπιο διασκεδαστικέςδιασκεδαστικές καικαι ευχάριστεςευχάριστες δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου
προγράμματοςπρογράμματος..

6] 6] ΔημιουργίαΔημιουργία –– ΕικονογράφησηΕικονογράφηση μύθωνμύθων σχετικώνσχετικών μεμε τοτο αλάτιαλάτι

ΟιΟι μαθητέςμαθητές άκουσανάκουσαν τοτο μύθομύθο απόαπό CDCD καικαι αποφάσισαναποφάσισαν μεμε ποιοποιο κομμάτικομμάτι τουτου μύθουμύθου θαθα
ασχοληθείασχοληθεί κάθεκάθε ομάδαομάδα. . ΣτηΣτη συνέχειασυνέχεια ζωγράφισανζωγράφισαν εικόνεςεικόνες τουτου παραμυθιούπαραμυθιού καικαι τιςτις
ένωσανένωσαν. . 
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6] 6] ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας
ΤαΤα παιδιάπαιδιά κατασκεύασανκατασκεύασαν αφίσεςαφίσες σταστα ελληνικάελληνικά καικαι σταστα αγγλικάαγγλικά μεμε λέξειςλέξεις ,,παροιμίεςπαροιμίες κκ..άά. . 
ΠρόσθεσανΠρόσθεσαν εικόνεςεικόνες απόαπό αλυκέςαλυκές καικαι ότιότι άλλοάλλο είχανείχαν σχετικόσχετικό..

7] 7] ΓραπτήΓραπτή έκφρασηέκφραση
ΖητήθηκεΖητήθηκε απόαπό τουςτους μαθητέςμαθητές ηη δημιουργίαδημιουργία γραπτήςγραπτής διήγησηςδιήγησης, , μιαςμιας προσωπικήςπροσωπικής
εμπειρίαςεμπειρίας, , κατάκατά τηντην οποίαοποία ένιωσανένιωσαν πολύπολύ κοντάκοντά σεσε κάποιοκάποιο φίλοφίλο τουςτους ,,έναένα περιστατικόπεριστατικό
μεμε κάποιοκάποιο φίλοφίλο τουςτους πουπου θαθα μπορούσεμπορούσε νανα έχειέχει τίτλοτίτλο ««ΦάγαμεΦάγαμε ψωμίψωμί καικαι αλάτιαλάτι»». . ΟιΟι
ιστορίεςιστορίες τωντων μαθητώνμαθητών διαβάστηκανδιαβάστηκαν στοστο σύνολοσύνολο τηςτης τάξηςτάξης..

8] 8] ΑκροστιχίδαΑκροστιχίδα
ΤαΤα παιδιάπαιδιά συμπλήρωσανσυμπλήρωσαν μιαμια αυτοσχέδιααυτοσχέδια ακροστιχίδαακροστιχίδα μεμε τίτλοτίτλο ««ΑλατορυχείαΑλατορυχεία»»

9] 9] ΧορογραφίαΧορογραφία τουτου τραγουδιούτραγουδιού ««ΤοΤο αλάτιαλάτι καικαι ηη παρέαπαρέα τουτου»»
ΤαΤα κορίτσιακορίτσια τωντων τριώντριών τμημάτωντμημάτων, , μαζίμαζί μεμε τηντην γυμνάστριαγυμνάστρια τουςτους ,,χορογράφησανχορογράφησαν τοτο
τραγούδιτραγούδι καικαι διασκέδασανδιασκέδασαν χορεύονταςχορεύοντας τοτο..

10] 10] ΔραματοποιήσηΔραματοποιήση
ΤουΤου μύθουμύθου: : ««ΟΟ βασιλιάςβασιλιάς καικαι οιοι τρειςτρεις κόρεςκόρες»»
ΤουΤου θεατρικούθεατρικού: : ««ΟΟ χορόςχορός τωντων ΜπαχαρικώνΜπαχαρικών καικαι οο γάμοςγάμος τουτου ΑλατιούΑλατιού»»
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ΣΤΣΤ ΦΑΣΗΦΑΣΗ
ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα ΑλάτιΑλάτι, , ΆσπροςΆσπρος χρυσόςχρυσός , , πηγήπηγή ζωήςζωής ««ΈναςΈνας κρυμμένοςκρυμμένος θησαυρόςθησαυρός»»
παρουσιάστηκεπαρουσιάστηκε στουςστους χώρουςχώρους τουτου σχολείουσχολείου στοστο τέλοςτέλος τηςτης σχολικήςσχολικής χρονιάςχρονιάς. . ΗΗ
εκδήλωσηεκδήλωση συμπεριλάμβανεσυμπεριλάμβανε::
ΈκθεσηΈκθεση μεμε τιςτις εργασίεςεργασίες τωντων παιδιώνπαιδιών, , χορευτικόχορευτικό τουτου τραγουδιούτραγουδιού γιαγια τοτο αλάτιαλάτι, , 
δραματοποίησηδραματοποίηση τουτου μύθουμύθου: : ««ΟΟ βασιλιάςβασιλιάς καικαι οιοι τρειςτρεις κόρεςκόρες»» καικαι παρουσίασηπαρουσίαση τουτου
θεατρικούθεατρικού: : ««ΟΟ χορόςχορός τωντων μπαχαρικώνμπαχαρικών καικαι οο γάμοςγάμος τουτου αλατιούαλατιού»». . 
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤοΤο πρόγραμμαπρόγραμμα ΑλάτιΑλάτι, , ΆσπροςΆσπρος χρυσόςχρυσός , , πηγήπηγή ζωήςζωής ««ΈναςΈνας κρυμμένοςκρυμμένος θησαυρόςθησαυρός»»
υλοποιήθηκευλοποιήθηκε απόαπό τουςτους μαθητέςτωνμαθητέςτων τμημάτωντμημάτων ΔΔ1 , 1 , ΔΔ2 , 2 , ΔΔ3 3 τουτου 99ουου ΔημοτικούΔημοτικού ΣχολείουΣχολείου
ΚατερίνηςΚατερίνης καικαι τιςτις δασκάλεςδασκάλες τωντων τμημάτωντμημάτων κατάκατά τοτο σχολικόσχολικό έτοςέτος 20102010--11.11.
ΠραγματοποιήθηκεΠραγματοποιήθηκε μεμε επιτυχίαεπιτυχία στοστο χρονικόχρονικό πλαίσιοπλαίσιο πουπου είχεείχε οριστείοριστεί απόαπό τηντην αρχήαρχή τουτου
προγράμματοςπρογράμματος..
ΕπιτεύχθηκανΕπιτεύχθηκαν σεσε μεγάλομεγάλο βαθμόβαθμό οιοι αρχικοίαρχικοί στόχοιστόχοι έτσιέτσι όπωςόπως είχανείχαν τεθείτεθεί..
ΟιΟι μαθητέςμαθητές δούλεψανδούλεψαν ομαδικάομαδικά καικαι συνεργατικάσυνεργατικά, , κατανόησανκατανόησαν τηντην σημασίασημασία τουτου αλατιούαλατιού
γιαγια τοντον ανθρώπινοανθρώπινο οργανισμόοργανισμό καικαι τιςτις χρήσειςχρήσεις τουτου , , απέκτησαναπέκτησαν γνώσειςγνώσεις σχετικέςσχετικές μεμε τοτο
αλάτιαλάτι μέσαμέσα απόαπό δημιουργικέςδημιουργικές δραστηριότητεςδραστηριότητες όπωςόπως κατασκευέςκατασκευές, , δραματοποίησηδραματοποίηση, , 
ανάγνωσηανάγνωση λογοτεχνικώνλογοτεχνικών κειμένωνκειμένων, , έμαθανέμαθαν νανα συλλέγουνσυλλέγουν πληροφορίεςπληροφορίες καικαι νανα τιςτις
επεξεργάζονταιεπεξεργάζονται..
ΠολύΠολύ σημαντικόσημαντικό όφελοςόφελος αποκόμισαναποκόμισαν απόαπό τητη βιωματικήβιωματική προσέγγισηπροσέγγιση τωντων θεμάτωνθεμάτων μέσαμέσα
απόαπό πειράματαπειράματα καικαι κατασκευέςκατασκευές..
ΗΗ διαθεματικήδιαθεματική προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης γνώσηςγνώσης έγινεέγινε μεμε τρόποτρόπο απλόαπλό καικαι αβίαστοαβίαστο..
ΤοΤο σημαντικότεροσημαντικότερο όμωςόμως όλωνόλων είναιείναι πωςπως τατα παιδιάπαιδιά διασκέδασανδιασκέδασαν , , εκτονώθηκανεκτονώθηκαν καικαι
ξέφυγανξέφυγαν απόαπό τηντην αυστηρήαυστηρή καθημερινότητακαθημερινότητα τουςτους αντιμετωπίζονταςαντιμετωπίζοντας τηντην σχολικήσχολική
πραγματικότηταπραγματικότητα μμ’’ ένανέναν διαφορετικόδιαφορετικό πιοπιο χαλαρόχαλαρό καικαι πιοπιο διασκεδαστικόδιασκεδαστικό τρόποτρόπο..
ΚάποιεςΚάποιες δραστηριότητεςδραστηριότητες ,,ενώενώ δενδεν ήτανήταν στονστον αρχικόαρχικό σχεδιασμόσχεδιασμό, , έδωσανέδωσαν θετικότεραθετικότερα
αποτελέσματααποτελέσματα απαπ’’ ότιότι περιμέναμεπεριμέναμε..
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ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα τατα ««ΣαλατομαγειρέματαΣαλατομαγειρέματα»» εξελίχθηκανεξελίχθηκαν σεσε μιαμια πολύπολύ επιτυχημένηεπιτυχημένη
διαδικασίαδιαδικασία. . ΤαΤα παιδιάπαιδιά χάρηκανχάρηκαν καικαι διασκέδασανδιασκέδασαν μεμε τηντην συμμετοχήσυμμετοχή τουςτους στηνστην
δημιουργίαδημιουργία τωντων σαλατώνσαλατών..
ΜάλισταΜάλιστα , , απόαπό μαρτυρίεςμαρτυρίες γονιώνγονιών , , μάθαμεμάθαμε πωςπως πολλάπολλά παιδιάπαιδιά βελτίωσανβελτίωσαν τιςτις
διατροφικέςδιατροφικές τουςτους συνήθειεςσυνήθειες τρώγονταςτρώγοντας καθημερινάκαθημερινά σαλάτεςσαλάτες πουπου έφτιαχνανέφτιαχναν μόναμόνα τουςτους. . 
ΔεχθήκαμεΔεχθήκαμε συγχαρητήριασυγχαρητήρια καικαι ευχαριστίεςευχαριστίες απόαπό γονείςγονείς πουπου μάταιαμάταια προσπαθούσανπροσπαθούσαν νανα
βάλουνβάλουν τιςτις σαλάτεςσαλάτες στηστη διατροφήδιατροφή τωντων παιδιώνπαιδιών τουςτους..
ΕνισχύθηκεΕνισχύθηκε ηη περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική τουςτους συνείδησησυνείδηση σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην αξίααξία καικαι προστασίαπροστασία τηςτης
θάλασσαςθάλασσας. . ΤώραΤώρα έχουνέχουν ένανέναν ακόμηακόμη λόγωλόγω γιαγια νανα τητη θεωρούνθεωρούν πολύτιμηπολύτιμη. . ΕκτόςΕκτός απόαπό
τροφήτροφή καικαι ψυχαγωγίαψυχαγωγία ξέρουνξέρουν ότιότι κρύβεικρύβει μέσαμέσα τηςτης ένανέναν άσπροάσπρο χρυσόχρυσό, , μίαμία πηγήπηγή ζωήςζωής, , 
τοτο αλάτιαλάτι..
ΈτσιΈτσι αποδείχθηκεαποδείχθηκε γιαγια μιαμια ακόμηακόμη φοράφορά πωςπως τατα προγράμματαπρογράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελούναποτελούν εξαιρετικάεξαιρετικά χρήσιμαχρήσιμα εργαλείαεργαλεία πουπου υποστηρίζουνυποστηρίζουν καικαι
διευρύνουνδιευρύνουν τοτο εκπαιδευτικόεκπαιδευτικό καικαι παιδαγωγικόπαιδαγωγικό έργοέργο τωντων δασκάλωνδασκάλων..
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ΦΟΡΕΙΣΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙΚΑΙ ΑΤΟΜΑΑΤΟΜΑ ΠΟΥΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ

ΕλληνικέςΕλληνικές ΑλυκέςΑλυκές ΑΑ..ΕΕ ΥποκατάστημαΥποκατάστημα ΑλυκώνΑλυκών ΚίτρουςΚίτρους
ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης
ΣύλλογοςΣύλλογος ΓονέωνΓονέων καικαι ΚηδεμόνωνΚηδεμόνων 99ουου ΔημοτικούΔημοτικού ΣχολείουΣχολείου ΚατερίνηςΚατερίνης
ΣχολήΣχολή ΠληροφορικήςΠληροφορικής ΜυστακίδηΜυστακίδη ΝικόλαουΝικόλαου
ΤουςΤους συναδέλφουςσυναδέλφους: : 

ΧρύσαΧρύσα ΕξάρχουΕξάρχου ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΑγγλικώνΑγγλικών
ΈφηΈφη ΜαυρίδουΜαυρίδου ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΦυσικήςΦυσικής ΑγωγήςΑγωγής
ΜαρίαΜαρία ΑυγουστίδουΑυγουστίδου ΚαθηγήτριαΚαθηγήτρια ΠληροφορικήςΠληροφορικής
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠεριοδικόΠεριοδικό ΠαράθυροΠαράθυρο στηνστην ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση τουτου παιδιούπαιδιού. . ΕκδόσειςΕκδόσεις: : ΩρίωνΩρίων
ΣανΣαν τοτο αλάτιαλάτι ((ΛαϊκόΛαϊκό παραμύθιπαραμύθι) ) ΓλώσσαΓλώσσα Δ΄Δ΄ ΔημοτικούΔημοτικού τεύχοςτεύχος ΒΒ’’ ((παλιόπαλιό βιβλίοβιβλίο))
ΙστοσελίδεςΙστοσελίδες

www.noikokyra.grwww.noikokyra.gr
www.typeamon.netwww.typeamon.net
www.tovima.grwww.tovima.gr
www.saltmuseum.org.ukwww.saltmuseum.org.uk
whc.unesco.orgwhc.unesco.org
www.wikipedia.orgwww.wikipedia.org
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΩΝΤΩΝ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙΚΑΙ

ΕΡΓΑΣΙΕΣΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝΠΑΙΔΙΩΝ
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ΈκθεσηΈκθεση ΓλυπτικήςΓλυπτικής
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ΠειράματαΠειράματα μεμε αλάτιαλάτι
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ΖωγραφικήΖωγραφική μεμε αλάτιαλάτι
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ΔημιουργίεςΔημιουργίες μεμε αλάτιαλάτι
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ΚουζινομαγειρέματαΚουζινομαγειρέματα -- ΣαλατομαγειρέματαΣαλατομαγειρέματα
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ΔημιουργίαΔημιουργία--ΕικονογράφησηΕικονογράφηση μύθωνμύθων
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ΚατασκευήΚατασκευή αφίσαςαφίσας
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ΓραπτήΓραπτή έκφρασηέκφραση
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ΑκροστιχίδαΑκροστιχίδα
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ΧορογραφίαΧορογραφία
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ΔραματοποίησηΔραματοποίηση
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ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στιςστις ΑλυκέςΑλυκές ΚίτρουςΚίτρους
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ΕΝΑ ΑΛΑΤΟΣΠΗΛΑΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ταινία διάρκειας 4΄.14’’

http://www.youtube.com/watch?v=cZnnvJDj5JU

http://www.youtube.com/watch?v=cZnnvJDj5JU


