Νθπιαγωγείο : Φεβρουάριοσ-Μάιοσ 2015.

Μεςόγειοσ, μια κάλαςςα πολλζσ ιςτορίεσ.

Μια μζρα ςαν όλεσ τισ άλλεσ, ζνα ναυάγιο (Σιτανικόσ) τράβθξε τθν προςοχι μασ και
μασ ζδωςε τροφι για ςκζψθ. Ζτςι καταλιξαμε να ςυηθτάμε για τθ κάλαςςα και τα
μυςτικά τθσ.
Σι είναι θ κάλαςςα;
-

Είναι βακιά και ρθχά νερά.
Είναι μπλε νερό που ζχει μζςα αλάτι.
Είναι νερό που πθγαίνει ςε όλα τα μζρθ εκτόσ από τθ ςτεριά .
Θ κάλαςςα δεν είναι ωκεανόσ αλλά ζχουν το ίδιο χρϊμα.
Είναι ζνασ βυκόσ που τα ψάρια τριγυρνάνε από εδϊ και από εκεί.

Ζχει θ κάλαςςα μυςτικά;

Όμωσ…..
Τπάρχουν και άλλα ερωτιματα:

Πωσ φτιάχτθκε θ κάλαςςα;

- Παλιά κάποιοι είχαν ρίξει με λάςτιχα που ποτίηουμε νερό και ζτςι φτιάχτθκε
θ κάλαςςα, βάλανε και αλάτι (τζφανοσ).
- τα παλιά χρόνια ζβρεχε πολλζσ μζρεσ. Ζκανε καταιγίδεσ. Όταν γεννθκικαμε
εμείσ θ κάλαςςα είχε ιδθ φτιαχτεί (Ευκυμία).
- Σθ κάλαςςα τθν ζφτιαξε ο κεόσ ( Γιάννθσ).

Μια μικρι ζρευνα ξεκινά:

Αξιοποιιςαμε τισ πλθροφορίεσ που ςυλλζξαμε και αφοφ τισ δραματοποιιςαμε

κελιςαμε να αποτυπϊςουμε τα πζντε βιματα τθσ δθμιουργίασ τθσ κάλαςςασ.

Έχει χρώμα θ κάλαςςα;
-

Μπλε ςκοφρο( Ιάςονασ. ).
Πράςινθ επειδι κάποιοι πετάνε ςκουπίδια( Γιάννθσ).
Μαφρθ όταν ςκοτεινιάηει (Πάρισ).
Θ κάλαςςα δεν αλλάηει ποτζ χρϊμα. Ό,τι και να γίνει είναι πάντα
μπλε.(Ευκυμία).
- Εγϊ δεν το πιςτεφω. Όταν ζπεφτε ο ιλιοσ είδα χρυςοπράςινο νερό που
μοιάηει ςαν διαμάντι.(Γιάννθσ).
- Όμωσ αυτό το κάνει ο ιλιοσ γιατί όταν ρίχνει τισ ακτίνεσ του θ κάλαςςα
γίνεται χρυςι αλλά όταν ςβινει γίνεται κανονικι (Ιωάννα).

μθπωσ το αλάτι κάνει μπλε τη ιάλαςςα

Δοκιμάηουμε μια ιδζα μζςα από ζνα πείραμα:

τθ ςυνζχεια λζμε να το ψάξουμε λίγο καλφτερα.

Αφοφ μάκαμε για τισ πολλζσ και διαφορετικζσ αποχρϊςεισ τθσ κάλαςςασ
ςκεφτικαμε να τισ αποδϊςουμε μζςω των εικαςτικϊν.
Πολφτιμθ οδθγόσ μασ ςτάκθκε θ ηωγράφοσ κυρία Ερριζτθ Σςεκοφρα με τθ βοικεια
τθσ οποίασ γνωρίςαμε τθν τεχνικι τθσ υδατογραφίασ και φτιάξαμε τθ δικι μασ
καλαςςογραφία.

Γιατί δεν ξεχειλίηει θ κάλαςςα;
-

Γιατί ξαναγυρίηει πίςω (Ευκυμία).
Επειδι είναι τα βουνά.(Πάρισ).
Γιατί τα κφματα πάνε μπροσ πίςω (Γιϊργοσ).
Ζχει αρκετό νερό αλλά θ άμμοσ ζχει τρυποφλεσ και το ρουφάει(Ευκυμία).
Μόνο όταν αναςτατϊνεται θ κάλαςςα τα κφματα βγαίνουν προσ τα
ζξω(τζφανοσ).
- Παλιά θ κάλαςςα ιταν πιο πολφ μετά άρχιςε να λιγοςτεφει (Γιάννθσ).
- Γιατί ο ιλιοσ ςτεγνϊνει το νερό ( Ιάςονασ.).
Θ ςυηιτθςθ οδιγθςε ςε αδιζξοδο ιταν θ ϊρα να βροφμε απάντθςθ ςτο ερϊτθμά
μασ.

τθ ςυνζχεια:
Οπτικοποιιςαμε τον λόγο (κφκλοσ νεροφ) για τον οποίο δεν ξεχειλίηει θ
κάλαςςα μζςα από ζνα πείραμα (βραςμόσ- εξάτμιςθ- υγροποίθςθ) .

Όμωσ θ Ελλάδα ζχει κάλαςςα;
-

Ζχει τον ΕΟΣ ( Κ. Ρ.)
Θ Αφρικι δεν ζχει (τζφανοσ).
Θ Αίγυπτοσ ζχει τον πιο μεγάλο ποταμό τθσ γθσ, τον Νείλο. Ο Νείλοσ ρίχνει
τα νερά του ςτθ κάλαςςα τθσ Ελλάδασ, θ οποία είναι μια λακκοφβα
(Γιάννθσ).
Με οδθγό τον χάρτθ:
βρικαμε τθ «δικι» μασ κάλαςςα, τθ Μεςόγειο……

……….και κάναμε τισ παρατθριςεισ μασ:
 Είναι ςαν λίμνθ.
 Ενϊνεται και με άλλεσ κάλαςςεσ.
 Ζχει και κάποια άλλα ονόματα (Αιγαίο – Ικάριο πζλαγοσ).
 Δεν είναι μόνο τθσ Ελλάδασ τελικά.
Στθν θλεκτρονικι εγκυκλοπαίδεια:
βρικαμε γιατί τθ λζνε Μεςόγειο……

……….κακϊσ και ότι ανταλλάςςει τα νερά τθσ με τθ Μαφρθ κάλαςςα.
Με αφορμι κάποια χαρακτθριςτικά τθσ τελευταίασ όπωσ θ ανοξία και θ μεγάλθ
ςυγκζντρωςθ άλατοσ, μασ δόκθκε θ ευκαιρία να μιλιςουμε για το Οξυγόνο του
νεροφ,

να παίξουμε με αυτό

και να πειραματιςτοφμε με το φαινόμενο τθσ άνωςθσ.

Ξαναγυρνώντασ ςτθ Μεςόγειο οργανώςαμε τισ απορίεσ και τουσ
προβλθματιςμοφσ μασ ςε ερωτιματα γφρω από:
a) Σο βυκό τθσ.
b) Σθν φπαρξθ ι μθ πειρατϊν ςτα νερά τθσ.
c) Σα ναυάγια ςτα πελάγθ τθσ.
Για το βυκό:
Διατυπϊςαμε-καταγράψαμε ερωτιματα και αναηθτιςαμε τισ απαντιςεισ μζςα από
μία Γεωλόγο-Ωκεανογράφο.

Με τισ πλθροφορίεσ που πιραμε φτιάξαμε το βυκό τθσ Μεςογείου.

Για τουσ πειρατζσ:
Αρχικά ςυηθτιςαμε τισ αρχικζσ μασ ιδζεσ γφρω από τθ ηωι και τθ δράςθ των
πειρατϊν, τα ροφχα, τα καράβια τουσ κ.λπ. Θ ςυηιτθςθ αυτι, ζνα μείγμα φανταςίασ
και ςκόρπιασ γνϊςθσ, αποτζλεςε ζνα πρϊτο υλικό για:
Να δθμιουργιςουμε τθ δικι μασ πειρατικι ιςτορία και να τθν ηωντανζψουμε μζςα
από το κεατρικό παιχνίδι.

Να ηωγραφίςουν ζνα φανταςτικό πειρατι και το καράβι του.

Να παίξουν το παιχνίδι των πειρατικϊν δοκιμαςιϊν.

Να φτιάξουν πειρατικό καράβι για να οργανϊςουν φανταςτικζσ περιπζτειεσ.

Για τα ναυάγια ςτθ Μεςόγειο:
Από τθν κυρία Παπαϊωάννου μάκαμε ότι θ κάλαςςα τθσ Μεςογείου εκτόσ από
ςφουγγάρια και κοράλλια κρφβει και ναυάγια, όπωσ αυτό των Αντικυκιρων.

Οι πλθροφορίεσ που πιραμε ιταν πολφ ςθμαντικζσ.

Σο καράβι ξεκίνθςε από τθν Σουρκία και πιγαινε ςτθν Ιταλία.

ιταν εμπορικό,

Βοφλιαξε γιατί:

είχε ζναν μθχανιςμό

Σο ναυάγιο βρζκθκε…

Όλα αυτά τα ζβγαλαν οι δφτεσ και οι αρχαιολόγοι και τα πιγαν ςτο μουςείο.
Θ τελευταία αυτι πλθροφορία δθμιοφργθςε τθν ανάγκθ για:
a) Σθν γνωριμία με ζναν δφτθ.
b) Σθν επίςκεψθ ςτο αρχαιολογικό μουςείο.
Ένασ δφτθσ ςτο Μπενάκειο
Σον φωνάξαμε για:

κεφτικαμε όμωσ και άλλεσ ερωτιςεισ :

Μετά τθν επίςκεψθ του δφτθ …….

Ηωγραφίςαμε τισ εντυπϊςεισ μασ.

Αν ιμουν δφτθσ:

Μια μζρα ςτο Αρχαιολογικό Μουςείο

Βρικαμε τα ευριματα του ναυαγίου.

Στο ςχολείο
Αφοφ ανακαλζςαμε ςτθ μνιμθ μασ τθν εμπειρία τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ
ςυηθτιςαμε, καταγράψαμε τισ εντυπϊςεισ μασ.

αλλά και δουλζψαμε με τον πθλό για να φτιάξουμε αντικείμενα του ναυαγίου.

Καλά όλα αυτά, αλλά μιπωσ θ Μεςόγειοσ κινδυνεφει;

Συζητάμε τισ πρϊτεσ μασ ςκέψεισ:
- Ζχει ςκουπίδια (Αλεξ.).
- Κινδυνεφει από τουσ ψαράδεσ (Ιάςονασ. Κ).
- Κινδυνεφει να μείνει χωρίσ ψάρια ( Πάρισ).
- Βρωμίηει όταν χφνεται πετρζλαιο ςτθ κάλαςςα (Ιωάννα).
Για τθν επιβεβαίωςθ όλων αυτϊν αποφαςίςαμε να οργανϊςουμε ακόμθ μια
μικρι ζρευνα.

Παράλλθλα θ επίςκεψι μασ ςτθν περιοδικι ζκκεςθ του μουςείου Γαία με κζμα:
«το μινυμα τθσ κάλαςςασ» μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να ςυνειδθτοποιιςουμε το
μζγεκοσ του προβλιματοσ.

Και να καταλάβουμε ότι θ προςταςία τθσ κάλαςςασ απαιτεί τόςο ατομικι όςο και
ςυλλογικι δράςθ.
Οι νθπιαγωγοί
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