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ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
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.

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο
του 2011
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ΙΣΤΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ
Εικαστικά

Μελέτη Περιβάλλοντος

Γυμναστική

Γλυπτά με αλάτι, ζωγραφική με αλάτι,
χρωματιστά βάζα με αλάτι, εικονογράφηση
παραμυθιού, δημιουργία αφίσας

Χορογραφία του τραγουδιού
«Το αλάτι & η παρέα του»

Σύνθεση- σημασία -κατάχρηση
του αλατιού,
«Σαλατομαγειρέματα»

Ιστορία
«Το αλάτι στην Ιστορία &
στην Λαογραφία»

Θρησκευτικά
Αλάτι
Άσπρος χρυσός , πηγή ζωής
«Ένας κρυμμένος θησαυρός»

«Το αλάτι στην θρησκεία»

Φυσική

Θεατρική Αγωγή

Πειράματα με αλάτι

Δραματοποίηση μύθων
σχετικών με το αλάτι

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

Σκέφτομαι & γράφω: «Φάγαμε ψωμί &
αλάτι», παροιμίες ,ανάγνωση &
επεξεργασία του παραμυθιού
«Ο βασιλιάς & οι τρεις κόρες» ,
παραγωγή & σύνθεση λέξεων με αλάτι
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Η επιλογή του θέματος Αλάτι ,άσπρος χρυσός, πηγή ζωής «Ένας κρυμμένος
θησαυρός» καθορίστηκε από την ιδιαιτερότητα του νομού μας , να φιλοξενεί
στο Κίτρος Πιερίας τις Αλυκές που λόγω έκτασης και παραγωγής
καταλαμβάνουν δεύτερη θέση στην Ελλάδα μετά τις Αλυκές Μεσολογγίου.

ΑΦΟΡΜΗΣΗ
Η αφόρμηση δόθηκε αμέσως μετά το μεσημεριανό γεύμα των μαθητών στο
σχολείο. Ακολούθησαν ερωτήσεις και συζητήσεις σχετικά με το φαγητό τους και
γενικά με τα τρόφιμα. Όπως:
¾Γιατί σου άρεσε το φαγητό σου;
¾Τι είναι αυτό που κάνει το φαγητό νόστιμο;
¾Τι λείπει από το φαγητό όταν είναι άνοστο;
¾Ποια τρόφιμα λέγονται παστά;
¾Πού βάζουμε τα τρόφιμα για να διατηρηθούν;
¾κ.α
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ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Α’ ΦΑΣΗ
Ανάγνωση του ποιήματος «Το αλάτι & η παρέα του» της μουσικοπαιδαγωγού
Μαίης Κοκκίδου.
Ανάλυση κάθε στροφής και ερμηνεία φράσεων όπως «Τρώνε ψωμί και αλάτι».
Το ποιήμα αυτό είναι μελοποιημένο και αποτέλεσε το μουσικό σήμα του
προγράμματος.
ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙ
ΦΙΛΟΙ , ΕΧΘΡΟΙ Ή ΤΑΙΡΙ;
ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ
ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΕΙ ΚΙ Η ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ.

ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΣΑΡΔΕΛΑ
ΣΤΟΝ ΤΕΝΕΚΕ ΜΕ ΤΡΕΛΑ!
ΑΛΑΤΙ ΣΤΗΝ ΕΛΙΑ
ΚΙ ΑΜΕΣΩΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ!

ΖΑΧΑΡΗ ΚΙ ΑΛΑΤΙ
ΠΑΝΤΑ ΠΛΑΤΗ ΜΕ ΠΛΑΤΗ.
ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ,
ΤΟ ΝΑ ΑΛΜΥΡΟ, ΤΆΛΛΟ ΓΛΥΚΟ.

ΑΛΑΤΙ ΚΑΙ ΛΑΔΑΚΙ
ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΤΟ ΠΙΑΤΑΚΙ.
ΚΑΛΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΜΟΝΙ
ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΜΑΡΑΖΩΝΕΙ.

ΡΙΓΑΝΗ ΚΙ ΑΛΑΤΙ
ΚΑΝΟΥΝ ΣΠΟΥΔΑΙΑ ΠΑΡΤΙ
ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ
ΣΤΙΣ ΝΤΟΜΑΤΟΣΑΛΑΤΕΣ.

ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΑΛΑΤΙ ΤΡΩΝΕ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΙΟΥΝΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΛΥΠΕΣ, ΣΤΙΣ ΧΑΡΕΣ
ΤΙΣ ΠΙΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ.
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Τα παιδιά βρήκαν και έφεραν αινίγματα και γνωμικά σχετικά με το αλάτι. Τα
διαβάσαμε και τα συζητήσαμε το καθένα ξεχωριστά.
Φράσεις, παροιμίες, αινίγματα σχετικά με το αλάτι.
«Αλατισμένες …φράσεις»
¾Μη ρίχνεις αλάτι στις πληγές!
(Μην κάνεις περισσότερο επώδυνη μια κατάσταση.)
¾Θα σε αλατίσω!
(Θα σε τιμωρήσω.)
¾Το αλατοπίπερο της ζωής.
(Η νοστιμιά της ζωής.)
¾Κάνω (κάποιον) τ’ αλατιού.
(Τον δέρνω ανελέητα.)
¾Σε ξένο φαΐ αλάτι μη ρίχνεις.
(Μην ανακατεύεσαι σε ξένες υποθέσεις.)
¾Μένω στήλη άλατος.
(Μένω έκπληκτος.)
¾Φάγαμε ψωμί και αλάτι.
(Είμαστε πολύ στενοί φίλοι.)
¾Σε ότι είπαμε νερό και αλάτι.
(Ας ξεχάσουμε ότι είπαμε.)
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«Αινίγματα και Παροιμίες»
¾Άσπαρτο και αφύτευτο και στο σακί δεμένο. Τι είναι ;
¾Ο

ήλιος το κάνει, ο ήλιος το τρέφει και όταν σμίξει με την μάνα του πεθαίνει. Τι
είναι ;
¾Αφρίζει

η θάλασσα και χύνομαι
ο ήλιος με κάνει και ψήνομαι και οι άνθρωποι με τρώνε. Τι είναι ;
¾Το

αλάτι και η ζάχαρη μοιάζουν μα δεν ταιριάζουν
Κι ένα παιχνίδι!
Τα παιδιά θυμήθηκαν και το γνωστό παιχνίδι «Αλάτι και πιπέρι».
Τραγούδησαν το τραγούδι του παιχνιδιού:
Αλάτι ψιλό, πιπέρι χοντρό
Έχασα την μάνα μου και πάω να τη βρω.
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Στη συνέχεια τα παιδιά δημιούργησαν αφίσα με τις σχετικές φράσεις.
Κάποιες άλλες ομάδες μαθητών δημιούργησαν οικογένειες λέξεων σχετικές με
το αλάτι ( παραγωγή – σύνθεση). Οι ομάδες έγραψαν ένα «Σκέφτομαι και
Γράφω» με θέμα «Φάγαμε ψωμί και αλάτι». Αφού ανακοινώθηκαν όλα αυτά
στην τάξη ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.
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Β’ ΦΑΣΗ
Στη Β΄ ΦΑΣΗ ασχοληθήκαμε κυρίως με την σύσταση και την προέλευση του
αλατιού. Χρησιμοποιήσαμε της πληροφορίες που είχαν συλλέξει τα παιδιά από
διάφορες πηγές όπως διαδίκτυο , εγκυκλοπαίδειες και το εκπαιδευτικό
περιοδικό «Παράθυρο» . Συνοπτικά αναφέρουμε μερικές από τις πληροφορίες
που αναφέρθηκαν στην τάξη και απάντησαν στις εξής ερωτήσεις:
¾Τι είναι το αλάτι;
Αλάτι ονομάζεται το μαγειρικό άλας. Αποτελείται κυρίως από χλωριούχο νάτριο
και είναι βασικό συστατικό της ανθρώπινης διατροφής.
¾Πού βρίσκεται το αλάτι;
Το αλάτι βρίσκεται άφθονο στη φύση ή διαλυμένο στο νερό της θάλασσας.
Μπορεί όμως να προέρχεται και από μεγάλα ορυκτά κοιτάσματα και αυτό είναι
το ορυκτό αλάτι.
Η θάλασσα περιέχει αλάτι σε ποσοστό 2,7% - 3,8% . Σε περιοχές, όπου το
κλίμα είναι θερμό , το ποσοστό αυτό αυξάνεται ενώ μειώνεται σε θάλασσες
όπου εκβάλουν πολύ ποταμοί. Το αλάτι είναι απαραίτητο συστατικό κάθε
ζωντανού οργανισμού .
¾Πόσα αποθέματα αλατιού υπάρχουν στην γη;
Η γη είναι ένας πλανήτης γεμάτος αλάτι. Τα αποθέματα αλατιού στον πλανήτη
μας είναι απεριόριστα και ο εντοπισμός τους εύκολος αφού υπολογίζεται ότι η
περιεκτικότητα των ωκεανών είναι κατά μέσον όρο 35 γραμμάρια αλατιού ανά
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ένα λίτρο νερού.

Υπολογίζεται ότι το αλάτι που θα μπορούσε να παραχθεί από το νερό των
ωκεανών αν σκορπιζόταν πάνω στη γη, θα κάλυπτε όλες τις ηπείρους με
στρώμα πάχους 35 μέτρων.
Όλες οι θάλασσες δεν έχουν την ίδια περιεκτικότητα σε αλάτι. Οι βόρειες
θάλασσες έχουν περιεκτικότητα περίπου 3% , ενώ η Μεσόγειος περίπου 4% και
η Νεκρά θάλασσα περιέχει αλάτι σε ποσοστό 24% και παραπάνω. Για αυτό και
στην Νεκρά θάλασσα δεν μπορεί να επιβιώσει κανένας μικροσκοπικός
οργανισμός. Δυστυχώς όμως η θάλασσα αυτή κινδυνεύει να εξαφανιστεί
εξαιτίας των ανθρώπινων επεμβάσεων στην περιοχή.
Στη συνέχεια αναφερθήκαμε στη γευστική αξία του αλατιού. Διαβάσαμε το
παραμύθι «Ο βασιλιάς με τις τρεις κόρες» και ακολούθησε συζήτηση.
Από τους μαθητές ζητήθηκε να εικονογραφήσουν το παραμύθι ενώ ταυτόχρονα
το άκουγαν από CD. Σε αυτό το σημείο οι μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να
δραματοποιήσουν το παραμύθι. Μοιράστηκαν οι ρόλοι και το παραμύθι
ξαναδιαβάστηκε από τέσσερις μαθητές.
Στην επόμενη σελίδα ακολουθεί το παραμύθι.
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Γ’ ΦΑΣΗ
Στην Γ’ ΦΑΣΗ ασχοληθήκαμε κυρίως με τα εξής θέματα:
Η σημασία του αλατιού για τον ανθρώπινο οργανισμό: Έχει υποστηριχτεί ότι εξαιτίας
της θαλάσσιας καταγωγής όλων των ζωικών οργανισμών, το αλάτι, αποτελεί βασικό
συστατικό του σώματος . Καθώς όλα τα θηλαστικά αποβάλουν μεγάλες ποσότητες
αλατιού για την καλή λειτουργία του οργανισμού είναι αναγκαία η αναπλήρωση του,
ώστε να διατηρείται σταθερά στις σωστές αναλογίες. Ο βασικός ρόλος του αλατιού
αφορά στην ισορροπημένη λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης. Το αλάτι λοιπόν
είναι απαραίτητο στην καθημερινή διατροφή του ανθρώπου. Μερικές από τις ιδιότητες
του είναι ότι ανοίγει την όρεξη, νοστιμεύει τις τροφές, είναι διεγερτικό και τονωτικό,
διευκολύνει την πέψη και βοηθάει στην καύση των τροφών που περιέχουν λεύκωμα.
Ακόμη είναι ωφέλιμο σε αρκετές παθολογικές καταστάσεις , καθώς εμποδίζει την
αιμόπτυση , δρα σαν καθαρτικό , συντελεί στον πολλαπλασιασμό των ερυθρών
αιμοσφαιρίων και τα βοηθάει ώστε να παίρνουν ευκολότερα το οξυγόνο. Ακόμη
θεωρείται ότι το ιώδιο βελτιώνει την ευφυΐα .
Η κατάχρηση του αλατιού: Μπορεί να προκαλέσει έλκος , δυσπεψία , να καταστρέψει
τα νεφρά και να προκαλέσει υπέρταση. Επομένως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην
ποσότητα που προσλαμβάνουμε καθημερινά.
Η ποσότητα αυτή ποικίλει ανάλογα με τον οργανισμό, την ηλικία , την γενικότερη
διατροφή , αλλά και το κλίμα της περιοχής που ζει κανείς. Για την χώρα μας η
κατανάλωση 2 έως 3 γραμμαρίων , καθημερινά θεωρείται ιδανική. Υπολογίζεται ότι οι
Έλληνες καταναλώνουμε 5- 6 κιλά αλατιού ετησίως. Προσοχή όμως , το 70% του
αλατιού που λαμβάνουμε περιέχεται στα τρόφιμα και είναι «κρυφό».
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Η χρήση του αλατιού: Η χρήσεις του αλατιού έχει υπολογιστεί ότι ξεπερνούν τις 14.000
. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές:
¾Το αλάτι αποτελεί μέσω συντήρησης των τροφίμων. Ιδιαίτερα τα παλαιότερα χρόνια,
προϊόντα, όπως τα ψάρια, το κρέας, παστώνονταν με αλάτι ώστε να διατηρούνται
μεγάλο χρονικό διάστημα σε καλή κατάσταση και προφυλάσσονταν από τη σήψη. Η
διαδικασία αυτή ονομάζεται αλιπάστωση και τα προϊόντα αλίπαστα.
¾Το ακατέργαστο αλάτι χρησιμοποιείται στην κονσερβοποιεία για την παρασκευή
τουρσιών και ελιάς, στον εκχιονισμό δρόμων, στην αποσκλήρυνση νερού , σε
λιπάσματα για την βελτίωση των καλλιεργειών, βιολογικούς καθαρισμούς κ.α.
¾Στην ιατρική χρησιμοποιείται διάλυμα αλατιού 0,9% σαν ορός.
¾Στην βυρσοδεψία χρησιμοποιούνταν κατά της σήψης των δερμάτων.
¾Στην βιομηχανία χρησιμοποιείται για την παρασκευή του ανθρακικού νατρίου, του
μεταλλικού νατρίου, του υδροχλωρίου κ.λ.π
¾Στην καθημερινή μας ζωή το αλάτι έχει πολλές πρακτικές και οικονομικές χρήσεις.
Μερικές από αυτές είναι : βράσιμο νερού, ξεφλούδισμα αυγών ,διατήρηση φρούτων ,
πλύσιμο λαχανικών, καθαρισμός πουλερικών, καθαρισμός κατσαρολικών και
φούρνου, γυάλισμα ασημικών, αποφυγή μουχλιάσματος, λεκέδες από κρασί, ιδρώτα,
αίμα, μούχλα και σκουριά, δόντια και ούλα, ποδόλουτρα τσιμπήματα εντόμων,
συνθέσεις τεχνιτών φυτών, άοσμα παπούτσια, παράθυρα χωρίς πάγο, κεριά που δεν
στάζουν, μυρωδιά κρεμμυδιού, ξεθωριασμένα χρώματα, μάσκες προσώπου.
Στο τέλος κάποιες ομάδες μαθητών δημιούργησαν αφίσα με προϊόντα όπου
χρησιμοποιείται το αλάτι.
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Το αλάτι στην ιστορία και στη λαογραφία
Το αλάτι έχει παίξει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη του πολιτισμού καθώς η ιστορία του
είναι συνυφασμένη με την ιστορία του ανθρώπου ιδιαίτερα από την 10η χιλιετία π.Χ και
μετά είναι ολοφάνερη η σχέση της εξέλιξης του πολιτισμού με το αλάτι. Γύρω στο
10.000 π.Χ ο άνθρωπος πέρασε στην λεγόμενη Νεολιθική οικονομία, όταν εξημέρωσε
φυτά και ζώα και εγκαταστάθηκε μόνιμα σε ένα τόπο ασκώντας την γεωργία και την
κτηνοτροφία . Η μόνιμη εγκατάσταση επέφερε ριζική αλλαγή και στο διαιτολόγιο των
ανθρώπων. Άρχισαν να καταναλώνουν βραστό κρέας και λαχανικά με αποτέλεσμα τη
μείωση των ποσοτήτων αλατιού στων οργανισμό τους που ως τότε το έπαιρναν από
την διατροφή τους καταναλώνοντας είτε το κρέας άλλων ζώων είτε φυτά που
αναπτύσσονται σε αλατούχα εδάφη. Η σταδιακή αλλαγή τρόπου ζωής οδήγησε των
άνθρωπο στην αναζήτηση πηγών αλατιού και στην επινόηση μεθόδων- τεχνικών για
την απόκτηση του. Από την άλλη η χρήση του αλατιού ως συντηρητικού, βοήθησε στη
διατήρηση των τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνέβαλε αργότερα στις
μεγάλες μετακινήσεις. Στην Ασία υπήρχαν χώρες που αντάλλασαν το βάρος του
αλατιού σε χρυσάφι. Αρκετοί πόλεμοι ξέσπασαν για την αποκλειστική εκμετάλλευση
και διάθεση αλατιού στην ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι παρά μόλις πενήντα χρόνια
που έχασε τη στρατηγική του σημασία.
Η πληρωμή των στρατιωτών στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία γινόταν αρχικά με μερίδες
αλατιού και από εκεί έχει τη ρίζα της η λατινική λέξη “salarium”,προερχόμενη από το
“salt”, αλάτι, σήμαινε μισθός (στα αγγλικά “salary”). Αλλά και λέξεις όπως salinas,
Salzburg και Salins-les-Bains, έχουν ανάλογη ρίζα.
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Στην αρχαία Ελλάδα ,το αλάτι αποτέλεσε σπουδαίο οικονομικό παράγοντα και οι
κάτοικοι έκαναν τις πωλήσεις με κομμάτια αλατιού που είχαν τη θέση νομισμάτων.
Αναφέρεται ότι οι κάτοικοι της Θράκης πουλούσαν δούλους με αντάλλαγμα αλάτι.
Στην αρχαία Αίγυπτο, προτιμούσαν για τις θυσίες τους το αλάτι από την όαση του
Άμμωνος γιατί θεωρούσαν ότι είναι πιο καθαρό από το θαλασσινό, ενώ αποτελούσε
απαραίτητο συστατικό για την ταρίχευση των νεκρών τους ,τις γνωστές μούμιες.
Πολλοί λαοί χρησιμοποιούσαν το αλάτι ως δώρο στις θυσίες και στις προσφορές τους
προς τους θεούς, σκορπίζοντας το στους αγρούς.
Οι εξερευνητές του νεότερου κόσμου κουβαλούσαν σε κάθε αποστολή αλάτι. Ένας
από τους βασικούς λόγους που η Βενετία εξελίχθηκε σε οικονομική δύναμη ήταν το
μονοπώλιο στο εμπόριο του αλατιού.
Οι στρατιώτες του Ναπολέοντα πέθαναν κατά την υποχώρηση τους από την Μόσχα
επειδή οι πληγές τους δεν έκλειναν λόγω της έλλειψης αλατιού.
Στη διάρκεια της Κατοχής[1941-1944],το αλάτι αποτέλεσε είδος μέτρησης και μονάδα
στο ανταλλακτικό εμπόριο.
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Το αλάτι στη θρησκεία
Το αλάτι έπαιξε σημαντικό ρόλο και αναφέρεται σε διαφορετικές θρησκείες ,
συμβολίζοντας κυρίως την αγνότητα. Στην ιουδαϊκή θρησκεία το αλάτι είναι το
απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε θυσίας, όπως και το βούτηγμα του ψωμιού σε αλάτι,
στο δείπνο της Παρασκευής θεωρείται το δώρο του Θεού και συμβολίζει την τήρηση
της συμφωνίας με το λαό του.
Στη Βίβλο υπάρχουν πολλές αναφορές για το αλάτι με χαρακτηριστική την φράση του
Ιησού στην επί του Όρους ομιλία: «Υμείς εστέ το άλας της γης εάν δε το άλας
μωρανθή,εν τίνι αλισθήσεται;εις ουδέν ισχύει έτι ει μη βλήθεν έξω καταπατείσθαι υπό
των ανθρώπων»
Η Καθολική Εκκλησία διαθέτει και ιερό «αλάτι της σοφίας» , εκτός από το αγιασμένο
νερό.
Πολλές φυλές στην Αφρική και στην Καραϊβική ,χρησιμοποιούσαν το αλάτι για την
απομάκρυνση των κακών πνευμάτων.
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Δ’ ΦΑΣΗ
Σ΄ αυτή τη φάση ασχοληθήκαμε με τους τρόπους εξαγωγής του αλατιού από το
θαλασσινό νερό. Μιλήσαμε λεπτομερώς για τις Αλυκές γενικά, αλλά και ειδικά για τις
Αλυκές Κίτρους ,που είχαμε προγραμματίσει να επισκεφτούμε.
Αλυκή λέγεται το παραθαλλάσιο μέρος που διαμορφώθηκε κατάλληλα για την εξαγωγή
του αλατιού από το νερό της θάλασσας.
Στοιχεία από την ιστορία των Αλυκών
¾Αλυκές στην Ελλάδα θεωρείται ότι υπάρχουν από τη μυκηναϊκή εποχή.
¾Στην αρχαία Αθήνα προμηθευόταν αλάτι από τις Αλυκές της Ραφήνας , της Βούλας
και του Σουνίου. Το αττικό αλάτι ήταν μάλιστα εξαιρετικής ποιότητας.
¾Στην βυζαντινή περίοδο οι αλυκές ανήκαν στον αυτοκράτορα ή στα μοναστήρια,
όμως το εμπόριο του αλατιού στη Μεσόγειο πέρασε στα χέρια των Βενετών.
¾Στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας υπήρχαν αλυκές σε πολλές περιοχές οι οποίες
ανήκαν στις κατά τόπους κοινότητες , στις πόλεις ή και μερικές φορές σε ιδιώτες.
¾Το τρίτο έτος της Ελληνικής Επανάστασης το 1823, το αλάτι έγινε μονοπωλιακό
είδος, το 1849 λειτουργούσαν 8 αλυκές.
¾Τα έσοδα από τις αλυκές χρησιμοποιήθηκαν για την αποπληρωμή των εθνικών
χρεών στις αρχές του 20ου αιώνα.
¾Το 1902 στην Ελλάδα λειτουργούσαν 16 αλυκές, ενώ στη διάρκεια του Μεσοπολέμου
έγιναν 25 για να μείνουν 8 γύρω στο 1996.
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Παλαιότερα υπήρχαν αλυκές στην Ανάβυσσο της Αττικής, στη Λευκάδα, στη Μήλο,
στη Ζάκυνθο, στο Πυθαγόρειο της Σάμου, στην Κω, στην Κέρκυρα, στην Πάρο κ.α.
Σήμερα υπάρχουν στο Μεσολόγγι(2), Κίτρος Πιερίας(1), στη Θεσσαλονίκη(1), στη
Κομοτηνή(1), στην Ξάνθη(1) και στη Λέσβο(1). Η συνολική ετήσια παραγωγή
υπολογίζεται σε 120.000-200.000 τόνους. Το αλάτι από τις αλυκές επεξεργάζεται πριν
την κατανάλωση . Καθαρίζεται αρχικά με διαλύματα αλάτων και στη συνέχεια με
αλκαλικά διαλύματα , ώστε να απαλλαχθεί από τις ξένες ουσίες. Κατόπιν ξεραίνεται,
γίνεται σκόνη και ακολουθεί το δρόμο του εμπορίου.
Επίσκεψη στις Αλυκές Κίτρους
Επισκεφθήκαμε ένα χώρο που καταλαμβάνει 3.500 χιλιάδες τετραγωνικά στρέμματα
περίπου και είναι η δεύτερη σε έκταση και σε παραγωγή μετά τις Αλυκές Μεσολογγίου.
Εκεί μάθαμε ότι
α] οι αλυκές κατασκευάζονται σε ίσα και χαμηλά εδάφη κοντά στη θάλασσα
β] το έδαφος όπου κατασκευάζονται οι αλυκές πρέπει να είναι αδιαπέραστο από νερό,
γι’ αυτό και οι κατασκευαστές αλυκών προτιμούν τα αργιλώδη εδάφη.
γ] η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στην ταυτόχρονη χρήση των τεσσάρων
στοιχείων του θαλασσινού νερού ,του αργιλώδους εδάφους ,της ηλιακής ενέργειας
,που μαζί με την αιολική ενέργεια ,ευνοούν την εξάτμιση και την κρυστάλλωση του
άλατος.
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Τα κύρια στοιχεία των Αλυκών είναι:
α] Το σύστημα λεκανών εξάτμισης σε σειρά, το οποίο αποτελείται από αβαθείς λεκάνες
διαχωρισμένες με αναχώματα
β] Τα αλατοπήγια – κρυσταλοπήγια (τηγάνια)
γ] Οι ταμιευτήρες άλμης
δ] Τα αντλιοστάσια
ε] Οι αλμαγωγοί, οι πόρτες και τα γεφυρίδια
στ] Ο εξοπλισμός συγκομιδής ,μεταφοράς, πλύσεως και τελικής αποθέσεως άλατος
στις αλατοσωρούς για την παροδική αποθήκευση
ζ] Ο μετεωρολογικός σταθμός
Η όλη διαδικασία ξεκινάει τον Απρίλιο και τελειώνει τέλος Αυγούστου, τους μήνες
δηλαδή που μπορεί να γίνει πιο εύκολη η εξάτμιση λόγω της ηλιοφάνειας. Η συγκομιδή
ξεκινάει το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου.
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Ε’ ΦΑΣΗ
Δραστηριότητες - Κατασκευές – Δημιουργίες
1] Έκθεση Γλυπτικής
Οι μαθητές πήραν αλεύρι και χοντρό αλάτι ,σε ίση ποσότητα ,πρόσθεσαν νερό και
έφτιαξαν ένα ζυμάρι ,ένα είδος πηλού. Σκέφτηκαν ,συζήτησαν και αποφάσισαν τι
είδους γλυπτό θέλουν να φτιάξουν .
Οι τρισδιάστατες δημιουργίες παρέμειναν τουλάχιστον δύο ημέρες σε ξηρό περιβάλλον
και όταν στέγνωσαν βάφτηκαν και διακοσμήθηκαν. Στη συνέχεια εκτέθηκαν σε
τραπέζια για να τα θαυμάσουν οι μαθητές των άλλων τάξεων.
2] Πειράματα με αλάτι
α) Ρίξαμε θαλασσινό νερό σε ένα πλατύ δοχείο και το αφήσαμε για λίγες μέρες στον
ήλιο. Στη συνέχεια καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας.
β) Πήραμε δύο ποτήρια με νερό και στο ένα βάλαμε ένα κουταλάκι αλάτι και στο άλλο
τρία κουταλάκια. Παρατηρούμε πιο είναι πιο θολό.
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γ) Τα παιδιά γέμισαν πολλά μπολ με ζεστό νερό και πήραν διάφορα πλαστικά ή ξύλινα
αντικείμενα και τα έβαλαν μέσα. Στη συνέχεια πρόσθεσαν στα μπολ αλάτι, μια
κουταλιά στο πρώτο, δύο κουταλιές στο δεύτερο κ.τ.λ.
Παρατήρησαν ποια αντικείμενα επιπλέουν περισσότερο.
3] Ζωγραφική με αλάτι
Σε νωπές ζωγραφιές πάνω σε ακουαρέλα (με τέμπερες ή νερομπογιές) πασπάλισαν
αλάτι. Συζήτησαν ποιες είναι οι επιπτώσεις του αλατιού στα χρώματα βαφής.
4] Δημιουργούν χρωματιστά βάζα με αλάτι
Τα παιδιά αφού έκαναν σκόνη τις χρωματιστές κιμωλίες, την έριξαν σε μια σακούλα με
αλάτι και την έτριψαν με τα χέρια .Επανέλαβαν τη διαδικασία με διαφορετικά χρώματα
και γέμισαν τα βάζα με διάφορα χρώματα αλατιού. Κάποια από αυτά έγιναν
κηροπήγια.
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5] Κουζινομαγειρέματα – Σαλατομαγειρέματα
Με αφορμή το τραγούδι «Το αλάτι και η παρέα του» οι μαθητές έφεραν λαχανικά
(ντομάτες ,αγγούρια, λάχανο, μαρούλια, κρεμμυδάκια), αλάτι, ρίγανη, λάδι, φέτα,
τουρσιά, παστά ψάρια, Κρητικά παξιμάδια, πράσινες πιπεριές, ελιές, πλαστικά σκεύη,
πιάτα, πιρούνια. Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες , κατέβηκαν με τις δασκάλες
τους στους χώρους της τραπεζαρίας. Κάθε ομάδα ανέλαβε μια εργασία :το πλύσιμο
των λαχανικών, το ανακάτεμα, το μοίρασμα στα πιάτα, το σερβίρισμα, το καθάρισμα
των τραπεζιών κ.ά.
Οι δασκάλες συμμετείχαν με το κόψιμο των λαχανικών. Ετοιμάστηκαν δύο μεγάλα
τραπέζια με διάφορες σαλάτες ,τουρσιά, παστά στα οποία έφαγαν οι μαθητές τις
δημιουργίες τους.
Ήταν μια από τις πιο διασκεδαστικές και ευχάριστες δραστηριότητες του
προγράμματος.
6] Δημιουργία – Εικονογράφηση μύθων σχετικών με το αλάτι
Οι μαθητές άκουσαν το μύθο από CD και αποφάσισαν με ποιο κομμάτι του μύθου θα
ασχοληθεί κάθε ομάδα. Στη συνέχεια ζωγράφισαν εικόνες του παραμυθιού και τις
ένωσαν.
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6] Κατασκευή αφίσας
Τα παιδιά κατασκεύασαν αφίσες στα ελληνικά και στα αγγλικά με λέξεις ,παροιμίες κ.ά.
Πρόσθεσαν εικόνες από αλυκές και ότι άλλο είχαν σχετικό.
7] Γραπτή έκφραση
Ζητήθηκε από τους μαθητές η δημιουργία γραπτής διήγησης, μιας προσωπικής
εμπειρίας, κατά την οποία ένιωσαν πολύ κοντά σε κάποιο φίλο τους ,ένα περιστατικό
με κάποιο φίλο τους που θα μπορούσε να έχει τίτλο «Φάγαμε ψωμί και αλάτι». Οι
ιστορίες των μαθητών διαβάστηκαν στο σύνολο της τάξης.
8] Ακροστιχίδα
Τα παιδιά συμπλήρωσαν μια αυτοσχέδια ακροστιχίδα με τίτλο «Αλατορυχεία»
9] Χορογραφία του τραγουδιού «Το αλάτι και η παρέα του»
Τα κορίτσια των τριών τμημάτων, μαζί με την γυμνάστρια τους ,χορογράφησαν το
τραγούδι και διασκέδασαν χορεύοντας το.
10] Δραματοποιήση
Του μύθου: «Ο βασιλιάς και οι τρεις κόρες»
Του θεατρικού: «Ο χορός των Μπαχαρικών και ο γάμος του Αλατιού»
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ΣΤ ΦΑΣΗ
Το πρόγραμμα Αλάτι, Άσπρος χρυσός , πηγή ζωής «Ένας κρυμμένος θησαυρός»
παρουσιάστηκε στους χώρους του σχολείου στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η
εκδήλωση συμπεριλάμβανε:
Έκθεση με τις εργασίες των παιδιών, χορευτικό του τραγουδιού για το αλάτι,
δραματοποίηση του μύθου: «Ο βασιλιάς και οι τρεις κόρες» και παρουσίαση του
θεατρικού: «Ο χορός των μπαχαρικών και ο γάμος του αλατιού».
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Το πρόγραμμα Αλάτι, Άσπρος χρυσός , πηγή ζωής «Ένας κρυμμένος θησαυρός»
υλοποιήθηκε από τους μαθητέςτων τμημάτων Δ1 , Δ2 , Δ3 του 9ου Δημοτικού Σχολείου
Κατερίνης και τις δασκάλες των τμημάτων κατά το σχολικό έτος 2010-11.
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο χρονικό πλαίσιο που είχε οριστεί από την αρχή του
προγράμματος.
Επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό οι αρχικοί στόχοι έτσι όπως είχαν τεθεί.
Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά και συνεργατικά, κατανόησαν την σημασία του αλατιού
για τον ανθρώπινο οργανισμό και τις χρήσεις του , απέκτησαν γνώσεις σχετικές με το
αλάτι μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες όπως κατασκευές, δραματοποίηση,
ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων, έμαθαν να συλλέγουν πληροφορίες και να τις
επεξεργάζονται.
Πολύ σημαντικό όφελος αποκόμισαν από τη βιωματική προσέγγιση των θεμάτων μέσα
από πειράματα και κατασκευές.
Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης έγινε με τρόπο απλό και αβίαστο.
Το σημαντικότερο όμως όλων είναι πως τα παιδιά διασκέδασαν , εκτονώθηκαν και
ξέφυγαν από την αυστηρή καθημερινότητα τους αντιμετωπίζοντας την σχολική
πραγματικότητα μ’ έναν διαφορετικό πιο χαλαρό και πιο διασκεδαστικό τρόπο.
Κάποιες δραστηριότητες ,ενώ δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, έδωσαν θετικότερα
αποτελέσματα απ’ ότι περιμέναμε.
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Συγκεκριμένα τα «Σαλατομαγειρέματα» εξελίχθηκαν σε μια πολύ επιτυχημένη
διαδικασία. Τα παιδιά χάρηκαν και διασκέδασαν με την συμμετοχή τους στην
δημιουργία των σαλατών.
Μάλιστα , από μαρτυρίες γονιών , μάθαμε πως πολλά παιδιά βελτίωσαν τις
διατροφικές τους συνήθειες τρώγοντας καθημερινά σαλάτες που έφτιαχναν μόνα τους.
Δεχθήκαμε συγχαρητήρια και ευχαριστίες από γονείς που μάταια προσπαθούσαν να
βάλουν τις σαλάτες στη διατροφή των παιδιών τους.
Ενισχύθηκε η περιβαλλοντική τους συνείδηση σε σχέση με την αξία και προστασία της
θάλασσας. Τώρα έχουν έναν ακόμη λόγω για να τη θεωρούν πολύτιμη. Εκτός από
τροφή και ψυχαγωγία ξέρουν ότι κρύβει μέσα της έναν άσπρο χρυσό, μία πηγή ζωής,
το αλάτι.
Έτσι αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά πως τα προγράμματα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ αποτελούν εξαιρετικά χρήσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν και
διευρύνουν το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό έργο των δασκάλων.

28

ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ
¾Ελληνικές

Αλυκές Α.Ε Υποκατάστημα Αλυκών Κίτρους
¾Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
¾Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 9ου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης
¾Σχολή Πληροφορικής Μυστακίδη Νικόλαου
¾Τους συναδέλφους:
z
z
z

Χρύσα Εξάρχου Καθηγήτρια Αγγλικών
Έφη Μαυρίδου Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
Μαρία Αυγουστίδου Καθηγήτρια Πληροφορικής

29

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
¾Περιοδικό Παράθυρο στην Εκπαίδευση του παιδιού. Εκδόσεις: Ωρίων
¾Σαν το αλάτι (Λαϊκό παραμύθι) Γλώσσα Δ΄ Δημοτικού τεύχος Β’ (παλιό βιβλίο)
¾Ιστοσελίδες
z
z
z
z
z
z

www.noikokyra.gr
www.typeamon.net
www.tovima.gr
www.saltmuseum.org.uk
whc.unesco.org
www.wikipedia.org
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΤΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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Έκθεση Γλυπτικής
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Πειράματα με αλάτι
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Ζωγραφική με αλάτι

37

38

39

Δημιουργίες με αλάτι
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Κουζινομαγειρέματα - Σαλατομαγειρέματα
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Δημιουργία-Εικονογράφηση μύθων
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Κατασκευή αφίσας
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Γραπτή έκφραση
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Ακροστιχίδα

54

Χορογραφία
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Δραματοποίηση
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Επίσκεψη στις Αλυκές Κίτρους
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Ταινία διάρκειας 4΄.14’’
ΕΝΑ ΑΛΑΤΟΣΠΗΛΑΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

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

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